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CE ESTE PARADOXISMUL ? 

Se confundă adesea paradoxul cu exercl-

ţiul plat şi plicticos al reabilitării truismelor. 

Nu se poate nega fap~ll că pentru a intoarce lo

curile comune iţi trebuie curaj.Nimic mai riscant 

decît a lucra cu banalitatea.Şi totuşi, paradoxul 

bine făcut atinge pragul filosofiei.Devine o for-

mă penetrantă de cunoaştere. Valoarea de excepţie 

a paradoxului care dă unor acte aparent insigni

fiante un sens adinc !;Ii revelator a fost intuită 

de Alexandru Paleologu : "Paradoxul e o alarmă a 

inteligenţel,un contact inedit cu adevărul n • 1 ) 

Chiar dacă în cazul unui Chesterton,de 

pildă, elaborarea în serie duce la depreclere,pa

radorul tentează prin disponibilitatea permanen

tă de a privi lumea cu un ochi proaspăt şi îndrăz-

neţ. 



Adevăraţii artişti au pus în discu-

ţie,dintotdeauna,valorile anchilozate în ghipsul 

consacrării,prestig11le încremenite în onoruri , 

idolii de lut ai normelor constrîngătoare. A$a 

s-au născut a van g ard ele succesive care 

au răsturnat tradiţia,au contestat instituţiona-

lizarea numelor şi au reconsiderat prin negare 

structuri formale şi manifeste estetice văzute ca 

perimate. 

Atitudinea polemică,fronda sînt de-

tectabile în orice epocă de cultură dar,în cazul 

literaturii române,capătă o relevanţă maximă da-

torită spiritului insurgent care - după 1900 - a 

determinat o ruptură violentă cu un anumit trecut. 

Între avangardă şi experimentalism ee întinde te-

ritoriul poeziei ce vine din Rimbaud,Lautreamont 

şi Whitman,o poezie a exasperării creatoare,grani-

ţele între moderni~,fUturisw,expreeion1Bm sau su-

prarealism fiind dificil de delimitat.Urmuz,Tris-

tan Tzara,Io~ Vinea,Geo Bogza,B.Fundoiann sînt re-
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prezentanţii aşa-zisei "avangarde istorice",miş-

care neomogenă sintetizată în formula integralis

mului. 2) 

Relaţiile cu universalul sînt complexe 

~i ••• paradoxale.Acumulînd influenţe externe (Ma-

rinetti,Breton,Apollinaire),a impulsionat,la rin-

dul său,avangardismul internaţional.De remarcat 

nu numai prezenţa lui Tristan Tzara în. grupul de 

la Zurich pentru a. "inventa" dadais!'l1.l1,ci şi con-

tribuţiile decisive pentru arta modernă a secolu-

lui nostru datorate lui Constantin Brâncuşi în 

sculptură,Victor Brauner în pictură,Eugen Ionescu 

în teatru.Pe plan 1ntern,în locul forţelor nihi-

liste şi distructive, apare tendinţa de asimilare 

a experienţei moderniste,într-o dialectică "para-

doxală" a echilibrului şi sintezei.George Bacovia, 

Tudor Arghezi şi Ion Barbu devin posibile modele, 

"colaborînd" astfel la re-fomarea sintaxei poe-

tice. 

Odată cu impunerea postmodernismului, în 
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jurul lui 1960 3) ,trecutul este recuperat $i lnte-

grat "în bloc".Fără să creeze cu adevărat o nouă 

poezie,postmodemiştii îşi asumă critic sau ironic 

tradiţia.Se produce astfel o resurecţie a spiri-

tului avangardist paralel cu ac~il de valorizare 

a unor forme ale poeziei moderniste.După opinia 

unui avizat cercetător al poeziei româneşti,N. 

Manolescu,"postmodemismul trebuie socotit ca o 

poezie fără frontiere" 4)ce îşi ia bunul său de 

oriunde. 
A 

In peisajul atît de complex al post-

modernismului, s-a ivit mişcarea paradoxistă, al 

cărei principal promotor este poetul Florentin 

Smarandache,ca spaţiu al conştiinţei critice exa-

cerbate ce-şi găse~te exprimarea în dislocarea 

formelor de gîndire şi de limbaj,practicînd auto-

negarea literaturii şi deschiderea către altă re-

prezentare a actului scriiturii.Un sistem de con-

venţii ( de fapt orice pact retoric) este dinami-

tat,iar starea de criză tota2ă este traversată 
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(nu depăşită !) printr-o destructurare a textului 

uneori incoerentă,ilogică,mergînd pînă la anula

rea lui absolută.Prin modalităţi absurde de dez

agregare a limbajului,~a la Urmuz,se demonstrează 

că textul poate exploda în toate combinaţiile de

notative şi conotative posibile,dar poate provoca 

şi o implozie,avînd ca rezultat nu pagina albă 

pur şi simplu,ci un blake-hole absorb1nd orice ur

mă de sens. 

Dar paradoxismul nu caută distruge

rea literaturii.EI este interesat de găsirea unei 

noi practici scripturale,eficiente şi tensionate, 

conservînd energia rezultat~ din ciocnirea intre 

cîmpuri semantice opuse.Impactul va fi însă intot· 

deauna imprevizibil. 

Dacă avangardiştii împinseseră "me

toda distrugerii limbajului pînă la un prag extrem, 

asemeni unor ucenici vrăjitori ce intrînd în pose

sia formulei magice pe neaşteptate nu mai ştiu să 

oprească desfăşurarea faptelor~paradoxi~tii 
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experimentează cu luciditate consecinţele tragice 

ale disemin~rii aceluiaşi limbaj. 

