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INFLUENȚA FRANCEZĂ ÎN POEZIA
LUI MACEDONSKI
I.— MACEDONSKI ȘI ROMANTICII FRANCEZI.
«NOPŢILE » LUI MACEDONSKI
Publicarea de către Fundaţia « Regele Carol IL» a unei ediţii
critice a poeziilor lui Macedonski, care de altfel dispăruseră din
comerț și cu greu se găseau chiar la anticari, va permite istoricilor
literari ca, sprijinindu-se pe o bază solidă, să cerceteze cu sorți de
a ajunge la concluzii mai sigure, opera acestui poet şi să rostească
asupra meritelor ei literare aprecieri mai îndreptăţite.
Printre problemele de istorie literară care se ridică o dată cu
cercetarea operei lui Macedonski, una din cele mai importante
e cea a raporturilor dintre această operă şi literatura franceză;
de mult publicul nostru a avut presimţirea că producţia poetică
a lui Macedonski, întrun chip analog producţiei literare a lui
Alecsandri, e reprezentativă pentru influența exercitată de literatura franceză asupra literaturii române. Sunt aproape douăzeci de ani, întrun articol: « La culture frangaise en Ronmanie » 1)
spuneam că poezia lui Macedonski reflectă toată mişcarea poeziei
franceze din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Studiul de
față va confirma părerea exprimată în treacăt în articolul amintit 2).
1) Publicat în revista «La Minerve Franşaise » din x5 Octomvrie 1920.
2) Părerea mea a fost reluată de d. B. Munteanu într'o pagină din Panorama
dela litterature roumaine contemporaine, Paris, €ditions du Sagiutaire, 1938,
p.

139-140.

D.

Munteanu

declară,

vorbind

de

opera

poetică

a lui

Mace-

donski: « On y decouvre un tel enchevâtrement d'influences franşaises
leur tude systematique ajouterait tout un riche chapitre ă Phistoire

que
des

relations franco-roumaines ». Studiul nostru câută să reprezinte acest capitol
şi să descurce iţele influențelor franceze din opera lui Macedonski.
.
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Voi căuta să precizez mai întâi legăturile dintre Macedonski şi
poezia franceză în floare în momentul când se trezeşte la scriitorul român vocaţia sa poetică, adică legăturile dintre Macedonski

și poezia franceză romantică, apoi legăturile dintre Macedonski

şi poezia franceză în floare în momentul ajungerii la apogeu a
talentului său, adică legăturile cu poezia realismului artistic,
pe care scriitorul român l-a prețuit mai ales în opera lui Theodore

de Banville și într'aceea a lui Charles Baudelaire şi a discipolului

acestuia Maurice Rollinat; în sfârşit, voi căuta să precizez legăturile dintre poezia lui Macedonski și poezia simbolistă franceză,
pe care Macedonski în perioada ultimei desfășurări a activităţii
sale poetice a aclimatat-o, el cel dintâi, în ogoarele literaturii

noastre.

I
Legăturile operei lui Macedonski cu poezia franceză anterioară
romantismului sunt reduse. Din lirica clasică a fost mişcat numai de maestatea plină de vigoare a poeziei lui Malherbe, din
carea tradus « Paraphrase du psaume 145» şi o mică poezioară:
« Înscripţiune pentru o fântână » 1). Liricii secolului al XVIII-lea
J]. B. Rousseau,

Gilbert

sau

marele

răsunet în poezia lui Macedonski şi
tici pentru a putea stabili apropieri
franceză.
Cu Lamartine, din care a dat în
o traducere a meditaţiei « Le zallon

Chenier

nau

avut

nici un

trebue să ajungem la romanîntre Macedonski și poezia
culegerea de Poezii din 1882
» sub titlul Vălceaua, nu se

pot stabili decât rare și slabe apropieri. Era o prea mare deose-

bire între firea simplă, candidă, naivă, fără aplecare spre meşteșugurile artei, profund idealistă a poetului Meditaţiilor şi Armoniilor şi firea lui Macedonski, complicată, cu aplecări spre satanism şi perversitate, cum îl vor arăta versurile sale baudelairiene și în același timp o fire iubitoare de artificiu.
1) Ambele în culegerea de Poezii din 1882, p. 105 şi 168. Poezia «Din
psalmul 145» nu e însoţită de indicaţia că e o traducere din Malherbe. Poezia Înscripțiune e însoţită de această indicație și e o traducere a poeziei: Pour

le fontaine a lui Malherbe.

INFLUENȚA

FRANCEZĂ

ÎN

POEZIA

LUI

MACEDONSKI

3

Totuşi asemănarea situaţiei în care s'a aflat poetul român cu
aceea a poetului francez în anume împrejurări ale vieţii, l-a îmbiat să împrumute dela Lamartine, dacă nu se poate zice trăsături precise din poeziile acestuia, dar un colorit asemănător în
redarea cadrului sau a decorului, în înfăţişarea peisajelor, în care
şi-a petrecut copilăria; să moduleze cu accente asemănătoare cântarea acestora, în sfârşit să-şi însușească o tonalitate asemănătoare în înfăţişarea lor.
Pierzând moșiile părintești dela Pometești şi Adâncata, luate
de creditori pentru a-şi acoperi creanţele, Macedonski evocă fiind
încă relativ tânăr peisajul iubit al locurilor unde şi-a petrecut
copilăria cu colori idilice asemenea cu acelea de care se serveşte
Lamartine când în « Milly ou la terre natale » rechiamă imaginea
proprietăţii părintești ameninţată să fie luată în stăpânire de
creditori.
Tot pasajul din Milly:

« Voilă le banc rustique oi s'asseyait mon
ne revine

pere »

în minte când citim Mângăerea Desmoștenitului,

unde

Macedonski rechiamă imaginea tatălui său, evocând-o în îndepli-

nirea gesturilor şi în săvârșirea acţiunilor ce-i erau familiare.
Regret albia-ţi frumoasă Amaradie iubită
Casa de pe muchea verde cu obloane colorate
Pomii cei sădiţi de tata şi iubitele lui flori
Cărţile ce-i erau scumpe, armele-i cele-adorate
Și portretul său pe care eu am plâns de atâtea ori.

Iar pasajul dela începutul aceleiaşi poezii cu imprecaţii contra
cămătarului «cel sfruntat şi fără milă » care a despuiat pe poet
de 4 averea strămoşească » ne face să ne amintim de pasajul din
Milly în care Lamartine evocă decorul proprietăţii părintești pe .
care creditorii amenințau s'o ia familiei poetului:
Ne permets pas Seigneur ce deuil et cet outrage
Ne souffre pas mon Dieu que notre humble hcritage
Passe de mains en mains, troqu€ contre un vil prix.
e
eee
e
eee
eee
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Qu'un avide €tranger vienne d'un pied superbe
Depouiller Porphelin, grossir, compter son or
Aux lieux ou Lindigence avait seule un tresor ?).
De asemenea, în numeroase pasaje din poezii compuse dela
începutul şi până la sfârşitul carierei sale, în care Macedonski
a evocat cadrul copilăriei sale, se simte în coloritul idilic cu care
viața rustică e înfăţişată 2), influența poeziilor în care Lamartine
a pus sub ochii noştri tabloul întocmit cu largi trăsături de
penel al vieţii plugarilor, păstorilor sau oierilor din ţinutul
său natal.
Apropieri mai strânse se pot stabili între Macedonski și Victor
Hugo.
Negreşit între geniul poetic ai marelui romantic francez şi
personalitatea artistică a scriitorului nostru sunt divergențe profunde. Macedonski n'are imaginaţia puternică, avântată spre viziuni grandioase şi de o măreție înfricoşătoare a lui Victor Hugo,
nici sensibilitatea autorului culegerii « Les Châtiments », care se
cutremură în fața mişeliilor şi josniciilor omenești sau care în
«Les Contemplations » se înduioșează în faţa frumuseţilor: naturii sau e zguduită de priveliștea aspectelor ei măreţe, dar, ca
şi Victor Hugo, lui Macedonski îi place să mlădie limba și să făurească modele noi de versuri, să izvodească ritmuri pe care nimeni nu le încercase încă în versificaţia noastră. Victor Hugo
e expresia însăşi a romantismului francez, dar geniul său e așa
de bogat și de complex, încât prin unele trăsături putem vedea
într'însul precursorul școalelor poetice care, urmând romantis-

mului, l-au combătut. Astfel în timp ce prin unele poezii poate
fi privit ca un precursor al Parnasienilor 2) prin alte poezii poate

