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Prof. ION ªERBAN

1. PARADOXUL DE A FI MODERN

D

espre Topîrceanu s-au spus aproape toate lucrurile
esenþiale, inclusiv acela cã autorul ,,Parodiilor originale“ este unul dintre cei mai moderni poeþi ai vremii sale.
Este interesant cã E. Lovinescu, în general foarte atent la tot
ceea ce este modern, remarcã trãsãtura cea mai importantã a
lui Topîrceanu: ,,nu putem decât recunoaºte în dl G.
Topîrceanu pe cel mai autentic reprezentant al moºtenirii
directe a lui A. Mirea...“.
Acelaºi critic observã, „ca notã diferenþialã“, cã în „Balade
vesele ºi triste“ lirismul sau numai epicul, în doze dealtfel
mici, se infiltreazã cu umor. Ceea ce e esenþial la scriitor este
inteligenþa artisticã vizibilã în adaptarea formei la conþinut, în
cãutarea efectului, în preciziunea conturului...“. Fãcând aceste judicioase observaþii, Lovinescu ridicã ºi cele maui serioase
obiecþii: „«Balada popii din Rudeni» sau «Balada morþii», de
pildã, par tãiate cu dexteritatea unei mâini de meºter într-un
material din care numai emoþia ºi misterul lipsesc“. Adicã
esenþialul. Cu alte cuvinte, Topîrceanu este un meºteºugar
desãvârºit, un virtuoz, în ceea ce priveºte forma, dar e lipsit de
harul marii poezii. ªi rezervele lui Lovinescu merg mai
departe, pe aceeaºi linie: „Cu o viziune atât de ascuþitã ºi atât
de materialã, dl Topîrceanu a fixat peisagii... cu amãnunte
prinse atât de sigur ºi, pentru a vorbi tehnic, cu atâta acurateþã
– încât natura pare pusã sub sticlã într-o ramã, peste care
nimic nu trece ; ºi tocmai acest aer de «perfecþie», de «finit»
stânjeneºte impresia poeticã“. (E. LOVINESCU, Istoria literaturii române contemporane, vol. II, Ed. Minerva, Bucureºti,
1981, pag. 185)
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G. Ibrãileanu aratã ºi el cã Topîrceanu este „un poet de
facturã specialã“. ªi mai departe: „inspiraþia sa poeticã ne dã
o impresie neobiºnuitã de luciditate, dacã nu cumva luciditatea aceasta nu se datoreºte controlului pe care îl exercitã
inteligenþa asupra inspiraþiei. A releva rolul prea excesiv al
inteligenþei în creaþia liricã nu credem cã este un elogiu de
invidiat, adus unui poet liric“. (G. IBRÃILEANU, G.
Topîrceanu, în vol. Note ºi impresii, Ed. Viaþa Româneascã,
Iaºi, 1920, pag. 206-207) Adept al inspiraþiei spontane,
Criticul „Vieþii Româneºti“ pare speriat de inteligenþa lui
Topîrceanu.
Ca de obicei, G. Cãlinescu are intuiþia cea mai finã ºi pune
accentul exact acolo unde trebuie. În „Istoria...“ sa, el îl trece
pe Topîrceanu la capitolul „Moderniºtii“. Cãlinescu acrediteazã însã, în mod indirect, ideea cã Topîrceanu ar fi un poet
minor, definindu-l ca „un poet al universului mic“: ,,Unii îl
preþuiesc ca pe un poet mare, alþii ca pe un poet minor. Cea
dintâi opinie este greu de susþinut...“. Cãlinescu este primul
care înþelege valoarea superioarã a parodiilor: „Totuºi se poate
observa la el acel fenomen de uitare în model care e chiar semnul clasicei inspiraþii.“ Topîrceanu ar avea spirit critic. Dar
asta nu e totul: „Inteligenþã criticã? E prea puþin. Avem de-a
face cu un mimetism care presupune putinþa de a trãi pe felurite chei muzicale“. (G. CÃLINESCU, Istoria literaturii române
de la origini pânã în prezent, Ediþia a II-a, revãzutã ºi
adãugitã, Ed. Minerva, Bucureºti, 1988, pag. 826)
Unul dintre cei mai avizaþi comentatori ai poetului, Al.
Sãndulescu, vorbeºte despre „umorul liric“ al lui Topîrceanu.
În baladele poetului, „contemplaþia se însoþeºte cu o discretã
notã de umor“. Universul poeziei lui Topîrceanu este definit
în mod remarcabil: „Spirit lucid, înzestrat cu o remarcabilã
inteligenþã artisticã, el se caracterizeazã în primul rând prin
autoironie, prin cenzurarea propriilor sentimente. În acelaºi

RAPSODII
DE PRIMÃVARÃ
I
Sus, prin crângul adormit,
A trecut în tainã mare,
De cu noapte, risipind
ªiruri de mãrgãritare
Din panere de argint,
Stol bãlai
De îngeraºi
Cu alai
De toporaºi.
Primãvarã, cui le dai?
Primãvarã, cui le laºi?

