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Tradiția paradoxismului
Constantin
M. Popa
Cine sînt
paradoxiştii?Nişte
scriitori ireverenţioşi faţă

de

tradiţia literară, iniţiatori

ai unui nou credo

lenţi

să denunţe

conve.ie.ţele

sceptici

grabă nişte

ce societate

poetic?Nişte

rebeli

exprimîndu-şi

convingerea

de toate

mistificările ce-şi găsesc
Esenţa

îşi află

cît

şi

că

ori

aici un sis te. po-

li tic nu ne va elibera. de "durerea de a
faţă

decişi

lumii contemporane?Mai de-

ÎDseamnă presiune,că

aici,&versiunea

turbu·

trăi"

mistificările şi

şi,de

auto-

coasacrarea î. limbaj.

paradoxismului ca atitudi.e a o •

precursori atît în literatura avaagard.i,

î. cea experi•••talistl.

Primul scriitor ce poate fi rev••dicat
unei

tradiţii

ta curB d. coaeelidare

şi

clud.,eu drepturi depli•• ,p. Apollinair.
12

oar. ii iaşi

Jarry,-

eate straRiul
să

a atras

ea

Urmuz.Exietenţa

.esigură şi

aaxioa-

asupra conflictului permane.t cu

atenţia

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

"pre.ergătorul,cel
peniţei

aiurea,oare di. Tîrful
a

făcut

9

Urmuz

de

e

altă

at-

neuă ge.grafi. a ee.sibilităţii".1.
se.izează

teraturii tacapabile
pri.de paredierea

formalizarea

să-l

excesiTă

mai expriae pe oa

u.ităţiler

jUlui,clişee,fraze

ce.texte .e le

şi

trambuliRă,

ca de pe •

pla.etă n.uă,.u

primul salt pe o

aosferă şi cu

di.tîi de ai8i

î.tre-

ÎRereaenite ale liaba-

prefabricate,pe care le

trădează

şi

a li-

aşează

i.

Tacuitatea."Merala" fabulei

sale p.ate constitui emblellla

"mişcării

paradoxiste":

CRONICARI
Fabulă
Cică .işte

Duceau

cronicari

lipsă

ie

şalTari

Si-au
rugat pe Rapaport
,
Să

le dea u.

Rapapert cel
Juca u.

paşapert.

drăgălaş

carambolaş,
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Neştiiad eă-Ari.tetel

Nu

Tăzuse

estre pel.

"Gall leu I O, Gallle u I
Strig a el atuac i mereu
Nu mai trage .e urech i
Ale tale ghete Tech1 .·"
Galile u sooat e-e

sinteză

Dia redia geta fr . .eeză,
Şi exolUlă:"Sararetf,
SerTeşte-te

de carte fl"

MORALA
Pelic . .ul .au

babiţa.

(1930 )

Dia. .ismul spiri tului aagaj at iatr- . atare
de

t.tală

disp. aibil itate

f.raulă şi c.aTeaţle

peraiţia.u-i ieşirea

este preze .t

şi

la l.a Viaea ,te-

.reti ci. . Teh ••eat al aT. .gardi e.ulu i,.are
aaii '20 publt oa
tă

a.ea.tă
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taeă

ta

p.ezie •• aeretistă iatitu la-

"Ele. a.ra" :
Tu

dia

•

Tu
Ah tu

Ah tu

T U U UU U UU
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
00

se

orgaAizează

po.tieă

a cUTiatelor îa libertato

Tizual îa poem:

PROSPECT
Stra4~

de cur ia.

iaTeatată

ia care
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cepilul Isus Ti.de
pe~tale

cărţi

ilustrate cu Tederi dia

Orieat,gîadesc aai departe Fecieară

azi

JlU

Maria prefeeiuJlea de

mai e

reatabilă

oitate" ee

- pria "Mica Publi-

aauaţă lucrăterii

tretuarul merge cu
tetu~i

sfîată

au

eşti

sabeţi

de

fabrică

de lema

ia Olaada

taTeraă

sau cîateo taflerit îa Bubsel ua tramTai ele_tria
trece spre Daaaa.
ETideat,preetigiul unui Apelliaaire
caligrameler sale este iaeas
Peeţi

şi

şi

al

ieesebit ee fertil.

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

Teeierescu sau le. Caraiea au tradus eelebrele "CraTata

~i oea8ul","Iai.~

"Peruabiţa îajuaghiată

eere ..ă

şi egliaeă","Pl.uă",

"i haTUzul",.rieatiai gustul

spre j.cul iaagiailer (îa seas prepriu),.pre f • ra • 1 e luate ie plasaa

p.etică.