Ceea ce individualizează paradoxismul 

în raport cu programele nonconformiste anterioare 

este radicalismul său.Dar " a fi distrugător,ico-

noclast,terorist,nihilist tinde să se confunde cu 

esenţa însăşi a avangardei" 5) ,scrie Adrian Ma-

rino.Aceasta nu înseamnă că Par a d o x i s t 

M o v e m e n t ar fi o simplă resuscitare a 

unei experienţe epuizate.Lucrînd cu paradoxul 

din nevoie ( deficitul de comunicare ) se naşte 

anevoie funcţia poetică,semnificînd precaritatea 

condiţiei umane în general.O umanitate notată cu 

prefix: sub,supra,anti etc.De data aceasta este 

preferat prefixoidul nQn.Autorul este un non-po-
, 

et,poeziile sale se numesc non-poeme,se mizează 

pe intelisibilitatea non-inteligibilului,se cul-

tivă stilul non-stilului.Cercetînd atitudinea 

negativistă in literahlră,vom ajunge la conclu-

zia că paradoxismul a existat înaintea statu-
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irii mişcării paradoxiste,aşa cum bacovianiSMul a 

existat înaintea lui Bacovia,pentru a da un exem-

plu din zona simbolistă a poeziei române,prima ex-

presie,de altfel,a modernismului de la Care post-

modemismul îşi împrumută criteriul poeticului • 
.. 
In volumul Le sens du non-sens (1983), 

Florentin Smarandache publica un "Manifest noncon-

fonn1st" unde divulgă mecanismele paradoxului.Con-

tradicţiile excesive,antitezele puternlee,expres1i-

le fi~rate interpretate în sens propriu,transfor-

mările semantice,jocurile de cuv1nte,comparaţiile 

contrariante,repettţiile absurde,parodierea prover-

belor alcătuiesc o adevărată gramatică a lui nU/da. 

Estetica acestui ~ este în esenţă 

eMblema incontestabilă a par a d o x i s m u 1 u i. 

A~a cum Victor Brauner şi Ilarie Voronca afirmau 

ineă din 1924 că "PICTOPOEZIA NU E PICTURA 

PICTOPOEZIA NU E POEZIE 

PICTOPOEZIA. E PICTOPOEZIE", 

Plorentin Smarandache,fără să-şi revendice o 
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11ustră tradiyie,dar înconjurîndu-se de numele 

unor Khalil Rafss,Claude LeRoy,Chantal Signoret, 

Annie Delperier,Paul Courget,Chris Bemard,Jean

Michel Levenard,Halil Gokhan,Ion Pachia Tatomires

cu, Traian Nica scrie: "PARADOXISMUL NU E PARADOX 

PARADOXUL NU E PARADOXISM 

PARADOXISMUL E PARADOXISH-, 

Aceasta nu ne va împiedica să urmărim 

prezenţa semnelor paradoxiste în lirica ce a pre

mers constituirea "m1şclrii" ca atare • 

• 
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TRADITIA PAHADOXISMULU1 . 

Cine sînt paradoxiştii?Nişte scriitori ire-

verenţioşi faţă de tradiţia literară, iniţiatori turbu· 

lenţi ai unui nou credo poetic?Nişte rebeli decişi 

să denunţe conve.ie.ţele lumii contemporane?Mai de-

grabă nişte sceptici exprimîndu-şi convingerea că ori 

ce societate ÎDseamnă presiune,că aici un sis te. po-

li tic nu ne va elibera. de "durerea de a trăi" şi,de 

aici,&versiunea faţă de toate mistificările şi auto-

mistificările ce-şi găsesc coasacrarea î. limbaj. 

Esenţa paradoxismului ca atitudi.e a o • 

îşi află precursori atît în literatura avaagard.i, 

cît şi î. cea experi ••• talistl. 

Primul scriitor ce poate fi rev •• dicat 

unei tradiţii ta curB d. coaeelidare şi oar. ii ia-

clud.,eu drepturi depli •• ,p. Apollinair. şi Jarry,-
12 



eate straRiul Urmuz.Exietenţa ea .esigură şi aaxioa-

să a atras atenţia asupra conflictului permane.t cu 

lUliea,autorul cun.,scutei fabule "Cronicari" fiind 

considerat "pre.ergătorul,cel di.tîi de ai8i şi de 

aiurea,oare di. Tîrful peniţei ca de pe • trambuliRă, 

a făcut primul salt pe o pla.etă n.uă,.u e altă at

aosferă şi cu 9 neuă ge.grafi. a ee.sibilităţii".1. 
Urmuz se.izează formalizarea excesiTă a li-

teraturii tacapabile să-l mai expriae pe oa şi î.tre-

pri.de paredierea u.ităţiler ÎRereaenite ale liaba-

jUlui,clişee,fraze prefabricate,pe care le aşează i. 

ce.texte .e le trădează Tacuitatea."Merala" fabulei 

sale p.ate constitui emblellla "mişcării paradoxiste": 

CRONICARI 

Fabulă 

Cică .işte cronicari 

Duceau lipsă ie şalTari 

Si-au rugat pe Rapaport , 

Să le dea u. paşapert. 

Rapapert cel drăgălaş 

Juca u. carambolaş, 
13 



Neştiiad eă-Ari.tetel 

Nu Tăzuse estrepel. 

"Gallleu I O, Gallleu I 

Striga el atuaci mereu 

Nu mai trage .e urechi 

Ale tale ghete Tech1.·" 

Galileu sooate-e sinteză 

Dia rediageta fr .. eeză, 

Şi exolUlă:"Sararetf, 

SerTeşte-te de cartefl" 

MORALA 

Pelic .. ul .au babiţa. 