:) In Harmonies poctiques ; cf. ediţia dată de Hachette,

2) Cf.
Rondelul

p.

notele
trecutului

XXIX
Cf.

din

a ediţiei

pentru

(din Les
3) De

ediţia

(p. 445);

exemplu

Parnassiens,

v.

de

la Mângăierea
asemeni

în afară

prin

epizodul

bucata

« Le

de

versurile

Milly

Champion,

1928,

şi de

La

Les Laboureurs
rouet

al lui Heredia; cf. Desonay,

Paris,

Paris,

1911, p. 221.

Desmoștenirei
înedite

(p.

391)

şi

date

de

Vianu,

et

la

maison

sale.

Lamartine

Recueillements),

ca un precursor

Vianu

p.

22,

zigne

din Yocelya.

d'Omphale » în care

se dovedeşte

Le râve hellenique chez les poâtes
note

ş.
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fi privit ca un precursor al lui Verlaine 1); prin altele ca un precursor al simboliştilor 2), prin altele ca un precursor al poeţilor
şcoalei artei pentru artă. La activitatea poeţilor din acest grup,
Th. Gautier şi Theodore de Banville, Victor Hugo preludează
prin baladele sale, în care iscusinţa versificației, îndemânarea ritmică, dibăcia în găsirea rimelor deşteaptă admiraţia mai mult
decât subiectul cântat. In baladele sale Hugo se folosește de
ritmuri şi de specii de rime pe care le întrebuinţează poeţii, maiştri
în arta dea făuri versuri, din secolul al XVI-lea numiţi « les grands
rhetoriqueurs ». Meșteșugirea dovedită de Victor Hugo prin ritmurile şi rimele din baladele sale a făcut o profundă impresie
asupra lui Macedonski, care, compunând Ecourile nopții și Noapte
venețiană, vru şi dânsul să arate până la ce grad de flexibilitate
poate să ajungă limba română 2).
In balada « La chasse du burgrave », Victor Hugo luând drept
model pe unii poeţi din secolul al XVl-lea, întrebuințează
rimele zise în ecou î), adică împerechează la rimă, grupe de
silabe care formează ultima parte a unui vers, dar care, repetate
la sfârșitul versului următor, au un înţeles deosebit (tombeau,
beau, desire, Sire).
Daigne proteger notre chasse
Châsse
De monseigneur saint Godefroi
Roi,

Si tu fais ce que je desire
Sire,

Nous t'edifierons un tombeau
Beau.
1) De exemplu « La fâte chez Thârtse » poate fi consideratăca o poezie
din care purced t Les fâtes galantes » ale lui Verlaine. Cf. F. Gregh, Z/oeuvre
de

V. Hugo,
2) De

Paris,

exemplu,

Flammarion,
prin

romanţa:

p.

343.
« Si tu veux

în poemul + Eviradnus » din La Legende
hsme, Paris, Jouve, 1911, p. 38.

faisons

des sitcles.

Cf.

un

tâve»

A. Barre,

intercalață
Le symbo-

2 Cf. notele dela aceste bucăţi în Poezii, p. 389 şi 396.
1) Ch. le Goffic et Ed. 'Thieulin, + Nouveau traite de versification francaise », Paris (Masson), 1903, p. 50,
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Costache Negruzzi, traducând în 1839 1) baladele lui Victor

Hugo, schimbase ritmul şi astfel evitase dificultăţile rimei în ecou.
O împărate
Sfinte Gofred,
Tu protejează
Acest vânat

Că de vei face
Ce te rugăm
Un

mormânt

'Ți-oi înălța.

Ce e drept, tot C. Negruzzi, tot: în 1839 când tipăreşte în
Albina Românească baladele lui Hugo, publică în Curierul românesc ?) novela « Au mai pâțit-o şi alții în care intercalează
nişte versuri în care redă atât ritmul cât şi felul de rimă
— rima
în ecou — din balada « La chasse du Burgrave » a lui Victor Hugo:
e o poezioară făcută de soția unui boerinaș ale cărei talente poetice s'ar fi învederând după spusa eroului novelei, din versurile
următoare compuse «ă la manitre de Victor Hugo»:
Cuprinsă de un trist necaz
Azi
a
Priveam amurgu întunecat
Cat
Și văd că dintr'un nour des
Es

Mulţime de draci fioroşi
Roşi.

Versurile din « Au mai păţit-o și alţii » fac impresia de parodie. Dar şi versurile din balada citată a lui Victor Hugo par
mai mult făcute în glumă decât realizarea unei intenţii serioase
şi conștiente de a reînnoi metrica franceză după cum lasă impresia versurilor cu rima în ecou introduse de Victor Hugo în
actul III din Cromaell:
5) Cf. V. Ghiacioiu,
Craiova

(Scrisul

:) V. V.

introducere la « Păcatele
1937, p. 99... -

românesc),

Ghiacioiu,

op. cit., p.

100.

tinereţilor » de C. Negruzzi,
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Sa voix, comme un 6clair d'automne
Tonne
Exposez-le tous aux vautours
'Tours
Que des tours leur corps dans la tombe
'Tombe
Quiils ne soient que pour les corbeaux
Beaux.

Versurile din Ecourile Nopţii ale lui Macedonski sunt făcute
după modelul versurilor de acest fel ale lui Victor Hugo; deşi
pe alocurea unele versuri ale lui Macedonski lasă impresia de
a fi o parodie, totuşi poezia acestuia se învederează de multe ori
ca realizarea izbutită a intenţiei serioase de a reînnoi metrica
română şi de a dovedi la ce grad de flexibilitate poate ajunge
limba noastră:
Inima-mi ce se îmbată
Bată!
Bată, căci beat de amor
Mor!
Pe brațe-mi iată se înclină
Lină
Viaţa să-mi ceară i-aș da
Da.
Fioru atunci mă petrece
Rece
Prin piept ca un ascuţit
Cuţit

Intenţia lui Macedonski de a reînnoi metrica română şi de
a mlădia limba noastră apare în mod vădit şi în Noapte venețiană,
în care poetul ia de model « Le pas d'armes du roi Jean » din Odes
ei Ballades a lui Victor Hugo. Ca şi poetul francez, Macedonski
întrebuințează strofe de opt versuri fiecare de patru silabe, dispuse în același mod în două grupe, primul cu rime îmbrăţişate,
iar celălalt compus din trei versuri având aceeași rimă, urmate
de un vers care repetă rima finală a primului catren,

ie
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desenul

strofic

al acestei

balade

și

izbutește uneori să redea chiar mișcarea exprimată de unele strofe
din poezia

franceză,

ca de exemplu:
Les quadrilles
Les chansons
Melent filles

Aux gargons
Quelle foule,
Par mon sceau|
Qui s'ecoule
En ruisseau,
Et se rue

Incongrue
Par la rue
Saint- Marceau |!
Quelles fetes!
Que de tâtes,
Sur les faîtes
Des maisons !
La

Macedonski

ne

întâmpină

alte

strofic şi mișcarea (« le mouvement»)
francez;

strofele

următoare

idei,

dar

ritmul,

desenul

sunt aceleaşi ca și la poetul

lasă, ca şi strofele

citate

din

Victor

Hugo, impresia mulțimii care se mişcă în valuri și a larmei surde
ce se deslușește din această agitație:
Stele,

raze

Se privesc,
In talaze
Ce șoptesc.
„Și-în tăcere
Cu plăcere
Dulci mistere
Se 'mplinesc,
Ca prin basme
Și minuni
Vezi fantasme
Și ochi bruni
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Flori, parfume,
Râsuri,

glume,

Ce de lume,
Ce de juni!