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

reaâae~ti,Gee

.aaifest~

Begza,se

puaerea uaivereului peetie acceptat a

pria ceatra-

altuia,t.ieebşte

iaterzi8."Nu peatru ,araiex,ci peatru stabilirea uaui
firesc de atitudiai,- scria peetul - precizez
cuvratului,iatră

cadrul abaelut al

că,t.

tecaai acea aerie

de realităţi,eec.tite de ebicei ca iapure".2.
îatrepriaziai e veritabilă caapaaie de umilire a peeziei

substituie cuvîatul dia-

tradiţieaale,el

faa ou

UI

aească

urechile "biae educate",priatr-e

ţă.Peemul

iavectivă,velua raeeţit

veită

striiea-

de ampreatele digi-

caracterul aatip.etic,ultragiaat chiar al

demeraului lirie.De altfel,. aerie de piese
~a publicaţiile

aeile

jig-

ceraeală tipegrafică,evi-

tale ale auterului fixate îa
iea1;iază

să

uaivers al expresiiler dure,aeaite

graaiţe

vreaii

"avertizează"

ia

răspîadite

legătură

cu

ale peeziei:

.ATENTIUNE
,

xx

a

i

i

t

u

n
i

1
u
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,
•

a

ă

e
T

p

e
e
z
p

i

e

a

a

•
t
r

a
a

t
i
el

t
ă

.au cu aeul erez iZTer ît iia

experieaţ.

Tital e iate-

grale :
Crei îa Tir.t a .ea,i a atrib utele
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[ieeărei

Vîrst e,

ta iateria
Crei ta

iateasificării

acester atribute.

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 peihaaaliză.

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

Crei ia v.oea

prezervative.

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

paraliagTieti. este

apr.ape ie

exerciţiul

Ta~eu Ghe.rghiu,eaz-limită

pria

tăcerea aut.impusă,c.afiraîai

practic

parad.xistă.lată

el.oTeate peatru "flexi-

•• uă

creaţii

bilitatea f.raei fixe" "i peatru
1.

"faţa

aut.aegaţia

Tie a

a.rţii":

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

dezT.ltarea 8uprarealieaului r.aâaeee,cît
ai~carea parai.xistă,îl
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pe.tru

refertaţă,atît

reprezi.tl

ereaţia

şi

pe.tru

lui Gellu

Naua,exeaplară

peatru ceea ce

îaseaaaă î_călcarea

legiei a peemului.laagiaile se

ericărei

eferă

recepte-

rului îa aea ebieotiv,peezia - ae tip experiaeatal fiiJld

concepută

accede priatr-e

ca " e stare
Ilulţiae

plasllatică,spre

care se

ae ferme seaaifieaate aflate

îa ceatinuă Ilişcare brewaiaaă.,,3· Să urJIIăria e selecţie

dia "122 de caaavre":

Nicieaată UA

cuvîat preferat îa i.terierul caaalu-

lui de scurgere.
Ultiaa ta
Este

şaasă

...
este receastituirea dia fraglleate.

sUficieat,peate,să

paralizezi vecabularul •

....
Dacă

te deare aîaa viadec-e cu un

cuţit.

4t"

Aruacă-te

e

îa fluviu;ac.le vei

găsi

pleeapa pe oare

pierduseşi.

Se peate Auai peet auaai acela care

deferaează

cu

precizie.
Cuvîatul e ua vas îa care ard fearte îacet siabelur1le defuacte.
(1946 )
Experieaţele

suprarealisllului pestbelic a-
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tiAg prin Gheraaim Luca di_ensiuaea arbitrariului
a

caricaturalului.lmprevizaţia şi

la

afi~area

şi

teribiliaEul ce.duo

UIer practioi bizare,ea

ÎR

aceste versuri

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

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
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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

cum remarca avizatul

ret.rio-absurdă, urIlăre~te,"

cercetăt.r

P.p,"c ••pr.lliterea

Jle~ti,I.l'1

al avaJlgardei r.mâ-

ceave.ţiei ~i

f.rmulei

prin chiar excesul l.r par.diat,,4·~i caricaturizat.
Cua a-a putut

.bserva,aa ales cele mai

uşer

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

ideea unei

creaţiile aparţiJlÎJld

aoestei

"fasci.ate" de .p.zi1;ii

şi

l.gicii,de disc •• til'1uităţi
î.cercări

a

tradiţii

parad.xisaului,de~i

ai~cări

literare eiRt

te.siuai,c ••traziceri ale
şi

i.terfere.1;e,dar

~i

de

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

discurs deschi8,SUSpeJldat spre se.suri .ecua.scute,
refuzî.d aereu d •
cu sc.pul

Il

mărturisit

c.Adiţia culturală
aJltilite~atura

-

e s t i c i r e a.T.ate acestea,
de a evita .bedie.1;a

faţă

de

a literaturii.N.aliteratura ca

arată

şi

Airiaa MariJl. - este .egarea

acestei c ••di1;ii cu care "p.ezia se

află

ia peraaae.t

faţă

ie ".rîadu-

c •• niet ~i relaţie dialectică.,,6.
Bi.eîaţeles,.

irea
24

literară"

atare situare

este,priA f.r"ta

lueruril.r,periclitată.
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