(1930 ) 

Dia .. ismul spiritului aagajat iatr-. atare 

de t.tală disp.aibilitate peraiţia.u-i ieşirea dia 

f.raulă şi c.aTeaţle este preze.t şi la l.a Viaea,te

.retici .. Teh •• eat al aT .. gardie.ului,.are taeă ta 

aaii '20 publtoa a.ea.tă p.ezie •• aeretistă iatitula

tă "Ele.a.ra": 

Tu • 
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Tu 

Ah tu Ah tu 

T U U U U U U U 

Ah-tu Ah 

T U U U U U U U 

Ah-tu ah - tu ah - tu ah-tu ah 

TuAhTuAhTUUUU 

Ah-tu-ah,ah-tu-ah,ah-tu-ah 

ah-ha-ah-ha-ah-haah-ha-ah 

ah-Ha ah-Ha ah-Ha ah-Ha a H 

a-a-AhHa 

aaaaaaH 

TUUUUuuuu 

E ELE e 00 a.o ra 

Mihail Cosma (Claudo Soraet),prietea cu 

Mariaetti,cultiTa o po.tieă a cUTiatelor îa libertato 

00 se orgaAizează Tizual îa poem: 

PROSPECT 

Stra4~ de cur ia. 

iaTeatată ia care 

15 



cepilul Isus Ti.de cărţi 

pe~tale ilustrate cu Tederi dia 

Orieat,gîadesc aai departe Fe

cieară Maria prefeeiuJlea de sfîată 

azi JlU mai e reatabilă - pria "Mica Publi

oitate" ee aauaţă lucrăterii de fabrică 

tretuarul merge cu sabeţi de lema 

tetu~i au eşti ia Olaada taTeraă 

sau cîateo taflerit îa Bub

sel ua tramTai ele_tria 

trece spre Daaaa. 

ETideat,preetigiul unui Apelliaaire şi al 

caligrameler sale este iaeas şi ieesebit ee fertil. 

Peeţi re.âai ai aTaagariei,preeu. Gellu Nau.,Virgil 

Teeierescu sau le. Caraiea au tradus eelebrele "Cra

Tata ~i oea8ul","Iai.~ eere .. ă şi egliaeă","Pl.uă", 

"Peruabiţa îajuaghiată "i haTUzul",.rieatiai gustul 

spre j.cul iaagiailer (îa seas prepriu),.pre f • r

a • 1 e luate ie plasaa p.etică. 

Spiritul fr.a'eur al altui peatif al aTaa-

16 



gariei reaâae~ti,Gee Begza,se .aaifest~ pria ceatra-

puaerea uaivereului peetie acceptat a altuia,t.ieebşte 

iaterzi8."Nu peatru ,araiex,ci peatru stabilirea uaui 

firesc de atitudiai,- scria peetul - precizez că,t. 

cadrul abaelut al cuvratului,iatră tecaai acea aerie 

de realităţi,eec.tite de ebicei ca iapure".2. 

îatrepriaziai e veritabilă caapaaie de umili-

re a peeziei tradiţieaale,el substituie cuvîatul dia-

faa ou UI uaivers al expresiiler dure,aeaite să jig-

aească urechile "biae educate",priatr-e veită striiea-

ţă.Peemul iavectivă,velua raeeţit de ampreatele digi-

tale ale auterului fixate îa ceraeală tipegrafică,evi-

iea1;iază caracterul aatip.etic,ultragiaat chiar al 

demeraului lirie.De altfel,. aerie de piese răspîadite 

~a publicaţiile vreaii "avertizează" ia legătură cu 

aeile graaiţe ale peeziei: 

n 

i 

.ATENTIUNE 

t 

a 
i 

, 

u 

u 

1 

xx 
i 
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.au cu aeul erez iZTerît iia experieaţ. Titale iate

grale: 

Crei îa Tir.ta .ea,ia atributele [ieeărei Vîrste, 
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ta iateria iateasificării acester atribute. 

Crei ta aeexiateaţa existeaţeler iaperies aece-

sare. 

Cred ta breazul euviateler suaate ta veacuri. 

Crei ta pisiei. 

Cred îa airacelul verbeler geale. 

Crei ta abauri. 

Crei ta perversitatea fleriler,feeieareler. 

Crei ta erizeaturile estetice ieschise ie peih-

aaaliză. 

Crei tatr-e fiaalitate eu ferme iaiaagiaabile, 

iar eu repereusiuai aaticipat retr.active 

asupra sufletului ceatiap.raa. 

Crei ia sex. 

Crei îa ţipete. 

Crei ta gal.~i ~i prezervative. 

Crei ia v.oea atrăa.~il.r iasiauată la fluxul 

iaiaii. 

Crei ia sabia peaiţei. 

Crei ia visuri. 
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Crei îatr-. Tiziuae sexuală a îatregului uai

Tere Tiu. 

( 1929) 

Fără îai.ială,f.arte apr.ape ie exerciţiul 

paraliagTieti. este Ta~eu Ghe.rghiu,eaz-limită pria 

tăcerea aut.impusă,c.afiraîai practic aut.aegaţia 

parad.xistă.lată •• uă creaţii el.oTeate peatru "flexi

bilitatea f.raei fixe" "i peatru "faţa Tie a a.rţii": 

1. TU,BERCULE,ÂI UN TUBERCUL DE OS, 

TUBERCULOSULE. 

