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UN FRANCTIROR PARADOXIST

Un franctiror paradoxist
Constantin M. Popa

Peet venit dinspre partea
FLORENTIN SMlRlNDACHE a iesceperit
scurt i1Rtre

ieuă

că

irumul cel

sentime.te este versul

acestui principiu, încearcă
sufletului cu

~ti1nţeler,

să

~i,pe

sfiiînd primejdia aanierisaului

~i

educaţiei

tematicianul ieclarat,a belit

baza

luaineze întunericul

superbă inselenţă ~i nemăsurat

Beaeficiar al

ma~

a

ergeliu,

pastişei.

peraanente,el,aa-

(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

rier,pleiînă,ie

ca

exerciţiu

fapt,îapetriva încartiruirii ia for-

mule a unui impenierabil care
revelaţii

spiritual supe-

peetice.Cuvîntul

poartă existenţa către

DeliDi~tit

se

lasă

greu
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disciplillat,ca h

primul

tulat Legi ie compozitie
~i apărut

în Marec (Ed.El

său

volum "paradoxist" inti-

internă.Peeme

cu ••• probleme!

Kitab,Fes,1982).Ăioi găsia

un "PrograJll-aanifest" pus sub semnul unui motte elecvent pentru ceea ce
riler

înseamnă

diTergentez"Viaţa-n

productiTitatea sensu-

slujba restirii,asta-i
iJttrebăa

moartea".Dar moartea în slujba scrierii?,l1e
nei.Aceasta-i

viaţa

interviul pe care
"poetul este e

peetuluilPeDtru

că

-

~i-l acordă sieşi

în

acelaşi

fiinţă firaTă,slabă ••• /

cităm

din
Telua-

••• dar în

bată

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

încă

nu ajunsese la

,.
conştiinţa clară

paradoxismului.lncă escilează

a

între poezia cuminte, cu "cap
fără coadă

"tlă

oare

şi coadă" ~i

din cap". Versurile

selente,nencenfermiste" (aprecierea
î~i

fac loc

însă

preparadoxistă

cu

"căpoase,in-

aparţine

destulă Tigeare,alcătuiai

poetului)
e

etapă

în lirica lui Flerentin Saarandache,

perioadă bîntuită

de "antifraze,parafraze,antipoezie,

aetapoezie,peezie a absurdului".

32

poezia

Un an mai tîrziu,1983,anul de

al

naştere

paradoxismului,tot în Maroc,FlGrentin S.arandache
publică

velumul Le sens du nen-sens (Editions Artisrevelaţia

tiques,Fes).Criticul Dumitru Radu Popa are
pregnantă

unui peet de

eriginalitate,scriind :"0

tabilă surpriză, căci, aşa

însuşi

cua auterul

naţienalitate remână,scrie

el este de

ceză,trăie~te

ţară arabă şi,în

într-o

ver~

e spune,

ia limba fran-

plus,

exercită

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

de caracterul aai
etice.Flerentin

aceasta

paradoxală

puţin obişnuit

al

potenţată

creaţiei

Saarand~che redesceperă

sale po-

pe cent precu

aaximă

achiziţie culturală,ci

ca ex-

priu gustul avangardei pe care
autenticitate,nu ca o

este

şi-e asumă

perienţă personală,netrăită încă

ie ni.eni ÎDaintea

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

la configurarea uner semnifi-

dintre cele mai bizare, totul este astfel conce-

put încît
de

colaborează

edihnă

să

-

nu lase nici e

clipă

necontrariat,adică.De

spiritul în stare
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
zită

ronie

de acel

simţ

mu~cătoare

ratura

acut al
care

română.De

relativităţii şi

caracterizează

călău

de acea i -

din plin lite-

altfel,mult înaintea avangardei is-

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

ll.Odobescu

"Pseudo-kinegetikos" cu " cel Ilai
pentru cetitor"

alcătuit

îşi

încheia eseul

plăcut

capitel

din puncte de suspensie.

Oricua,prin Florentin Smarandache,neua
care

paradoxistă

încărcată ~i

v.it

fusese

aiş

inventată,dintr-G tradiţie

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
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desfă~eară după

o

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

ei produc un efect de

şi

filosofia

de ordine

şoc.Aici,cuvîntul

este:"Laissez - nous sGnger sans limitesl" (vezi
textul "Critique des doctrines").
De la antipoezie la nonpoeme este un singur 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 noncărţii şi

al Bon-lecturii.Smarandache se

aproape de cartea-obiect, idee
sau Saporta : pagini

tipărite

împărtăşită

află

foarte

de Butor

ce pot fi reasamblate

ad libitUll.
Predomină

în

această decisiTă etapă

- deci35

sivă

pentru ce va urma - poemele-grafice,reiterînd

starea de

inocenţă

în

faţa

semnului:
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In
zeşte

o

acelaşi

timp,colajul practicat tre-

autentică ~i profundă emoţie

rea în registrul siaboiic grav a unor

prin configuraadevăruri

du-

rerease :
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Aşa

z11 în "limba

cum poeta Nina Cassian scrisese poe-

spargă"