Macedonski avusese ca înaintaș în ce priveşte întrebuinţarea
acestui ritm în versificaţia română tot pe Const. Negruzzi, care tradusese printre alte balade de Victor Hugo şi « Le pas d'armes du roi
Jean » (Pasul de armea lui Riga Ioan)1). Negruzzi se străduise să
redea ritmul modelului său. Compărând însă redarea ritmului
baladei lui Victor Hugo constatăm stângăcia marelui scriitor moldovean, mai mult prozator decât poet, față de ușurința, îndemânarea şi iscusința artistică a lui Macedonski.
In timp ce factura şi versificaţia poeziei Noapte venețiană!
învederează influența lui Hugo, priveliştea, viziunea pe care
poetul ne-o înfățișează e a unei Veneţii preocupată numai de
plăcerile dragostei și voluptoasă; viziunea despre Veneţia a lui
Macedonski e aceeași cu aceea care se desprinde din Portia Și
din Venise ale lui Musset și această viziune a lui Musset a făcut
o impresie așa de profundă asupra poetului român încât acesta
n'a putut în cursul vizitării Italiei să-i substitue o viziune personală a sa.
3

m

&

Musset — iată romanticul a cărui operă are o influenţă covârşitoare asupra lui Macedonski în momentul când tânărul poet
român dă la lumină prima culegere de versuri mai însemnată,
volumul de poezii apărut la sfârşitul lui 1881, dar purtând data
1882.
În numeroase pasaje din acest volum, Macedonski citează
pe poetul a cărui operă o citeşte mereu. Astfel apostrofând pe
una din iubitele lui îi reamintește o noapte de dragoste când
între dânşii sta «capriciul molatic »:
1) Balada
publicată mai întâi în 1839, în Albina
românească, fusese
republicată în ediţia din 1857 a Poeziilor lui Negruzzi şi apoi în cea din 1872.

Macedonski ar fi fost ţinut să cunoască aceste încercări de a mlădia limba
şi de a înnoi versificaţia, dar el care. cunoaște opera poeţilor munteni chiar
mărunți

cum

e Sc.

Scurtu,

a socotit

că poate

trece

cu

unor scriitori moldoveni de seamă, cum e C. Negruzzi.

vederea

activitatea

i
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„„lar deschis pentru amândoi

Se afla Musset pe masă. Mai ţii minte, spune-mi oare,
Frazele armonioase din poema încântătoare
Când perdelele alcovei tresăreau? Când Rolla mut
În beţia cea din urmă sta cu sufletul pierdut

O de ce n'am fost ca Rolla şi ca el să fi făcut?
Macedonski tot mai citea 4măiastra carte» a autorului lui
Rolla, deşi cum va zice un alt poet, vorbind de cartea lui Eminescu, i-o ştia pe dinafară.
Călătorind în Italia Macedonski e pretutindeni însoţit de
amintiri din poeziile lui Musset, așa încât în săvârşirea tuturor
acțiunilor, e urmărit de un gest, de o faptă pe care Musset, î
versurile sale, spune că a făcut-o. Când scrie în poezia « Intruun
album », strofa:
lar purtând pe frunte laur
Bând Falerno ?n cupe de aur
Ca Musset am banchetat;
Insă nici pe drumul mare
Nici prin funduri de pahare
Inima nu mi-am uitat.

Macedonski nu devine inteligibil decât dacă ne raportăm la
stanţele din poezia lui Musset: « A mon frâre revenant d'Italie » DE
Mon pauvre coeur Pas-tu trouve
Sur le chemin, sous un pave
Au fond d'un verre
Ou dans ce grand palais Nani

Dont tant de soleils ont jauni
La

noble pierre?

Glumele ce le face în această poezie scriitorul român asupra
inimei sale, purced din glumele lui Musset asupra felului cum
inima sa se înfățișa altădată faţă de felul cum se înfăţişează în
momentul când el, Alfred, trimite lui Paul de Musset, întorcându-se din Italia, stanțele: «A mon frere revenant d'Italie ».
*) In volumul

Possies

nouvelles.
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Exemplul lui Musset e hotărîtor pentru Macedonski, care
invocă felul de a proceda al maestrului pentru a justifica propriul său fel de a proceda. Astfel publicând în culegerea de poezii
din 1882 comedioara în versuri Iadeş invocă în notă 1) felul
de a proceda al lui Musset, care într'același volum a publicat
atât poezii cât şi scurte piese de teatru în versuri 2).
Macedonski e un aşa de mare admirator al lui Musset încât
ştie și fragmentele inedite publicate după moartea marelui poet
francez, de exemplu: patru versuri dintro Noapte de Iunie rămasă neterminată și publicate de Paul de Musset în biografia
fratelui său Alfred, ba chiar își închipue că a pătruns aşa de bine
în tainele sufletului autorului Nopţilor, încât se încumetă el,
poetul de pe malurile Dunării, să realizeze proiectul neimplinit
de marele poet al durerii. Vorbind de Noaptea de Iunie neterminată de maestrul său, Macedonski spune:
Musset a
Și stelele
ȘI tainica
Și tot ce
.

cugetat-o sorbind a ei răcoare
de aur din cerul luminos
natură în falnica-i splendoare
se întrevede în haus, sus și jos.
.

.

Musset a cugetat-o dar el n'a scris-o — oare
Voi-va astăzi Muza din ceruri să coboare
În mantia-i eternă de aur şi azur
Și tocmai dela Sena ce curge maestoasă
La Dâmboviţa noastră îngustă şi tinoasă
Să facă să revibre divinul ei murmur.
In prima perioadă a activităţii sale poetice care, dacă lăsăm
de o parte broșura Prima verba 2) — culegere fără însemnătate —
se manifestă prin poemul Ifalo (18784) şi culegerea de Poezii
din 1882, influenţa lui Musset asupra lui Macedonski e covârşitoare. Ea se învederează, nu atât prin traduceri și imitări care
1) V. p. 398 din volumul Poezii, ediţia din 1882.
2) V. în volumul Premiăres Poâsies de Musset, comedioarele în versuri
Les marrons du feu şi A quoi revent les jeunes filles, cum
« La coupe et les lăvres».