2. MARYLIN MONROE 

......................................... 
(ac.perită ie pătura aepră,pe targa ie la a.r

gă,. ~uT1ţă, 

•• ar,flutura,ie plati.ă,ia Tîatul ua.r z.ri 'e 

laoriai. ) 

Ua alt a.aeat ie refertaţă,atît pe.tru 

dezT.ltarea 8uprarealieaului r.aâaeee,cît şi pe.tru 

ai~carea parai.xistă,îl reprezi.tl ereaţia lui Gellu 
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Naua,exeaplară peatru ceea ce îaseaaaă î_călcarea 

ericărei legiei a peemului.laagiaile se eferă recepte-

rului îa aea ebieotiv,peezia - ae tip experiaeatal -

fiiJld concepută ca " e stare plasllatică,spre care se 

accede priatr-e Ilulţiae ae ferme seaaifieaate aflate 

îa ceatinuă Ilişcare brewaiaaă.,,3· Să urJIIăria e se-

lecţie dia "122 de caaavre": 

Nicieaată UA cuvîat preferat îa i.terierul caaalu-

lui de scurgere. ... 
Ultiaa ta şaasă este receastituirea dia fraglleate. 

Este sUficieat,peate,să paralizezi vecabularul • 
.... 

Dacă te deare aîaa viadec-e cu un cuţit. 
4t" 

Aruacă-te îa fluviu;ac.le vei găsi pleeapa pe oare 

e pierduseşi. 

Se peate Auai peet auaai acela care deferaează cu 

precizie. 

Cuvîatul e ua vas îa care ard fearte îacet siabe-

lur1le defuacte. 

(1946 ) 

Experieaţele suprarealisllului pestbelic a-

21 



tiAg prin Gheraaim Luca di_ensiuaea arbitrariului şi 

a caricaturalului.lmprevizaţia şi teribiliaEul ce.duo 

la afi~area UIer practioi bizare,ea ÎR aceste versuri 

(?) "bilbe" diI "Seoretul gelului ~i al pliJlului": 

22 

vevevevevevecea eceaa ta 

~au vavavavavaeul iI care tu tiitiitiititii 

cu erererer izezeerizenantal_eIte 

uapicuapicuapicua iIoliIcliIcliIcliIat 

peItru a te putea egliI'i 

ÎI ale tale preprepre 

prepreprepreprii cearcăIe 

ca iItr-ua laolao 'eeieieisîsieiIge 

culoulpapapa culpabile sau 

IuaUIUIU IU IU 

_îaîaîaîiIi_îaîai_îiIile tale 

sîIt _uriteare 

vreau să zio _îaiaiaiiIiaiiIi 

_îiIi _îuile 

88S888 88S 88888S8 88S8 



SSSS8ssee8 SSSSS 8SSSS8S8SSSS 

S8 SSSSSS SSSS8SSSSSS S8Sa S 

SSS sassa s aaaSB sa ssa S8S 8a88 SSS 

ssasassa a aaass aS8ass 

saasaas aa aasss sasss 

ssssassas sas assas asaa sssa 

aas aaae as assasaa 

saaassassa saassassa ea 

sa saassassssss sssassassa a 

SS8S8a sassassasssassaie ade sasassaie 

desaiesaiesa.. Bsiesaiss is issi s. 

dessaie s8is ssiess. iesade 

issBsaaie adesadss ssssi ss 

S8SS8 8SSSS8BS dessa aadessssadessa sa 

dessaie de desade de SSSS8S88 ssa de 

deeassassa ssad. dee sade desade 

desassassade sade desassassade sdss 

desadesss dedesassa sa desassa a 

assassa ies assassa aade dss sda 

ddessa eeessa essade de sade sade 
(1947) 
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II P.el\ul , tJlscel'1are ret.rio-absurdă, urIlăre~te," 

cum remarca avizatul cercetăt.r al avaJlgardei r.mâ-

Jle~ti,I.l'1 P.p,"c •• pr.lliterea ceave.ţiei ~i f.rmulei 

prin chiar excesul l.r par.diat,,4·~i caricaturizat. 

Cua a-a putut uşer .bserva,aa ales cele mai 

multe exemple di. sfera "p.eziei vizuale" peatru a 

susţine ideea unei tradiţii a parad.xisaului,de~i 

creaţiile aparţiJlÎJld aoestei ai~cări literare eiRt 

"fasci.ate" de .p.zi1;ii şi te.siuai,c •• traziceri ale 

l.gicii,de disc •• til'1uităţi şi i.terfere.1;e,dar ~i de 

î.cercări de a realiza unitatea c •• trariil.r iRtr-ul'1 

discurs deschi8,SUSpeJldat spre se.suri .ecua.scute, 

refuzî.d aereu d • Il est ici r e a.T.ate acestea, 

cu sc.pul mărturisit de a evita .bedie.1;a faţă de 

c.Adiţia culturală a literaturii.N.aliteratura ca şi 

aJltilite~atura - arată Airiaa MariJl. - este .egarea 

acestei c •• di1;ii cu care "p.ezia se află ia peraaae.t 

c •• niet ~i relaţie dialectică.,,6. 

Bi.eîaţeles,. atare situare faţă ie ".rîadu

irea literară" este,priA f.r"ta lueruril.r,periclitată. 
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5. Cf. Maria Miacu,ep.cit. 

6.Âdriaa Mariae,Herae.eutica ideii de literatură. 

Ed.Dacia,Cluj-Napoca,1987,p.429. 
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MECANISMELE PARADOXULUI 

Trebuie apua,ie la inceput,că paraiexisaul 

nu se subsuaează unei atitudini ludice,de~i j e cuI 

re,rezintă feI'llula aagică a trecerii ",ia regnul .e

ceaităţii în cel al libertăţii". 1 ·Oiată cu ie,lasa-

rea accentului ie pe alaeaie pe peieaia,ceD~tiinţa 

createare"ria discura,î~i afiraă în .ed clar liber

tatea nu auaai faţă de realitatea iaediată,ci chiar 

faţă de realitatea cuviateler.Orice experieaţă-llaită, 

a~a cua este paradexieaul,radicalizează e iaieluagată 

tradiţie ia Duaele tetalei eliberări a spiritului, 

pri. jecul ,eeziei res1aţit ca restaurare a URui u.i-

vers ia care eae.ţa uaaAă ae peate regăsi."Aa ve.it 

in AIlerica să reconstruiesc Statuia Libertăţii" ,iecla-

ră ~eful ~celii ,ara'exiete,Flerentia Saaraaiache.Să 

26 



fie doar • biaefăcăteare utepie a abaelutei dispe.i

bilităţi a liabajului? 