(Lotopoeme)creînd un întl'eg

limbaj din care sensurile s-au evaporat;sau
pornind de la

reminiscenţe

aşa

cum,

ale limbajului negrilor

americani, folosind onematepee

~i

grafii speciale,

Cummings realizează o expresie integral mimologică 2 :
Flerentin Smarandache
nală

inventează

fi1nd,bineînţeles,însuşi

limbaj?~glomerarea

siTe

limbă conTenţio-

compunînd "poeJlle în Pirissanerench",idiom verbit

în sud-Testul Statelor Unite de o
aceea

o

dă naştere

construcţii

singură persoană,

poetul.Cum

sună

de conseane constrictiTe

unor Tersuri

~i

acest
oclu-

non-refereaţiale,difuze,

post-lexicale ciudate

şi

incerte,în pefida

formei atît de pregnante s
RTFGJKMNB

Sfd ffghrt plkl. Xvnvbvnnmm
dfgshrqpz dfgshrqpz !!
nnnn ghtgfrr 1 jj gf drsx
mnbn trpqqhgffhgbvnmmn?
Pptjnbmk fhgbvnmm,
sdxcprrt nvbhgnghfb ro-n h gt'k
rtfgdtrr hfbvgtr plkm gf b fgfg
trfdt hfgtb! Ppkpklm 9 gfgf fgfg
rtfgdhbv trgfvdgf kmnghb
dhgfbvgctr cnvbvh.
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,..
In

categorj~

"poemele-desene",

tipografismelor se înscriu

ca

şi G

rit de
o

serie de "graffiti" în care

spaţiul

e acope-

însemnări,inscripţii,figuri gratuite.Rezultă

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 însemnări

anarhice,fragmente de

calculator, toate

glosare,secvenţe

trădînd servituţile,umilinţele,

dezamăgirile,mizeriile şi speranţele

nat .Mai întîi,
autoportret":
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pe

sa-i vedeml

unui

dezrădăci

chipul Îlltr-un "poem
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Emigrant Day
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Radicalizarea viziunii asupra peeziei,în
,marchează două

cazul lui Flerentin Smarandache
recţii

J mai întii

credinţa că

în

spaţiul

di-

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 r a s a",imacularea putind

să

însemne,deopotrivă,absolutul,etemitatea,perfecţiunea,

universalitatea, infinitul, spiritul, timpul,spaţiul,a
bisul sau

transcendentul,adică

motive ale poeziei

toate bunele teme

şi

tradiţionale.

Autodistrugerea

şi

moartea literelor,

implicit a literaturii apar ca inevitabile.Dar nu
mai este vorba de o motivare
intrinsecă

c~e

a ideii de

antiliteratură

: o

de "logica

literatură

se "şterge" pe măsură ce se scrie,un tablou fă

cut cu creta, apoi
Furia

"şters"

iconoclastă, gustul

soluţie finală,"entropia"

duc la
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metafizică.Ci

concepţia

imediat cu buretele etc.
efemerului, sinuciderea ca
ideii de

literatură,toate

gestului autodestructiv al litera-

Black Verse

turii, distrugătoare

în

acelaşi

timp.Esen-

sensul ultim al literaturii este chiar dispari-

ţa şi

ţia

şi distrusă

său

sa, intrarea în propriul

şerpi

neant,în genul

fără

lor din Marsilia care se înghit unul pe altul

a

lăsa vreo urmă".3.
rămîne,în

Florentin Smarandache
rînd,un insurgent.EI

luptă

împotriTa totalitarismului

prin tet ceea ce spune,scrie
dorinţa

fericire,vie
ment al
spiraţie

şi

face.I-a

construi.După

denunţării şi demolării,urmează

creatoare.Credem

randache nu

aparţine,în

mai sus, categoriei
negaţiei

de a

că

ciuda unor

este

neapărat

să înşele.Pe

nou.Demersul

evidenţe

Sma-

aDalizate

locul purificat va
şi

limbajului,

său aminteşte,cum

avangardei istorice,asumate

perspectiTă pestmodernistă.Nouă

regenerarea Ta fi
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clipa de in-

au semnul întors.Ceea ce propune el nu

tat,experienţele

din

primul mo-

tereri~tilor textuali.Veheaenţa

nu trebuie

dacă

rămas,din

Fl~rentin

reminul

ridica noile edificii ale gîndului
chiar

primul

totuşi posibilă ~i

este

am

ară

însă

credinţa că

din Beant.

Florentin Smarandache vine dintr-o cultură

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

lozarea,în creditul acordat anti

demască

~i ~

anchi-

literaturii.

Dar paradigma ne gării devine ebiect literar, pentru
că

totul reoade ia

tabil ("calamitate
nesce),de.enstrat

literatură.Este

un paradox inevi-

compromiţ~toare",spune
convingător

de

către

Eugen 10-

Adrian Marine:

"A iapinge literatura în impesibll,a proclama imposi-

bilitatea
~i

oricărei

literaturi,a te instala ia

ebstrucţia siste.atică

a face din

literaturii constituie
ţei

literare".Este
a

însă

esenţa

sensul

negaţie

însuşi

al

acestei religii a absen-

vorba de "moartea "vie" a li-

teraturii

şi

deseeperă

un "centru" alb de unde ar putea

cărţii,prtn

refuzul de a scrie,care
ieşi

toa-

te oărţlle,teate textele posibilell. 4 • Florenttn Saaraniache a atias
sugestivă,e

anUDle

centrul alb.El impuae iaacularea
"reterică"

a albului.Lipea textului

deville eohivalentul "literaturii" fără text.Cu aceas47

ta,literatura revine la
De aici
randache de
cări

a-şi

şi

esenţa

sa.

orgoliul lui Florentin Sma-

revendica paternitatea unei noi

literare : par a d o x i s • u 1.
The Paradoxist Moveaent

bilitatea

lărgirii

disponibilitate in
toare de libertate.

reconfirmă

posi-

literaturii pria concepte negative.

Florentin Saarandache

48

miş

dovedeşte consecvenţă, curaj şi

susţinerea

acestei idei genera-

~:
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