
O SCRISOARE INEDITĂ A POETULUI AL. MACEDONSKI 

de ŞTEF AN IONESCU 

Scrisoarea pe care o reiproducem în fotocopie, aflată în coJecţia de 
documente, manuscdse şi autografe a Muzeului de i,storie a oraşUllui Bucu
reşti (nr. inv. 26. 953), prezintă un interes deoseibit, dii::1 mai multe puncte 
de vedere. în prirrnu:l rînd ea ne ajută să conturăm şi mai precis profilul 
psihologic al poetului Alexandru Macedonski ; în al doÎ'lea rînd, ea dezvăluie 
modul în care Al. Maiood0IT1ski judeca mentalitatea olaselor dominante faţă 
de soriitori şi literatură, la sfirşitul seco[ului a[ XIX„lea. 

Alexandru Maoedonski a fost, desigur, ua poet de rerul talent. Dacă 
admi1tem ideia unui duali1sm ail lirismului nostru, des1igur, unul este universul 
poetic al lui Mihai Eminescu şi altul, deosebit ca izvoare şi ca structură, al 
lui Al. Macedonski. Univerisw ipoeti;c ail lui Mihai Eminescu îşi are izvoa-reJe 
în ad.incuriile vieţii sufleteş1i a .papo:ruilui rolITlân ; î.n tirrup ce universul poetic 
al lui AIJ. Macedonski se proiectează 1pe linia i1nsipiraţiei 1lui I. Eli01de, Di
mitrie BoHntineanu şi V. Ailocsandri fiind, în acelaşi timp, receptiv şi 
deschis faţă de curientele novatoare din apusuJl Europei. Ail. Ma:cedonski a 
fost prindipalUll e~ponent al sirrnbo1li1smu~ui în poezia noastră de la sfirşitu1l 
sec. al XIX-lea şi !Începutul 'Sec. al XX4]ea. Aşa se explică dece el ':lu a fost 
acceptat 1Şi înţeles atunci oînd iniţiază curentul simboUst în ~irica noastră 
şi de ce a tin~buit să sufere irooia usturătoare a [ui I. L. Cairagiaile penrtru 
expresionismu[ lui verbal şi pentru muzica cuvintelor. 

Ca om însă, M Macedonski a fosit idomill1at de o hiperitrofiere a eului, 
care l-a împin1s fa gestul atit de necugetat de a ataca pe Mihai Emine~cu 
îrntr-0 e;pigramă publicată în „Literaitorul" în 1883, chiar în momentuil inter
nării poetului 'într-un ospiciu. Această atitudÎ!Ile i-a atras un justificat opro
biu puhlk care l-a dus pe:itiru 1111uilită vreme la o totală izo'1a~e. Dar nu n'llITT1ai 
atît. AJ. Macedonski contestă şi pe Va:siile Aleosandri, pe care-1 atacă tot 
în „Literatorul" ; iar, în ceea ce priveş1e pe I. L. Cairagiaile, poetul se face 
instrurnentu1l unui impostoir, Caion, care pretindea că drama ,,Năpasta" 

este plagiată d'IJJpă o piesă maghiară a unui oarecare Kememy ! Or, este de 
la sine înţeles că numai te1111peramentU!l. lui impulsiv şi semeţ a pu
tut să-i întunece iÎn aşa grad inteligenţa, înciît să-l facă să alunece pe panta 
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unei ca:Iomnii la adresa marelui dramaturg. Orgolios şi fantezist, Al. 
Macedonski a iubit cu patimă gloria pe care a orezut că o poate servi şi 
ailtfeil, prin v:iolenţe, nu numai cu taJlentUil. De acei'a, din punct de vedere 
caracterologic, kl. Ma:cedonski ne înfăţişează un caz unic ÎGl analele litera
turii univel'saJle: omuJl învinge poetul; impu1'siuniile şi măruntele răutăţi 
umane sînt mai puternice decît talentul. A fost, altfel zis, un inadaptabil 
şi tllil incamod. 

Cînd, după inddrotUJJ. nenorooit cu Mihai Eminescu îşi dă seama că nu 
se mai poate vallorifica în aria literaturii romîneşti, A!l. Macedonski vrea 
să se impună în Iiteratrura franceză. StHi:st de maire factură, stăipîniind sub
tiilităţile limbi.ii franceze, A11. Maceld:onski scrie versuri, o :piesă şi un roman 
(Le Ca:lvaire du feu) în limba firamceză. Pleacă la Pari,s, Ulll!de reuşeşte să-şi 
tiipărească uneile creaţii sati!Se în liimba lui Volitaire. Dar nki aici ::m-şi 
poate constmi edi:fi'Oiw gloriei. 