Peutru a aprecia gravitatea jecului î.ţeles 

ca re.e«elare a luaii,să Ae reaainti. Necuvintele lui 

Nichita Stănescu"eetul care trî.te~te u~a î. faţa 

pezitiTis.ului ~i a cenferais.ului:"Mate.atica s-e fi 

scrii.« cu cifre,/iar ,eezia RU se scrie cu cUTi.te./ 

Cucurigu/" 

Peetul «inaaitează ex,resiile ceRsacrate, 

ÎBtreru,e fuacţieDarea stereetipă a limbii ~i experi

.eRtează leTieri ale ce.unicării prin deturnări gra

.aticale: 

liN-ai să Tii ~i Il-ai să .erţi 

N-ai să ~apte între serţi 

N-ai să iar.ă,pri.ăTară 

N-ai să deaană,demni~eară, 

,ri. i.vel'ltarea ie .ei cUTiJlte (celebrul "tri.bulind") 

~i chiar a unei liabi "peeze~tin care înse8.lUlă altce

Ta decît e li.bă artificială,.eartă,gen esperante,ci 

e liabă vie,"ipestază sărbăterească a li.bii re.âne"~· 
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De altfel,ultiaa etapă a peeticii stănesciene se ca-

racterizează prin negativitatea limbajului,autenemi-

zarea defuncţionalizată a semnelor,dezintegrarea tra-

gică a sensuriler. 

Opusă lui Nichita Stăaescu este creaţia pe-

etică a lui Marin Serescu,alt mînuiter al paradexului, 

la care predeaiaă priTirea irenică,deaitizantă asupra 

lucruriler.La acest ,eet,jecu1 de cUTinte apare ca 
A 

însu~i mebilul imaginaţiei lirice.ln astfel 'e cazuri 

se speculează pelisenia unui cUTiDt,recurgin'u-se la 

interpretarea literală a unui pesibil îaţeles siabelic 

~i la aaplifioarea ,aradexală a detaliiler.Un exeaplu 

de acest fel este ceaentat de le. Pept" peeaul Retre-

versiune (din Peeae),care debutează cu un calambur: 

"Susţineaa exaaenul la liaba aeartă,/Si trebuia să aă . 
traduc/Din ea în aatauţă".tlRetreTersiuaea" siabelicl, 

deja hilară,e intrepretată apei a d 1 i t t era a, 

precedîadu-se ludic la căutarea aceler eleaeate ale 

fiinţei care ar putea ceastitui "echiTale.ţe" ale ce-

beririi uaaaului pe Bcara aaiaală.Ce.icul e.era Tine 
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tecaai iin această aecanică traaspuRere a sisteauluj 

de referinţă,pur spiritual,iR cencretul cel aai pre

zaic al cerperalităţii umane:"RetreTersiunea ieTe.ea 

iaeă/Tet aai dificilă,/Cu cit aă aprepiaa ie mine./ 

Cu puţin efert/Aa găsit tetu~i echiTaleRţe aulţuai

teare/Pentru unghii ~i părul ie pe picteare.,,"3. 

O ingeaieasă artă cembiIaterie,realizată 

priI iisemiaarea-eceu ("ieani~eară ambulaată/ce-a 

Beulegae,u Istubul,/te-arăţi albă ~i bufaată,/fără 

nici un preaabul" ••• ),aliteratie ~i ieriTatie ("Ba

la.a bale.etei iia Bay .. .ne") ,calaaburul extiIs ("Dea

.i~eare cinefile/iin Les Angeles New Yerk/cine filele 

Tă-Rtearce?"),tautefenie ("un aare-~al") ,repune 

Şerbu Fearţă"eet care î~i "ţese" peeaul IlU ca Pene

lepa a~teptiai iatearcerea sensului dinafară,ci ca 

oribilul păiaRjea Arachne care i~i urze~te piazele 

febrile di. prepria-i substaaţă. 

Mecuicii epresiTe,alieRaate a uniTersului 

1 .e răspuaie pria .eoul •• ele eliberateare ale para

•• xul.ul. 
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UN FRANCTIROR PARADOXIST 

Peet venit dinspre partea ~ti1nţeler, 

FLORENTIN SMlRlNDACHE a iesceperit că irumul cel ma~ 

scurt i1Rtre ieuă sentime.te este versul ~i,pe baza 

acestui principiu, încearcă să luaineze întunericul 

sufletului cu superbă inselenţă ~i nemăsurat ergeliu, 

sfiiînd primejdia aanierisaului ~i a pastişei. 

Beaeficiar al educaţiei peraanente,el,aa

tematicianul ieclarat,a belit (după) ~i a abelit 

(apei) metafera îa favearea metaferei.Pentru că înain

te ie a avea ceva ie spus,tet el,peetul,are ceva de 

scris.Fire~te,scrisul ca exerciţiu spiritual supe

rier,pleiînă,ie fapt,îapetriva încartiruirii ia for

mule a unui impenierabil care poartă existenţa către 

revelaţii peetice.Cuvîntul DeliDi~tit se lasă greu 
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disciplillat,ca h primul său volum "paradoxist" inti-

tulat Legi ie compozitie internă.Peeme cu ••• probleme! 

