
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 
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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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