şi poemul

dramatic

3) Poezii, Prima verba, Bucureşti, Tip. Petrescu-Conduratu, 1872.
*) V. nota dela p. 463 din ediţia Vianu, care reproduce poemul.
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dovedesc mai mult admiraţia unui începător faţă de un înaințaș
al cărui talent a ajuns la deplinătatea dezvoltării sale, cât mai ales
printr'o impregnare a sufletului poetului român de ideile şi
temele poetice ale lui Musset pe care le reia şi le strecoară, colorându-le cu propria sa personalitate, în creaţiile sale poetice,
printr'o încercare de a transpune în românește genul de poezii
care-i asigurase gloria lui Musset, anume Nopzile şi printr”o
adoptare pornită dintr'o nesfârșită admiraţie și dintr'o mare asemănare cu personalitatea maestrului, a acelei atitudini a lui Musset
faţă de cititori şi de opinia publică, pe care criticii francezi au
numit-o « dandysme ».
Cititorul Nopţii de Februarie a lui Macedonski constată
numaidecât asemănarea cadrului în care se petrece acţiunea din
acest poem și cadrul din Rolla, ale cărei fraze armonioase cântă
mereu la urechea poetului român, cum mărturiseşte în Noaptea
de Aprilie 1). E de observat însă că Musset în descrierea locului
de pierzanie în care Rolla petrece cu Marion ultima sa noapte,
alunecă asupra detaliilor scabroase, aruncă haina poeziei asupra
tuturor particularităților care ar putea să trezească repulsiunea,
pe când Macedonski mai iubitor de realism își face parcă o
plăcere să stărue asupra amănuntelor care pun înaintea ochilor
cititorului tabloul unei case în care amorul e tarifat şi sărutările
sunt venale.
In țesătura deslânată a poemului său, Musset a introdus desvoltarea câtorva idei sau teme poetice din care unele se reflectează
şi în Noaptea de Februarie. Astfel invectivele lui Musset contra filosofilor raţionaliști și atei şi contra savanților graţie cărora a răsărit
civilizaţia modernă, dar al căror spirit disolvant a izgonit virtutea

şi a alungat

bunătatea şi omenia.

Vous vouliez faire un monde — eh bien vous Pavez fait
Votre monde est superbe et votre homme est parfait.

Les monts sont nivelâs, la plaine est &claircie,

Vous avez sagement taill€ Parbre de vie
1) „.. Mai ţii minte, spune-mi oare,
Frazele armonioase din poema încântătoare
Când

perdelele

alcovei

In beţia cea din urmă,

tresăreau
? — Când

Rolla

sta cu sufletul pierdut !
.

mut
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Tout
'Tout
Vous
Elles

est bien balay€
est grand, tout
y faites vibrer
flottent au loin
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sur vos chemins de fer
est beau, mais on meurt dans votre air.
de sublimes paroles,
dans les vents emportes.

Elles ont €branle de terribles idoles;

Mais ies oiseaux du ciel en sont €pouvantes
Lhypocrisie est morte; on ne croit plus aux prâtres,
Mais la vertu se meurt, on ne croit plus ă Dieu.
Le noble n'est plus fier du sang de ses ancâtres,
Mais il se prostitue au fond d'un mauvais lieu,
On ne mutile plus la pensce et la scene,
On a mis au plein vent intelligence humaine;
Mais le peuple voudra des combats de taureau.
Quand on est riche et fier, quand on est pauvre et triste,

On n'est plus assez fou pour se faire trappiste,
Mais

on fait comme

Escousse,

on allume

un rechaud.

Cu aceeaşi ironie vehementă cu care Musset atacase pretinsele binefaceri ale civilizației şi pusese în contrast cu așa zisele
ei progrese, corupțiunea societății de azi şi indiferența ei față
de merit şi de virtute, Macedonski ia în râs, în Noaptea de Februarie, descoperirile ştiinţifice ale secolului său, în care perfecțiunile aduse în tehnică au drept compensație o corupţiune care
întrece pe cea a Romei decadenţei şi indiferența opiniei pubice:
care sileşte pe femei să se vândă şi trimite pe poeţi în spitale.
A civilizare ! Secol de progres şi industrie
Tu ai aburi, ai mașine și cu trăsnetul de joci
Secol plin de prevedere, secol de filantropie
Tu ai întrecut de sigur ale Romei vechi epoci
Impărat a tot puternic pe uscat ca și pe valuri
Iţi îndeplinești menirea şi nu am de zis nimic
Ai pentru femei bordeluri, ai pentru poeţi spitaluri,
Secol de filantropie, cine zice că ești mic.
Infăţişarea
aduce o uşoară
compunerii lui
nică lăsată de

soartei triste a poeţilor în societatea modernă
modificare a versului lui Musset care, în momentul
Rolla (August 1832), se afla sub impresia putersinuciderea poetului Victor Escousse, care, de-
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primat de căderea succesivă a două drame, se sinuci
sese (Febr.
1832), asfixiindu-se cu mangal aprins.
Amintindu-și de sfârșitul tragic al poetului Gilber
t care, după
o legendă popularizată în secolul al XIX-lea de Alfred
de Vigny
în novela Stello şi de Hegesippe Moreau în Un souven
ir A Phopital,
murise de mizerie într'un spital din Paris, Macedonski
substitue

sfârşitul lui Gilbert așa de cunoscut în epoca romant
ică, sfâr-

şitului mai ignorat al lui Escousse la care se referă
versul lui
Musset.
Tot din Rolla a luat Macedonski ideea dezvoltată
în digresiunea în care face responsabil luxul doamnelor
din lumea mare
de mizeria fetelor din popor, mizerie a cărei urmare
e degradarea

acestora :

Pauvret€, pauvrete, c'est toi la courtisane

C'est toi qui dans ce lit as pouss€ cet enfant,

Que la Grece eut jete sur le lit de Diane
Ce qui la degradee, helas c'est la mistre,
Vous ne la plaignez pas, vous, femmes de ce monde
,
Vous qui vivez gaiment dans une horreur profo
nde
De tout ce qui n'est pas riche et gai comme vous.

Vous n'avez jamais vu le spectre de la Faim,
Soulever en chantant les draps de votre couch
e,
Et, de sa ltvre blâme, effleurant votre bouche
Demander un baiser pour un morceau de
pain.
Din această apostrofă purced invectivele lui
Macedonski
Noaptea de Februarie:

din

d
Voi roşiţi fără”
ndoială, delicate cititoare,
Și, scârbind aceste versuri, le călcaţi pe sub
picioare
Uriţi viţiul mai bine înainte de a roși
Doamne care din carete, îmbrăcate ca paieţe

1) Apropierea între acest pasaj al « Nopţii
de Februarie » a lui Macedonski şi pasajul citat din Rolla a fost făcută
mai întâi de d. Al. Ciorănescu
în articolul Musset în literatură română,
din Viaţa Românească, din lunie—
Septemvrie, 1933.
2) CE. asupra acestei teme la Musset,
lucrarea lui P. Gastinel, Le romanjisme d' Alfred de Musset, Paris, Hachette,
1931, p. 325.
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Având tinere copile, aruncaţi noroiu ?n feţe
Revoltate dac” o rochie soțul war cocoloși.
Ah, gândiți-vă mai bine că o nouă pălărie
Că

o pană,

o dantelă,

un

manşon,

o broderie

O găteală, o brățară, o agrafă, un inel
Trena

dela

vreo

rochie,

pentru

baluri

costumate,

Pot, pe bietele copile ce-aţi crescut nevinovate
Pot—și pentruce n'aș spune-o ? — să-le arunce într'un bordel.
„

Și mai departe:

Nu learuncaţi cu piatra doamnelor din lumea mare,
Voi le-aţi prăvălit în ocna iadului îngrozitor.
Dar dacă multe din ideile şi temele dezvoltate de Macedonski
în Noaptea de Februarie provin, ca și cadrul unde se desfășură
faptele înfăţişate, din poemul Rolla:), alte digresiuni purced din alte
poeme de Musset; astfel e minunata invocare către armonie. Macedonski adaptează aci pasajul din Le Saule când poetul, după ce pune
pe Georgina să cânte aria Desdemonei din Othello, vorbește de
lacrimile ce scaldă ochii cântăreței şi apoi apostrofează armonia
pe care o socotește o limbă hărăzită de către Cer omului spre
a-şi putea destăinui durerile care-l copleșesc:
Fille de la douleur,

harmonie,

harmonie,

Langue que pour Pamour inventa le gânie,
Qui: nous vint d'ltalie et qui lui vint des cieux!
Douce langue du coeur, la seule oii la pensce
Cette vierge craintive et d'une ombre offensce,
Passe, en gardant son voile, et sans craindre les yeux.
Tot astfel când fiinţa înjosită care în Noaptea de Februarie
varsă în melodia din 'Trovatore, pe care o cântă la clavir durerea
ce-i năpădeşte în suflet, Macedonski exclamă:
Miserere,