~i apărut în Marec (Ed.El Kitab,Fes,1982).Ăioi găsia 

un "PrograJll-aanifest" pus sub semnul unui motte elec-

vent pentru ceea ce înseamnă productiTitatea sensu-

riler diTergentez"Viaţa-n slujba restirii,asta-i 

moartea".Dar moartea în slujba scrierii?,l1e iJttrebăa 

nei.Aceasta-i viaţa peetuluilPeDtru că - cităm din 

interviul pe care ~i-l acordă sieşi în acelaşi Telua-

"poetul este e fiinţă firaTă,slabă ••• / ••• dar în bată 

puterea cUTîntuluilPeetul se tine te cuvîntl(a.n.). 

FloreDtin Smarandache încă nu ajunsese la 
,. 

conştiinţa clară a paradoxismului.lncă escilează 

între poezia cuminte, cu "cap şi coadă" ~i poezia 

fără coadă oare "tlă din cap". Versurile "căpoase,in-

selente,nencenfermiste" (aprecierea aparţine poetului) 

î~i fac loc însă cu destulă Tigeare,alcătuiai e etapă 

preparadoxistă în lirica lui Flerentin Saarandache, 

perioadă bîntuită de "antifraze,parafraze,antipoezie, 

aetapoezie,peezie a absurdului". 
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Un an mai tîrziu,1983,anul de naştere al 

paradoxismului,tot în Maroc,FlGrentin S.arandache 

publică velumul Le sens du nen-sens (Editions Artis

tiques,Fes).Criticul Dumitru Radu Popa are revelaţia 

unui peet de pregnantă eriginalitate,scriind :"0 ver~ 

tabilă surpriză, căci, aşa cua auterul însuşi e spune, 

el este de naţienalitate remână,scrie ia limba fran

ceză,trăie~te într-o ţară arabă şi,în plus, exercită 

prefesiunea de profeser de ••• matematicăI,,1. 

Situaţia aceasta paradoxală este potenţată 

de caracterul aai puţin obişnuit al creaţiei sale po

etice.Flerentin Saarand~che redesceperă pe cent pre

priu gustul avangardei pe care şi-e asumă cu aaximă 

autenticitate,nu ca o achiziţie culturală,ci ca ex

perienţă personală,netrăită încă ie ni.eni ÎDaintea 

sa.Cala.bururile se succei într-un rit. alert,contra

seasurile colaborează la configurarea uner semnifi-

caţii dintre cele mai bizare, totul este astfel conce

put încît să nu lase nici e clipă spiritul în stare 

de edihnă - necontrariat,adică.De la jocul ia cuvint~ 
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incongruenţa aparentă,poantele subtile,pînă la farsa 

celor cinci pagini albe din final ("Peemes en aucun 

vers") poetica lui Flerentin S.arandache este călău

zită de acel simţ acut al relativităţii şi de acea i

ronie mu~cătoare care caracterizează din plin lite

ratura română.De altfel,mult înaintea avangardei is

torice,C.Negruzzi,în "Negru pe alb",experimentase o 

limbă "fantezistă",iar ll.Odobescu îşi încheia eseul 

"Pseudo-kinegetikos" cu " cel Ilai plăcut capitel 

pentru cetitor" alcătuit din puncte de suspensie. 

Oricua,prin Florentin Smarandache,neua aiş

care paradoxistă fusese inventată,dintr-G tradiţie 

încărcată ~i v.it ignorată şi dintr-o radicalizare a 

gîndirii poetice care se Ta accentua în timp. 

Âstfel,în anul 1989,poetul publică un nou 

volum,Antichambres,antipo6sies,bizarreries,ie data 

aceasta în Franţa (Ed.lnter - Noreal,Caen) cu un 

"cuvînt-înainte" semnat ie Claude Le Rey.Buaculaia 

cuvintelor ia acu. aspectul unui spectacolcarnaTalesc 

în care serpentinele sensului se desfă~eară după o 
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logică proprie,absurdă.Poetul participă la un insolit 

cotillon,antrenînd vorbele în vîrtej cu scopul de a 

le compromite,lăsîndu-le să-şi dezvăluie aecanismele 

şi apoi interegîndu-le cu asprime asupra indecenţei 

lor.Sarcasmul şi bufoneria, contestarea şi filosofia 

ei produc un efect de şoc.Aici,cuvîntul de ordine 

este:"Laissez - nous sGnger sans limitesl" (vezi 

textul "Critique des doctrines"). 

De la antipoezie la nonpoeme este un sin

gur pas,pe care Flerentin Smarandache îl face decis 

şi nonşalant în 1991,odată cu apariţia în Statele 

Unite a volumului Nonpoems <Xiquan Publishing House, 

Phoenix - Chicaga). 

Peetul ajunge la limita experienţelor pa

radexiste,dincole de care se întinde teritoriul non

cărţii şi al Bon-lecturii.Smarandache se află foarte 

aproape de cartea-obiect, idee împărtăşită de Butor 

sau Saporta : pagini tipărite ce pot fi reasamblate 

ad libitUll. 