Vizionar şi iniţiator de curente literare, Ail. Macedonski este ceil dtntâi 
scriitor romîn care vo11beşte la noi de poezia lui Charles BaUJdeilaire, din 
a cărui operă cele dintîi traiduceiri în romîneşte au fost publikate de Vasile 
Pogor în „Convorbiri literare". Iar în atmosfera simbolistă de la „Literato
rul" se afirmă nefericiţii şi talentaţii Iuliu 1P .. Săvescu şi Ştefan Petică şi işi 
face ucenicia Tuldor Anghezi. 

Poet de factură mai mwH franceză, A1I. Macedonsk1i a excelat într-un 
gen care atinsese culmile în poezia franceză: roil/deluriJle, cărora nu li se 
pot contesta eleganţa şi gingăşia expresiei şi care ca substanţă continuă 
„Pastelurile" lui V. Aleosai."l!dri. De aceiaşi factură se resimt şi „Nopţile;' 
~ui kl. Macedornski care amintesc pe Alfreid de Mus,set. Iar în poezia lui so
oiailă este îmluenţat de Victor Hugo. De asemeni, poetu'l nos,tru suferă şi 
influenţa lui Byron şi Lamartine. 

Vorbeam de origoliosul Macedonski. b scrisoarea amintită poetul îşi 
entllilţă intenţia de a-şi tipăiri opera, rod aJl unei munci de 17 arai, din 
1871-1888, oîiilld este datată scri1soarea, în „zece volume in quarto. tipărite 
cu grije şi pe hîrtie de lux". Pentru stadiUJl literaturii noasitre din penultima 
decadă a secolului trecut, proiectul lui Al. Maceidonski ne apare de-a dreptul 
extraordinar. Ce a rămas din acest proiect, se ştie : nu a putut fi rea1lizat. 

... „Sunt 17 ani de cînd lupt pe această cale (a literaturii, n.n.) şi 
întîmpin toate ne-ajunsurile. Fără avere şi nesprijiniţi destul de publicul 
cel mare, ce este încă ne-cult, oamenii noştri de litere sînt expuşi să moară 
de foame atunci cînd nu află sprijinul elitei societăţii pentru a putea cel 
puţin, să-şi tipărească operele". Bste demn de reţimUJt falptul că A!l. Ma
cedonski se consideră scriitor co111saorat de Ia 17 ani! Daică s-a născut în 
1854 şi în 1888 afirmă că este scriitor de 17 ani, ~nseamnă că de la primul 
1lui volUJm de versuri : „Prima veriba", apărut în 1872, se oonsildera UJn 
posedat ail muzelor ... ln adevăr, Af. Macedonski s-a manifestat ca un poet 
de talent de i1a acest prim vdlum ale cărui poezii erau strălbătute de puter
:aice aooente sociaile. RocunosCUJt ca tllil adevărat poet i s-a încredinţat 
redacţia ziaaului „Oltul!", în caire a dus o susţinută campainie antimonarhică. 

Deşi prin citatul amintit, Al. MacedOI11ski nu vrea să acuze, ci numai să 
descrie o situaţie exisitentă, totuşi, rînduride poetului sînt grele, acuzatoare. 
ScrHtorii şi artiştii erau în marea lor majoritaite, muritori de foame. Brau 
puţÎIIl solicitaţi de o lume cititoare [n formaţie mult tributară literaturii 
de import. De aceia, scriitorii erau solicitatori : la edituri, să Ie tipăreaisică 
opera ; la public, să-i citească ; la „elite", să-i plătească. Mecenatu,_! literar 
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Pag. 1 din sm-isoare 

era singura .formu:lă - onorabilă - pentru a fi mascat cerşitul literar. Ori
caire dii:1 marii noşt·ri soriitori, dacă şi-ar fi consemnat mizeriile şi greută
ţile materiale prin care au trecut zi de zi, ceas de ceas, desigur că ar fi 
realizat un adevărat „jurnal de cerşetor ... " 

Pentru a-şi putea tipări opera, Ail Maceidonski se adresează unui poten
tat al v1remii, lui George Gr. Canitaicuzino, în a cărui corespondenţă a fost 
găsită soriisoarea - solicitîl1Jdu.jl să se înscrie ou o sumă de bani „chiar în 
capul listei", pentruca numele lui să fie un stirrnuJlent şi pe.1tru ailţi sub
scrii'tori eventua1i. 