Miserere ! Dânsa

?n lacrimi izbucnise

Pe octavele amuţite mâinele-i încremenise
Ea uitase ce e plânsul de sunt ani îndelungați,
Di

1) Cf. Gastinel, Le romantismne d'Alfred de Musse
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Armonie ! Limbă sfântă care e şi-a ta
putere
Dacă faci să curgă lacrimi ca o dulce
mângâere
Chiar din ochii ce de ele se arată mai
secați!
Care: e ş-a ta putere, tu ce 'nsuflețeş
ti îndată
Chiar cadavrul unei inimi întrun piept
înmormântată
Şi aci ne faci să plângem și aci ca să
zâmbim.
Nu eşti tu vreo voce dulce de prin cerur
i exilată
Dacă tu ne faci cu ele ca prin farmec
să vorbim,
Armonie, limbă sfântă, limbă plină
de simţire
Tu ce dai la cânteci aripi şi le "nalți
de pe pământ
Intre suflete şi ceruri ești trăsură de
unire
Şi când nu mai cânți în suflet, omul intră
în mormânt,
Digresiunea asupra armoniei care-şi are
izvorul întrun pasaj
din Le Saule e singura digresiune de
natură poetică; celelalte digresiuni care purced toate din Rolla,
cum e digresiunea asupra
luxului, care aruncă asupra doamnelor
din lumea mare răspunderea degradării fetelor din popor sau
digresiunea asupra pretinselor progrese ale civilizaţiei, în care
societatea lasă pe fetele
sărace să intre în localuri de pierzanie
şi pe poeţi să moară în
spitale, aparţin genului poeziei sociale.
Macedonski preconizase acest gen de
poezie în Prefaţa vo-

lumului

de Poezii

din

1882.

Poezia

socială,

afirmă

Mace

donski
în această Prefaţă, e adevărata poezie
a inimii și acestui gen aparțin — declară poetul
— «o mare parte din poeziile coprinse
în
volumul de faţă ».
De fapt declaraţia lui Macedonski
se referă nu la ce făcuse,
dar la ce avea de gând să facă. Nici
una din poeziile culegerii
din 1882 nu poate fi denumită poezie
socială. Câteva alte rânduri din Prefaţă, ne arată cum în mint
ea lui Macedonski, în
momentul publicării volumului, se înch
egase concepţia din care
are să răsară Noapiea de Februarie,
cea mai caracteristică din
poeziile lui sociale.
«Și cum voiţi, declară Macedonski, după
ce afirmase că poezia
socială e adevărata poezie a inimei,
și cum voiți să nu fie mai
atingător de a plânge pe o fată tânăr
ă care cade din cauza mizeriei decât pe o fată tânără care moare
, negreșit din cauză că
a răcit

la vreun bal? »
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Această reflecţie ne arată că în Octomvrie 1881, data Prefeţei
volumului pe coperta căruia citim 1882, dar care desigur a ieșit
la sfârșitul lui 1881, Macedonski concepuse tema pe care are s'o
dezvolte în Noaptea de Februarie. Acest poem e publicat pentru
prima oară în Literatorul din 1882 dar n'au să fie înserat de autor
într'o culegere de versuri decât în 1894, în Excelsior, la o dată
când, după cum dovedește majoritatea poeziilor care alcătuesc
volumul, inspiraţia poetului se îndreptase pe o altă cale, căci
apucase pe de o parte direcția poeziei «artei pentru artă », iar pe
de alta asculta de sugestiile poeziei baudelairiene.
Analiza poemei Noaptea de Februarie dă la iveală concepția
pe care Macedonski şt-a făcut-o despre această specie de poezii,
compunând cele zece Nopți ale sale 1) al căror model evident
sunt cele şase MNopţi lăsate de Musset,
Din punct de vedere al formei, Macedonski a renunţat în
Noptile sale la dialogul care caracterizează Nopțile lui Musset;
nu ne mai întâmpină la poetul român dialogul între poet şi muză,
cele două glasuri prin care se exprimă sentimentele contrarii
care

frământă

sufletul

poetului

francez;

descurajarea,

durerea,

tristeţea pe de o parte, iar pe de altă parte, dorinţa de a-și mângâia şi potoli propriile suferinți, încrederea în viitor, optimismul 2), dar, considerate în esenţa lor, Nopțile lu: Macedonski sunt
ca şi Nopțile lui Musset niște meditații lirice asupra unor teme
variate, întretăiate de digresiuni pe care le desvoltă poetul asupra

unor chestii la care a fost îmbiat de unele idei ce s'au oferit minţei
sale în mersul capricios al gândirii asupra subiectului la care meditează. Astfel Noaptea de Noemorie e o meditaţie asupra decorului şi împrejurărilor în care se va desfășura înmormântarea
poetului şi asupra primei nopţi pe care o va dormi acolo. Noaptea
de Februarie e o meditaţie asupra stării sufleteşti în care se află
o fată pe care condiţiile vieţii sociale de astăzi au prăbușit-o în
1) In „Poezii (1882): « Noaptea de Aprilie», « Noaptea de Septemvrie »
şi «Noaptea de Iunie» ; în Excelsior (1894-95): «Noaptea de Noemvrie», «Noaptea
de

de

Mai»,

« Noaptea

Ianuarie », « Noaptea

cemvrie >.
2) Cf. Gastinel,

p. 484—487.

de
de

Martie»,

« Noaptea

de

Februarie»,

Iulie »; în Flori sacre (1912):

Le romantisme

« Noaptea

« Noaptea

de

De-

d' Alfred de Musset, Paris, Hachette, 1931
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noroi. Noaptea de Mai e o medi
taţie asupra imboldurilor pe
care
sufletul le primeşte dela natură
când, în reînnoirea ei de primăvar
ă,
îndeamnă simţirea poetului
să se înalțe în sferele poeziei
și
ale
idealului, plină de încredere
în. forţele sale și în izbânda
de care
e sigură.
Prin faptul că în jurul temei
poetice principale se împletesc
variate motive poetice secundar
e, Nopuile lui Macedonski,
care
au aceeași factură sau structur
ă ca Noptile lui Musset, pot
să
fie
ca şi aceste poeme comparate
cu niște simfonii beethovenien
e sau
cu nişte rapsodii lisztiene, să
fie considerate ca nişte « mari
concerte romantice, întretăiate de
variaţiuni şi de dezvoltări orat
orice » 1). Din acest punct de
vedere cea rai aproape de Nopț
ile
lui Musset e, mi se pare, Noapte
a de Mai: în jurul temei prin
cipale
pe care mai sus am pus-o în evid
enţă, desvoltată cu numeroase
şi
strălucite variaţiuni, se împletesc
numeroase motive poetice secu
ndare, din care unele au o deos
ebită amploare: evocarea prin
contrast a zilelor posomorite când
sufletul poetului era copleșit
de
descurajare şi abătut de greu
tățile vieţii sau evocarea într
'un
decor clasic a dragostei dintre
un faun şi o naiadă, a unor
idile
în felul celor
cântate

de

'Teocrit; o viziune a lumii
eline, direct
inspirată de poeziile în care
Theodore de Banville în Les
StalacZites sau în Le Sang de la Coup
e evocă într'o lumină de apot
eoză
lumea mitologiei

greceşti 2).