Predomină în această decisiTă etapă - deci-
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sivă pentru ce va urma - poemele-grafice,reiterînd 

starea de inocenţă în faţa semnului: 
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,. 
In acelaşi timp,colajul practicat tre-

zeşte o autentică ~i profundă emoţie prin configura-

rea în registrul siaboiic grav a unor adevăruri du-

rerease : 
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Versurile de-a-ndoaselea: 
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Aşa cum poeta Nina Cassian scrisese poe-

z11 în "limba spargă" (Lotopoeme)creînd un întl'eg 

limbaj din care sensurile s-au evaporat;sau aşa cum, 

pornind de la reminiscenţe ale limbajului negrilor 

americani, folosind onematepee ~i grafii speciale, 

Cummings realizează o expresie integral mimologică2 : 

Flerentin Smarandache inventează o limbă conTenţio-

nală compunînd "poeJlle în Pirissanerench",idiom verbit 

în sud-Testul Statelor Unite de o singură persoană, 

aceea fi1nd,bineînţeles,însuşi poetul.Cum sună acest 

limbaj?~glomerarea de conseane constrictiTe ~i oclu-

siTe dă naştere unor Tersuri non-refereaţiale,difuze, 

construcţii post-lexicale ciudate şi incerte,în pefida 

formei atît de pregnante s 
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,.. 
In categorj~ tipografismelor se înscriu 

"poemele-desene", 



ca şi G serie de "graffiti" în care spaţiul e acope

rit de însemnări,inscripţii,figuri gratuite.Rezultă 

o structură prin care descoperi. realitatea formula

ta într-un alt limbaj decît acela textual."Semnele" 

devin inteligibile doar prin raportarea la titluri. 

Spre exellplu,"Ziua emigrantului" se compune din în

semnări anarhice,fragmente de glosare,secvenţe pe 

calculator, toate trădînd servituţile,umilinţele, 

dezamăgirile,mizeriile şi speranţele unui dezrădăci

nat .Mai întîi, sa-i vedeml chipul Îlltr-un "poem 

autoportret": 
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Radicalizarea viziunii asupra peeziei,în 

cazul lui Flerentin Smarandache ,marchează două di

recţii J mai întii credinţa că în spaţiul poemului 

poate intra orice,apoi nihilismul dizolvant,vizibil 

in "Versurile negre" - replică la toposul "versurilQr 

albe" -,dar,mai ales,in paginile albe cind se face la 

propriu tIt a bul a ras a",imacularea putind să 

însemne,deopotrivă,absolutul,etemitatea,perfecţiunea, 

universalitatea, infinitul, spiritul, timpul,spaţiul,a

bisul sau transcendentul,adică toate bunele teme şi 

motive ale poeziei tradiţionale. 

Autodistrugerea şi moartea literelor, 

implicit a literaturii apar ca inevitabile.Dar nu 

mai este vorba de o motivare metafizică.Ci de "logica 

intrinsecă a ideii de antiliteratură : o literatură 

c~e se "şterge" pe măsură ce se scrie,un tablou fă

cut cu creta, apoi "şters" imediat cu buretele etc. 

Furia iconoclastă, gustul efemerului, sinuciderea ca 

soluţie finală,"entropia" ideii de literatură,toate 

duc la concepţia gestului autodestructiv al litera-
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turii, distrugătoare şi distrusă în acelaşi timp.Esen

ţa şi sensul ultim al literaturii este chiar dispari

ţia sa, intrarea în propriul său neant,în genul şerpi

lor din Marsilia care se înghit unul pe altul fără a 

lăsa vreo urmă".3. 

Florentin Smarandache rămîne,în primul 

rînd,un insurgent.EI luptă împotriTa totalitarismului 

prin tet ceea ce spune,scrie şi face.I-a rămas,din 

fericire,vie dorinţa de a construi.După primul mo

ment al denunţării şi demolării,urmează clipa de in

spiraţie creatoare.Credem că reminul Fl~rentin Sma

randache nu aparţine,în ciuda unor evidenţe aDalizate 

mai sus, categoriei tereri~tilor textuali.Veheaenţa 

negaţiei nu trebuie să înşele.Pe locul purificat va 

ridica noile edificii ale gîndului şi limbajului, 

chiar dacă au semnul întors.Ceea ce propune el nu 

este neapărat nou.Demersul său aminteşte,cum am ară

tat,experienţele avangardei istorice,asumate însă 

din perspectiTă pestmodernistă.Nouă este credinţa că 

regenerarea Ta fi totuşi posibilă ~i din Beant. 
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Florentin Smarandache vine dintr-o cul-

tură care i-a dat lumii pe Tzara,Issou,Cieran,Eugen 

lonesco şi acest lucru se vede în dezinvoltura ges-

turilor sceptice,în obstinaţia cu care demască anchi

lozarea,în creditul acordat anti ~i ~ literaturii. 

Dar paradigma ne gării devine ebiect literar, pentru 

că totul reoade ia literatură.Este un paradox inevi

tabil ("calamitate compromiţ~toare",spune Eugen 10-

nesce),de.enstrat convingător de către Adrian Marine: 

"A iapinge literatura în impesibll,a proclama imposi

bilitatea oricărei literaturi,a te instala ia negaţie 

~i a face din ebstrucţia siste.atică sensul însuşi al 

literaturii constituie esenţa acestei religii a absen-

ţei literare".Este însă vorba de "moartea "vie" a li-

teraturii şi a cărţii,prtn refuzul de a scrie,care 

deseeperă un "centru" alb de unde ar putea ieşi toa

te oărţlle,teate textele posibilell. 4 • Florenttn Saa-

raniache a atias centrul alb.El impuae iaacularea 

sugestivă,e anUDle "reterică" a albului.Lipea textului 

deville eohivalentul "literaturii" fără text.Cu aceas-
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ta,literatura revine la esenţa sa. 

De aici şi orgoliul lui Florentin Sma

randache de a-şi revendica paternitatea unei noi miş

cări literare : par a d o x i s • u 1. 

The Paradoxist Moveaent reconfirmă posi

bilitatea lărgirii literaturii pria concepte negative. 

Florentin Saarandache dovedeşte consecvenţă, curaj şi 

disponibilitate in susţinerea acestei idei genera

toare de libertate. 
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1.D.R.Popa,Orig1nalitatea unui poet,în "Tribuna 

Roaâniei",nr.267,1984,p.2. 

2.Cf.G.Genette,Palimpsestes,Seuil,1982,p.87. 