II
Se-nalþã abur moale din grãdinã.
Pe jos, pornesc furnicile la drum.
Acoperiºuri veºtede-n luminã
Întind spre cer ogeacuri fãrã fum.
Pe lângã garduri s-a zvântat pãmântul
ªi ies gândacii-Domnului pe zid.
Ferestre amorþite se deschid
Sã intre-n casã soarele ºi vântul.
De prin balcoane
ªi coridoare
Albe tulpane
Fâlfâie-n soare.

CLASICI
ROMÂNI

e
r
e
p
e
R
e
c
i
f
a
r
g
o
i
l
b
biobi

CUPRINS

Prefaþã - „Un poet modern“(Prof. Ion ªERBAN) / 5
I. POEZII / 17
BALADE VESELE ºI TRISTE / 17

Rapsodii de primãvarã / 18
Cântec („Frumoasã eºti pãdurea mea...“) / 21
Balada morþii / 21
Balada cãlãtorului / 23
Balada popa din Rudeni / 25
Balada munþilor / 27
Pastel / 33
Rapsodii de varã / 34
Broaºtele / 39
Acceleratul / 40
Sfârºit de varã / 42
Rapsodii de toamnã / 44
Balada unui greier mic / 50
Catrene / 52
Balada chiriaºului grãbit / 54
Noapte de mai / 56
Noapte de iarnã / 59
Noapte de toamnã / 62
Romanþã / 63
Epilog / 64
Distih eroic / 64
PARODII ORIGINALE / 65

În loc de prefaþã / 166
Pagini din diferiþi autori / 68

189

Scrieri alese

AL. DEPÃRÃÞEANU: Viaþa la þarã / 68
DIMITRIE BOLINTINEANU: Mihai Vodã ºi turcii / 71
GEORGE COºBUC: Þiganii / 73
A. MIREA (D. ANGHEL ºI ªT. O. IOSIF): Caleidoscop / 76
OCTAVIAN GOGA: / 78
I. Mucenicii / 78
II. Vade retro / 79
ION MINULESCU: Trei romanþe pentru mai târziu / 80
I. Romanþa automobilului / 80
II. Romanþã autumnalã / 82
III. Romanþa gramofonului / 83
CINCINAT PAVELESCU: Epigrame - Lui Nigrim / 86
OTILIA CAZIMIR:
I. Vis alb / 87
II. Ariciul / 88
DEMOSTENE BOTEZ: Tristeþi provinciale / 90
Tudor Arghezi: / 92
I. Psalm / 92
II. Menire / 93
III. Utrenie / 93
IV. Blesteme / 94
MIGDALE AMARE / 97

Cãlimara / 98
Cioara / 99
Aeroplanul / 103
Sonet estival / 103
Albumul / 104
La vânãtoare / 105
I. Decorul / 105
II. Un iepure / 105
III. Masa / 106
IV. La întoarcere / 108
Octombrie / 109
Noiembrie / 110
Fantezie de toamnã / 111
Primãvarã / 112
La Paºti / 114

190

George Topîrceanu

Un duel / 115
Balada corbilor / 117
Singur / 118
Dedicaþie / 119
Toamna în parc / 120
Balada unei stele mici / 120
Expunere de motive / 123
Cocostârcul albastru / 124
Poetul / 126
DIN PERIODICE / 127

Furtuna / 128
Cântec („ªi-mi fãcui din doruri multe...“) / 129
Ceasornicului meu / 129
ªoapte / 130
Luminã / 131
Acvarelã / 132
Aprilie / 132
Câþi ca voi! / 134
POSTUME / 135

Fabule pentru copii / 136
Bivolul ºi coþofana / 136
Întrebare ºi rãspuns / 137
Boierul ºi argatul / 137
Leul deghizat / 138
Fabule mici pentru oameni mari / 139
Omul ºi raþa / 139
Doi prieteni / 139
Cin’ s-a fript cu ciorbã... / 140
Vãduva ºi piticul / 140
Mãgarul în grevã / 141
Microscopicã / 141
Zi de varã / 141
Plouã... / 142
Romanþã în stil vechi / 143
Din tren / 144

191

Scrieri alese

II. PROZÃ / 145
SCRISORI FÃRÃ ADRESÃ / 145

Þara de dincolo de negurã / 146
Într-o dimineaþã de primãvarã / 157
Civilizaþie localã / 162
Literaturã de Crãciun / 168
Despre automobil / 171
Toamnã lungã / 177
REPERE BIOBIBLIOGRAFICE / 183