După cum vedem, în digresiu
nile cu care. sunt întreţesate
Nopțile sale, Macedonski are
ca inspiratori şi pe alți poeţi
decât
pe Musset din care am arătat
că provin în Noaptea de Febr
uarie
atât cadrul cât şi ideile desv
oltate în digresiunile poemului
. In
Noaptea de Noemvwrie Macedo
nski imaginând cum are
să
fie
prima noapte pe care are so
doarmă, în cimitir, în groapă,
înfă
țişează roiul de viermi care
aşteaptă să-l devore şi filosofe
ază
asupra nimicniciei şi trufiei
omului care .se crede stăpânul
lumii
şi care după ce a răposat e
prefăcut într?o pulbere infectă,
de o
făptură pe care în Viaţă o
strivea. sub talpa încălțăminte
i
sale.
In evocarea operei de distruge
re pe care viermii o săvârşes
c asu5,

Cassou,

Les Nuits de Muss

et, Paris, Emile Paul,
1930, p. 120.
*) Voi dezvolta chestia infl
uenţei lui 'Th, de Banville
asupra lui
cedonski în partea a doua
a acestui studiu.

Ma-
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Macedonski

âi

evocă o viziune macabră

care, după părerea mea, i-a fost înspirată de un epizod din La
Comedie de la Mort (1838) a lui 'Thcophile Gautier. Poetul francez
plimbându-se în cimitir în ziua morților și stând pe piatra unui mormânt are o halucinație a auzului: i se pare că aude vorbele pe
care,

în

curând

groapă,

le

schimbă

viermele

cu o femeie

tânără,

de

răposată:
La trepasste

Quelle est donc ce baiser humide et sans haleine
Cette bouche sans levre est-ce une bouche humaine
Est-ce un baiser vivant?
Le ver

Ce baiser, c'est le mien; je suis le ver de terre
Je viens pour accomplir le solennel mystăre
Jentre en possession,
Me voilă ton €poux, je te serai fidele.
La trepasste
C'en

est fait, c'en est fait! Il est lă, la morsure

M'ouvre au flanc une large et profonde blessure
II me ronge le coeur.
Quelle torture ! O Dieu quelle angoisse cruelle
Mais que faites-vous donc lorsque je vous appelle

O ma mere, 6 ma soeur?
Această înfățișare realistă a operei de distrugere săvârșită în
groapă asupra corpului omenesc de către viermi, a impresionat
pe Macedonski, care vorbește în felul autorului Comediei Morţii
de săruturile şi mușcăturile pe care corpul său le primeşte dela
vierme.
„ȘI viermi avură loc
Intrară unul câte unul prin scândurile roase
Pe talpa cismei mele urcau, urcau mereu
Sudoarea într'o clipă m'ajunse până la oase
Voii să strig
— Dar somnul cel veşnic este greu
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Deodată, doi dintrînşii de buze mi se
prinse
Înfig trei alţii în pulpe mandibulele
lor
Pleoapele la urmă de un roiu îmi sunt
atinse
În ochi îmi intră zece. Era îngrozitor
.
Din cele zece Nopți compuse de Macedons
ki, ultima, Noaptea
de Decemvrie, e alcătuită după o formu
lă deosebită de formula
pe care o realizează celelalte Nopți şi care
e o formulă împrumutată dela Alfred de Musset, In loc să fie
o meditaţie lirică, Noaptea
de Decemorie e povestirea unui întâmplări
din care se deslușeşte
o idee morală, filosofică; întâmplarea
e un caz reprezentativ din
care se desprinde un adevăr moral; cu
alte cuvinte ne întâmpină

aci formula după care sunt întocmite poem
ele filosofice ale

lui
Alfred de Vigny, cum sunt Moise, La mort
du Loup, le Mont des
Okviers, la Bouteille
la Mer. E interesant de observat că Noap
tea
de Decemorie, publicată în 1904 în Anale
le literare politice şi
științifice, înainte de a fi inserată în culeg
erea Flori sacre din 1912,
e concepută de Macedonski într'o perio
adă când inspiraţia sa
se lasă călăuzită de poemele lui Vigny
căci sonetul JVoise apărut
mai întâi în Le beau Danube bleu din
1904 1) se învederează ca
fiind zămislit de citirea poemului cu
același nume al lui A. de
Vigny. Povestea întâmplării celor doi
călători din care cel care :
străbate deșertul urmând cu cămilele sale
drumul cel drept, subt
soarele dogoritor al Arabiei și care cade
sfârşit de oboseală, în
clipa când al doilea călător care a apuca
t pe un drum pieziș trece
prin poarta strălucită a Mecăi are un
înțeles simbolic ca şi faptele povestite de Vigny în poemele
sale filosofice.
Oricum influența covârşitoare în Nopile
lui Macedonski—
în afară de Noaptea de Decemorie — e aceea
a lui Musset și această
influenţă se învederează nu numai prin
motivele poetice pe care
le tratează aceste poeme și prin structura
sau factura lor, dar şi
prin adoptarea de către poetul nostru
a unei anume atitudini
pe care Musset o ia față de cititor și
de public, şi care constă
într'acea nesocotire a convențiilor social
e, într'acea înfruntare
a ideilor morale curente şi într'acea
luare în zeflemea a citito5) Cf.

Vianu

în

1) Cf.

Vianu,

ediţia

ediţia

Operelor

citată,

lui

p. 461.

Macedonski,

I, p.

432.
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ce criticii

francezi au denumit « dandismul » acestui poet.
|.

.. 1.

|.

[n

|.

1.

|.

.

|.

.

.

.

.

.

.

1.

|.

|.

.

.

.

.

.

.

.

.

Prin « dandysme » trebue să înțelegem nu numai pretenția ce
o arată un bărbat de a realiza o supremă distincție prin eleganța
îmbrăcămintei sale: un « dandy » nu este sinonim cu un « fashionable ». Dandismul mai implică și existenţa la o persoană a câtorva
trăsături sufleteşti particulare 1): o oarecare impertinență față de
muritorii obișnuiți, o ironie batjiocoritoare în relaţiile sociale,
ironie şi impertinență care se ascund subt masca unei urbănităţi desăvârşite în ţinută şi în gesturi, a unei politețe riguroase
în limbaj şi care purced din nemărginita încredere a dandyului în sine însuși și dintr'un dispreţ imens față de public socotit
drept o adunătură de gogomani, din preocuparea de a întimida
acest public și totodată de a stârni admiraţia lui 2).
«4 Dandismul » a fost o trăsătură caracteristică a tineretului
francez romantic, care, între 1830 şi 1840, vroia ca prin înfățişarea sa, prin felul său de a se îmbrăca, prin gesturile sale şi prin
limbajul său să reacționeze contra spiritului burghez, a respectului convențiilor sociale și a manierelor conforme cu regulele
bunei cuviinți tradiționale, însuşiri specifice ale păturilor sociale
credincioase tradiţiei în moravuri şi clasicismului în literatură.
Dandismul a fost o manifestare prin trăsături ușuratice a romantismului tineretului francez aparținând generaţiei dela 1830 2).
Dandismul se manifestă la generaţia romanticilor dela 1830
—1840 prin oarecare particularităţi de toaletă, din care principalele privesc redingota, strânsă pe talie, largă în poale, și cravata.
Faldurile bogate ale acesteia trebuiau să acopere cămașa, iar nodul
ei era fixat cu un ac având la vârf o peruzea sau o figură în aur
foarte vizibilă 4). Aceste particularități ale toaletei deosebiră multă
*) Cf. F. Brunetitre, L'volution de la poesie lyrique en France au XIX-e
sizele,

Paris,

2) Cf. J.
M. Donnay,

Hachette,

1909,

Tome

I, p.