împrumutînd formula baudelaire-iană a poeţilor damnaţi, care exprima 
romatic reailitatea, Al. Ma;ceidonski CO[)Jsiideră pe scriitor şi .pe artist oa pe 
un blestemat al ursitelor, date fiind condiţiile în care trăiesc şi îşi pot tipări 
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opera. Căci, SipUlle 1poetuU, s•criitorii, ca să poată trăi şi crea, trebuie 
să fie ajultaţi, întru.cit ei „prin ursirea şi voinţa lor" SiÎnt angajaţi „pe o 
cale atît de spinoasă pentru existenţa lor". ·h sfirşit, în încheiere, poetul 
mai scrie „Această sumă {suma necesară tipăririoi celor 10 volume proiectate, 
n.n.) în timpi meschini îmburgezirei naţiunei noastre va părea desigur 
enormă nouilor îmbogăţiţi". 

Pa.g. 2 din scrisoare 

Prin reaunoaşterea acestei reallităţi socia~e care a ca.rncterizat orînduiirea 
caipi1taiHstă, poetul M. Ma1cedonski nu a exprÎ!mat poziţia maselor populare 
faţă de :burghezie, ci a aderat la punctu~ de vedere al aristocraţiei. Ea 
pdvea dispreţuitor pe noii îmbogăţiţi întruoît se simţea ameninţată de 
iplllterea ba1:1ullui care curgea în buzunarele burgheze. Tot de pe această 
poziţie de fllatare a arisitoicraţiei trebui1e judecate şi laudele neîntemeiate pe 
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Pag. 3 din scrisoare 

rare poetuJl le adresează [ui George Gr. Oanitacuzino, pentru a-ll determina 
să-şi înscrie „numele în capul acestei liste", Ide :subscripţie. 

Scri1soa.rea constituie un vailoros doowment social, care se adaugă la 
multe altele, în ceea ce priveşte oon!diţii~e de viaţă şi de creaţie aile scritori
lor şi artişrt:Hor noştri în ti1mpull. regirrnu:Iui burghezo-moşieres·c. 

Anexă. 

SCRISOARE ADRiESATA DE POETUL AL. MACEDONSKI LUI GEORGE GR. 
CANTACUZINO LA 12 SEPTEMBRIE 1888, DIN BUCUREŞTI 

Stimate domn, 

Ştiu că domnia-vostră, intelige:i.ţă swperioară şi sufilet dotat cu gene
riozitate, vă fol!teresaţi de mişcarea inteilectuailă şi de mersm Iiterat'llrii 
romineşti. 

Sunt 17 aini de când 1Ulpt pe aceaJStă oaile şi întllmpin toate neajuns'll!rille. 
Fără avere şi nesprijiniţi desl1Ju~ de ipu!blioul ool mare ce este încă ne-cult, 
oameni(i) noştri de Utere sunt expUIŞi să moară de foame atunci cînd 
nu află siprijinul elitei societăţei noaistre per.l't•ru a putea cffi puţin să-şi 
tipărească operele. 
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M"au consi<liat .prieteni să fare aipcl l,a această ellită a societăţii romi
neşti. Nu cred că mă înşel e:xiprimî1nd oonvingerea că domnia-Voastră în
ţelegeţi mai mUJlt decît oricine trnportanţa î:ntreprinderiilor literare, gloria 
ce ele pot să reverse asupra ţării 1şi sp:l"'ijinul ce, prin urmare, trebuie dat 
cellor pe oari ursirea şi voinţa lor i-a împins pe o ca!le atât de spboasă 
pootru existenţa lor. 

Veţi vedea prtn a'1ătura'ta Iiistă de aibonamernt că pentru seria corn
pietă a sorierilor mele, 10 vdlume in-quarto, tiipăirită ou grijă şi pe hîrtie 
de lux, preţUJl. se urcă la 100 lei. 

Această sumă ffn timpi-(i) meschini ai înburgezirei na·ţiunei noastre, 
va părea desigur enormă nouiilor îmbogăţiţi. Dar Domnia-Vooistră care ştiţi 
ce 1înseamnă operHe artistice şi literare, care coborîţi dintr-o familie 
ce a împă1răţit şi ce împăirăţind a patironait artele şi ili'terele, nu veţi refuza 
desi:gur să vă însorieţi numelle în caipul acestei 'liste pentru a da astfel 
exemptul! cell mai bUIIl mulţimei înrăită şi stinsă de entuziasm din cauza 
atîtor eXJemP'le rele ce a aivut înaiinte. 

Al domniei Voastre cu adiilJC devotament 

Al. Macedonski 

Bucureşti 1 888 septembrie 12 

P.S. Lista şi bai..1i (i) se pot încredinţa aducătorllllui, încasator al meu. 
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