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Câteva aspecte generale
Alexandru A. Macedonski (n. 14 martie 1854,Craiova, Țara Românească – 

d. 24 noiembrie 1920,București, România) a fost un poet, prozator, 
dramaturg și publicist român. Supranumit poetul rondelurilor, inspirându-
se din literatura franceză, este primul reprezentant al simbolismului în 
literatura română. Inițiatorul cenaclului și revistei literare Literatorul, a 
susținut modernizarea poeziei românești, fiind într-o continuă polemică 
cu junimiștii. Aceste polemici i-au afectat serios cariera literară și viața și 
au rămas notabile polemicile sale cu Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu 
și Ion Luca Caragiale.

▶ Pe de altă parte, Alexandru Macedonski a încurajat, la începuturile 
activității lor scriitoricești, numeroși tineri talentați, printre care George 
Bacovia și Tudor Vianu, pe care i-a publicat în revista sa Literatorul, iar în 
revista Liga ortodoxă debutează, printre alții, Tudor Arghezi și Gala 
Galaction.

▶ Alexandru Macedonski a fost ales (în 2006) membru post-mortem al 
Academiei Române. 





Cele mai cunoscute opere

▶ Până în 1890 Macedonski a scris poeme ample, de factură romantică, cu versuri lungi și 
cu un pronunțat caracter satiric, ca de exemplu ciclul Nopților, caracterizat și printr-un 
abundent retorism romantic, inspirat din volumul Nopțile al poetului romantic francez 
Alfred de Musset.

▶ După 1890 lirica lui Alexandru Macedonski trece printr-un proces de esențializare. În 
această perioadă scrie Rondelurile; discursul liric este rezultatul unui efort de sinteză și 
se bazează pe o metaforă concretă. Poetul renunță la retorismul primei etape, poezia 
devenind sugestie și muzicalitate. 

▶ Macedonski este unul dintre puținii autori români de rondeluri. Spre sfârșitul vieții a scris 
celebrele cicluri „Rondelurile pribege”, „Rondelurile celor patru vânturi”, „Rondelurile 
rozelor”, „Rondelurile Senei” și „Rondelurile de porțelan”. Cele cinci cicluri au fost 
publicate în volumul postum Poema Rondelurilor (1927).

▶ Singura traducere în limba engleză a operei lui Alexandru Macedonski este volumul de 
poezii If I knew („De-aș ști”), o ediție bilingvă (în română și engleză) care cuprinde 50 de 
poeme selectate de traducătorul volumului, Valentin Petcu. 



„Rondelul lunii”
Deși pe cer e-aceeași lună-

Dar unde e cea de-altădată

Minciuna vieței ce mă-mbată-

E azi o altfel de minciună.

Ca și atunci, duios răsună

Ca vale-n noaptea înstelată,

Și-n cer zâmbește-aceeași lună-

Dar unde e cea de-altădată?

A ei lumină argintată

Cu roze albe mă-ncunună,

Și cânt tot pe vechea strună,

Dar pentru mine e schimbată,

Deși pe cer e-aceeași lună.



„Rondelul privighetoarei”
Privighetoarea-nvietoare
A-ntremătorilor fiori,
Deșteaptă prin caișii-n floare
Ale zefirilor viori.

E ca-ntr-o albă sărbătoare
Printre-ale pomilor ninsori
Privighetoarea-nvietoare
A-ntremătorilor fiori.

Și printre tihna lucitoare
Ce-și varsă luna din comori,
De viață e redătătoare
Pentru-orice searbezi muritori,
Privighetoarea-nvietoare. 



Va multumesc pentru atentie!
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