19 şi 21.

Boulenger, Les dandys, Paris, Ollendorff, p. 117
A. de Musset, Paris, Hachette, p. 19 şi urm.

3) Cf. P. Moreau, Le romantisme, Paris, edit. ]. de Gigord,
IIl-e pastie,
î) Jacques

chap.

3, Le dandisme

Boulenger,

Les

et la Boh&me

dandys,

p.

122.

şi urm.

V.

şi

1932, p. 375,

romantique.
Pentru

importanţa

de dandys cravatei şi felului de a o lega, v. acelaş, p. Sr.

acordată

24

CHARLES

DROUHET

vreme înfățișarea scriitorilor
care Căutau să treacă drept
nişte
«dandys», de la Alfred de Muss
et până la romancierul Barb
ey
d'Aurevilly, care încă pe la 1880
se plimba pe bulevardele Parisului, într'o ţinută de o eleganță
cam bătătoare la ochi, redingot
a
strânsă pe talie, largă în poale,
purtând la piept o cravată ale
cărei fâşii lungi,

întoarse de două ori după gule

r, lăsau' de abia
să se zărească crețurile dese ale
plastronului cămăşii. Dela acest
din urmă scriitor care se impune
a atenţiei lui Macedonski prin
faptul că patronase debuturile lui
Maurice Rollinat pe care poetul
nostru are să-l imite şi să-l trad
ucă în mai multe bucăți în vers
uri
din culegerea Excelsior 1), (Maced
onski avea de altfel oarecare asemănare la port cu Barbey d'Au
revilly, căci era înalt, svelt şi
usCăţiv ca şi dânsul), dela aces
t scriitor a putut Macedonsk
i
să
imite unele particularităţi ale
înfățișării sale vestimentare: redi
ngota « napoleoniană » cum o cali
fică un discipol al său D. Karnabatt, în portretul literar scris
cu ocazia apariţiei ediției criti
ce
a operelor maestrului, și cravata
cu fâşii late, prinse de un ac
cu
o simili piatră prețioasă cum indi
că același discipol 2) şi cum ni-l
arată portretul artistic executat
de Jean Steriadi reprodus de
d.
Vianu în ediţia sa,
|
Dandismul se învederează la Muss
et şi prin câteva trăsături
ale poeziilor sale, în special ale
celor din perioada anterioară Nop
ților. Astfel lipsa de deferență
sau de reverență a lui Musset
față
de cetitor care se vădește prin
luarea în zeflemea a acestuia
a
cărui curiozitate cu privire la
desnodământul întâmplării pove
stite, Musset nu vrea so
satisfacă, dându-i în schimb
desluşiri
asupra unor detalii fără impo
rtanță 5). Astfel în poemul
Mardoche după ce ne spune cum
un soț înşelat surprinde pe
soţia
sa cu Mardoche, ne lasă în nedo
mirire asupra urmărilor acestei
neplăcute întâmplări a eroilor
săi:
Et que dit ă ce mot la pauvre
enfant? L/histoire
N'en sait rien — Et que fit Mar
doche? Pour changer
D'amour, il lui fallut six MOiS
ă voyager.
1)

V. asupra acestei influenţ
e partea a doua a stud
iului
2) V. jurnalul literar Deca
logul din x Mai 1939.

3) Brunetiăre,
urm,

op. cit., p.

264, şi

Maurice

Donnay,

op.

nostru,

cit,

p.

19

şi
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Intr'un chip analog procedează Macedonski în Italo. Intracest
poem publicat în 1878, se simte mai mult decât oriunde influenţa
lui Musset atât ca fond căci poemul ne înfăţişează un amor intens şi violent care duce la crimă ca și în Don Paez și în Portia
ale lui Musset, cât și ca decor: poetul înfăţişându-ne o Veneţie
pasionată și voluptuoasă
— și în sfârșit ca formă, poemul lui Macedonski fiind scris în stanţe ca şi poemele lui Musset, Mardoche
sau Namouna. Macedonski procedează la fel; după ce ne spune
cum iubita lui Italo a fost omorită de spadasinii tocmiţi de ge- loasa contesă d'Albifer să o scape de o rivală, nu vrea să dea cititorilor alte detalii asupra soartei eroului său, ba chiar îi ia peste
picior:
Acum când poema-mi simţiţi că e sfârşită
Detaliuri mai multe, de vreţi cumva să ştiţi
Poeţii fiind cu chila în ele 'nomoliţi
A-i întreba pe dânşii subscrisul vă invită
Și veţi afla aceea ce nici că vă gândiţi
C'a fost odaia 'n roşu şi-albastru zugrăvită
Și crini C'aveau pe feţe şi roze pe guriţi.

Uneori luarea în zeflemea ajunge la Musset să fie o provocare îndrăzneață a cititorului ca de exemplu în Namouna, unde
înfățișând la începutul poemului pe personajul său gol, și temându-se de învinuirile ce i le-ar putea aduce o cititoare, o interpelează spunându-i să nu se arate așa de rușinoasă fiindcă-i
înfăţişează pe eroul său gol, deoarece lumea știe că are sânul
rotund și pulpa bine făcută și n'ar ști lucrul acesta dacă un amant
guraliv nu s'ar fi lăudat că i-a văzut: goale formele sale.
Ma

lectrice rougit et je la scandalise

Mais comment se fait-il, madame, que Pon dise
Que vous avez la jambe et la poitrine bien?
Comment le dirait-on si l'on n'en savait rien?

Madame alleguera qu'elle monte en berline
Quelle a pass les 'ponts quand il faisait du vent
Que lorsqu'on voit le pied, la jambe se devine,

Et tout le monde sait qu'elle a le pied charmant

bă
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Mais moi qui ne suis pas du monde, j'ima
gine

„Qw'elle aura trop aime quelque indiscret
amant.
Aceeaşi atitudine de provocătoare ironie
o adoptează uneori

Macedonski, de exemplu în Italo când, după
ce dă unele detalii

scabroase asupra unei ducese, interpelează
pe cititoarea care s'ar
scandaliza de faptele ce le povesteşte, amint
indu-i că unele fapte
din purtarea ei nu-i dau dreptul să arate
că pudoarea ei e jignită
de povestirea poetului,

Din popol şi noblețe Eliza sânge are

Căci

mă-sa,

o ducesă

din lumea

cea mai

mare,

In taină o născuse c'un blond gondolier.
Te rog, coană Zinco să nu strigi: « Degr
adare
Cai un fecior în casă, frumos şi pișic
her.

În aceste interpelări către cititoare, Mace
donski trece uneori
măsura depășind limitele decenței pe
care Musset o respectase,
Provocările sale devin îndrăzneţe, ca de
exemplu în Noaptea de
Decemvrie când după o expunere care ar
putea scandaliza pe unele
cititoare, le apostrofează astfel:
Voi roşiţi fără 'ndoială, delicate cititoare,
Şi scârbind aceste versuri, le călcați pe
sub picioare,
Uriţi viţiul mai bine înainte de-a roşi,
Sau tot în acelaşi poem mai jos:
Nu le-aruncaţi cu piatra Doamnelor din
lumea mare,
„Voi le-aţi prăvălit în ocna Iadului îngro
zitor.