3.Airian Mar1no,Hermeneutica ideii de literatură, 

Ed.Dacia,Cluj-Napoca,1987,p.447. 

4.op.cit.,p.453. 
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ADDENDA 

MIŞCAREA PARADOXISTA 

Am lăsat tetalitarismul comunist şi am emi

grat în S.U.A. pentru 1 i b e r t a t e; 

deci nu încercaţi sl mă cOBstringeţi cu Treo regulă 

literară 

Nu sînt poet 

iată de ce scriu pGeae. 

Sînt un anti-poet ori un non-poet. 

Deci am venit în America să reconstruiesc 

Statuia Libertăţii 

în versuri eliberate de tirania clasicismului şi de 

dogmatism.Accept .rice îndrăzneală: 

- anti-literatura şi literatura ei 

- forme fixe flexibile sau faţa vie a morţii 

- stilul non-stilului 
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- poeme fără versuri ( pentru că poem nu înseamnă 

cuvinte) poeme mute cu voce tare 

- poeme fără poeme (pentru că naţiunea de poem nu 

se potriveşte cu nici o definiţie găsită în dicţio

nare sau enciclopedii 

- poeme care există prin absenţa lor 

- literatură postbelică J pagini şi pagini pline de 

banalitate şi non-poezie 

- versuri paralingvistice s grafică,desene ••• 

- versuri non-cuvînt şi non-propoziţie 

- versuri foarte tulburătoare şi altele ermetic tri-

viale 

- limbă ne inteligibilă inteligibilă 

- probleme de matematică nerezolvate şi deschise -

trebuie să ştienţificăm arta în secolul tehnic 

- texte impersonale personalizate 

- şocul eleotric 

- traducerea imposibilului în posibil,transformarea 

anoI'llalului în nOrJJal 

- artă Non-artă 
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- să faci literatură din orice 

- să faci literatură di. nimic. 

Scriitorul nu e un prinţ al raţelor I 

Noţiunea de literatură a devenit demodată în acest 

secol şi oamenii rîd de ea.Mi-e r~ine să afirm că 

eu creez texte lirice sau dramatice,le ascund.Oamenii 

nici nu le mai citesc,nici nu le mai ascultă. 

Oricum m i Ş car e a par a d o x i s

t ă nu este nici nihilism,nici deznădejde.Este un 

protest împotriva vînzării artei. 

VOi,scriiterii,Tă vindeţi seatimentele ? 

Creaţi doar pentru bani ?Numaicărţile despre crime, 

sex, groază sînt publicate.Unde e Arta adeTărată ? 

La cerşit ... 

Puteţi găsi iD cărţile paradoxiste tot oe 

nu vă place şi nu aveţi nevoie : pagini pentru a nu 

fi citite,auzite,scrise I Bucuraţi-vă de ele I Doar 

după durer~ ştiţi intr-adevăr cine sînteţi,oe este 

plăcerea.Ele sînt Q oglindă a sufletului,infinite ••• 

Arta este impinsă spre ultimele posibile frontiere, 
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spre non-artă şi chiar dincolo ... Mai bine o carte cu 

pagini albe decît una care nu spune nimic. 

Se foloseşte o limbă foarte abstractă şi 

simbolică,dar foarte concretă în acelaşi timp : crea-

ţie nerestrictivă în formă şi conţinut. 

Totul este posibil;deci ; imposibilul de 

asemenea I 

Aşadar,nu vă miraţi de aceste non-poeme. 

Dacă nu le înţelegeţi,înseamnă că înţelegeţi totul. 

Acesta este ţelul manifestului. 

Pentru că arta nu este pentru minte ci 

pentru sentimente.Pentru că arta este şi pentru min-

" te.lncercaţi să interpretaţi ceea ce nu .e poate in-

terpreta.Imaginaţia dumneavoastră poate inflari ca 

UD cactus în deşert. 

FLORENTIN SMfiAIIDACHE 

Phoenix,Arizona, S.U.A. 
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11/10.1991 

Dragă Domnule Smarandache, 

A 

Iţi mulţumesc pentru amabila atenţiune de a-mi 

comunica NONPOEMS. Am primit cartea (pentrucă 

bibliografii spun că de la 50 de pagini in sus, 

orice publicaţie devine carte),cu neobişnuită 

întîrziere,acum trei zile.Asta e non-explica-

ţia întîrzierii cu care iţi scriu. 

Nu pot să-ţi spun că te-am citit,pentrucă Dta 

nu vrei aşa ceva J nici că te-am înţeles pentru-

că ar însemna totuşi că te-am citit şi am de-

venit cactus. Te-am urmărit luptînd cu valuri 

uscate şi cu pagini albe şi îţi admir curajul, 

nu stilul,pe care-l combaţi singur.E o dorinţă 

de neant,dar un neant care refuză să fie numai 

atît,ceva cam ca abstracţiile albe ale lui Mon-

drian.Jocuri abstracte;dar trebuie să fii atent 

la nimic,pentrucă corabia lui Noe e totuşi co-

rabie,şi ochii pisicii sunt totuşi ochi. 
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Ceea ce mi se pare că vrei Dta nu e un joc se-

cund,ci un joc prim,de creator;dar creaţia merge 

de la nimic la ceva (sau mai bine altceva),de la 

joc la adîncime,de la plăcerea ochiului de non -

pisică, la plăcerea ambiguă şi suferindă care a

malgamează toate percepţiile. 

Nu vreau însă să-ţi dau sfaturi,n-am de unde să 

le scot,pentru un caz aşa de grav ca al dumitale. 

Numai atita,te felicit şi-ţi urez o stare pe loc 

progresivă. 

Al dumita:e, 

AUEXANDRE CIORÂftESCU 
Univ. Santa Cruz 

Tenerife, Spania 
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