Alteori se încea

rcă în interpelarea sa provocătoare să
fie de-o
șăgalnică impertinență ca şi Musset, dar
glumele sale sunt greoaie
şi lipsite

de tact. Astfel în Noaptea de Aprilie, adre
sându-se Doamnei L. B. şi amintindu-i o noapte de
iubire petrecută împreună
îi spune:
Spune-mi, draga mea... Mă iartă Că
era să-ţi spun pe nume

Poţi să fii cu o femeie, dar de ești un om
de lume

'Trebue,

după aceea,

Doamnă

ca să-i zici şi eu

Care -fac din lume Parte, ca un om
cu manieră
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Pot să sar pe ici pe colo, câte un gard din drumul meu
Insăși le-ai sărit adesea — să sar însă o barieră
Nu e 'n gustul dumitale şi nu poate fi într'al meu.
Tot din această tendință de a zeflemisi pe cititor, de-al lua
peste picior derivă abaterile dela subiect ale lui Musset în poeme
ca Mardoche

sau Namouna,

pline cu tot felul de

digresiuni

fără

legătură cu subiectul sau cu o legătură cu totul întâmplătoare.
Acest procedeu își are la Macedonski un corespondent în digresiunile de tot felul din /zalo, de exemplu asupra purtării nobililor cu fete din popor, sau asupra comerțului cu indulgențe făcut
de papi.
O imitare evidentă a lui Musset o oferă întreruperile din aceste
digresiuni nejustificate cu observaţia că trebue să corecteze o
greşală de versificaţie sau de gramatică ce i-a scăpat. De exemplu
în cântul III din Namouna, Musset întrerupe digresiunea asupra
lui Don Juan și reflecţiile asupra eroinei din romanul abatelui
Prevost, Manon

Lescaut, observând

că a făcut un

hiatus 1), gre-

şală nepermisă în versificaţia franceză,
En verite, lecteur, je crois que je radote
Si tout ce que je dis vient ă propos de botte
Comment goiteras-tu ce que je dis de bon?
Pai fait un hiatus indigne de pardon
Je compte lă-dessus rediger une note
Pen suis donc ă te dire... Ou diable en suis-je donc?
Tot astfel câteva stanţe mai jos, Musset vorbind de mulţumirea pe care o încearcă cerşetorii din locurile sfinte care stând
întinşi și fumând au impresia că posedă fericirea supremă riscă
versul:
|
C'est le point capital du mahometanisme
De mettre le bonheur dans la stupidite
dar imediat își dă seamă că i-a scăpat un barbarism căci nu se

spune mahometanisme, ci mahometisme. Poetul

mărturisește că

şi-a dat seamă că a făcut o greșeală, dar, ducându-se să consulte
i) Cu

câteva versuri mai sus, Musset

riscase hiatuşul: Ah folle que tu es,
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dicţionarul, i-a căzut pana jos,
spune că a călcat-o şi de necaz
a stins
lumânarea deoarece a simţit
că și verva i-a pierit. In felu
l
acesta
Musset termină cântul II
al poemului său.
Insușindu-și procedeul lui
Musset, Macedonski în Răs
puns
la câtiva critici, își întrerupe
justificările sale, căci bagă de
seamă
că a făcut o greşeală de metr
ică: a făcut terminaţiunea
zunede 3
silabe când ea nu trebue soco
tită decât de două silabe ; pro
fitând
Rima din urmă mi-aduce
aminte
Cam pus pe sune de trei sila
be
Dela pășune venind pe labe
Un critic însă mă cam desmin
te
Urmeze-și treaba că-i fac hatâ
rul
Nimenea n'are ca să-l opreas
că
Și cal de astăzi va fi catârul.
Apropriându-şi în esența ei
factura Nopizlor, apropriânduşi
şi unele teme poetice cum şi unel
e procedee poetice ale lui Mus
set, Mac

edonski dovedeşte că e un discipol
foar

te liber al marelui
poet romantic, pe care nu-l
plagiază niciodată, dar de a
cărei
gândire şi simţire poetică s'a
împregnat şi a cărui tehnică
literară şi-a asimilat-o. Macedonsk
i se află față de Musset în acee
aşi
poziţie în care Musset se află
față de Byron 2).
E de observat că în moment
ul când Macedonski compun
e
prima sa poemă mai întinsă Ital
o, publicată în 1878 2) și poez
iile
pe care în curând le va aduna
în volumul Poezii, adică între
1875
şi 1882, poezia română se dezv
oltă sub influenţa lui Musset.
Cu vreo douăzeci de ani mai
înainte, Sion deschisese seria
traducerilor din Musset public
ând în 1860 în Revista Carpatil
or,
traducerea sa din Namouna care
nu va fi însă pe placul cercului
Literatorului căci
unul din mem

brii de vază ai acestuia,
Boniface
Florescu, se apucă să alcătuia
scă o nouă traducere din care
DI
NI
pu5 CE. Estăve, Byron et le
romantisme Pranţais, Paris
, Hachette,
2)

1907, p. 447
Vroind să îndrepte greșeala
pe care o făcuse contra metri
cii, Macedonski a căzut în altă greşeală,
de data această contra propr
ietăţii cuvintelor,
căci a scris: De vrea păşunea
să-şi prelungească în loc de:
De vrea păscutul

Supra.

sea

V.
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blică numai primele stanțe în Ritmuri şi Rime 1) cu mențiunea
laconică şi severă pentru predecesorul său: « D. Sion şi-a permis
să traducă Namouna ». Cu câţiva ani înainte ca cercul Literatorului să ia ființă, St. Vârgolici şi A. Naum traduseseră primul
Noaptea de Octomvrie, cel de-al doilea Scrisoarea câtre Lamartine
în Convorbirile Literare din 1873. Noaptea de Ociomourie fusese
tradusă şi de 'Th. Șerbănescu în Revista Contimporană din 1874,
în timp ce N. Volenti tradusese Noaptea de August în Convorbirile literare din 1878, iar P. V. Grigoriu dete un an mai târziu
în aceeași revistă traducerea unui fragment din Le Saule: «invocaţia către luceafărul de seară » şi o traducere din Rolla. In primul an de apariţie a Literatorului, Macedonski publică traducerea
poemei Octav şi "Th. M. Stoinescu, căruia Macedonski are să-i
dedice Noaptea de Iunie, dă Lucia. Acelaşi fecund versificator
publică peste șase ani în Revista literară traducerea comedioarei
în versuri a lui Musset: La ce visează fetele (A quoi r&vent les
eunes files) 2.
Macedonski în jurul căruia gravitează grupul Literatorului fu
însă în curând solicitat de alte influențe, așa încât în culegerea
următoare de versuri în Excelsior care apare în 1894-95, deși influenţa lui Musset mai subsistă încă, totuși alături de dânsa, în numeroase poezii se afirmă tendinţe opuse, învederând o dată mai mult că
în organismele vii
— și un astfel de organism a rămas până în
faza din urmă a evoluţiei sale poezia lui Macedonski —, viaţa
se prezintă cu un complex de însușiri, nu numai complementare, dar și opuse şi contradictorii.

*) Bucureşti, Agenţia Havas,
profesor de franceză la Sf. Sava.

Să nu zici vorbă mare

1892. Mussetist entuziast, B. Florescu,
a tradus între altele comedia lui Musset:

(Il ne faut jurer de rien), din care cântecul lui Van

Buck a fost înserat în volumul Ritmuri şi Rime.
2) La lista acestor traduceri pe care am întocmit-o cu ajutorul notelor
pe care mi le-a pus la îndemână d. Al. Ciorănescu, autorul articolului Musset
în literatura română, publicat în Viața Românească din Iunie—Septemvrie
1933, trebue să adaog imitaţiile din Musset citate de d-sa, de exemplu poemul Maria din Cântece şi plângeri de M. Zamfirescu, București, 1881, şi
poemul lui D. Petrino, Raul, Cernăuţi, 1875. Ambele poeme sunt inspi-

rate din Rolla.
Toamnă,

de

N.

Inspiraţii
Georgescu,

din Musset
Bucureşti,

se găsesc şi în versurile

din

Foj

1867.
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