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PARADOXISMUL
Paradoxismul sau drama
SAU DR AM A
AU TOautomatismelor
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ODe-a lungul a 139 de pagini plus 4 de bibliografie
se întinde strădania eseistului Titu Popescu de a
impune parado xismul drept un concep t estetic
teoreti zat şi ilustrat prin cărţile lui Floren tin
Smaran dache, încă tânărul autor reziden t în
SUA.ODacă ni se îngăduie, opinia noastră este că
benigna teorie artistică a lui Florentin Smarandache,
precum şi cărţile acestuia, devin, în primele o sută de
pagini, pretext al unei veritabile performaţe eseisti ce,
id est un text rafinat şi intens prin care Titu Popescu
îşi probează fără ostentaţie nu numai lecturil
e
atotcuprinzătoare, ci şi iscusita dicţiune a construcţiei
prin succesive asimilări şi edificări. O Fără să cadă în
hagiografie, eseistul este convins de propriul demers
recuperator, văzând în Florentin Smarandache o
întrupare a filosofiei paradoxiste, un autor al etniei
alternative. Ale cărui cărţi, din păcate prea puţin
cunoscute, sunt marcate de alchimicul paradox al
propriei vieţi: "tensiunea scânteietoare, debordanţa
lirică, disonanţa organizată, ironia dezinvolturii şi
demonismul rece, riscul lucid şi naivitatea, jubilaţia
şi nepăsarea". O
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De-a lungul a 139 de pagini plus 4 de bibliografie se întinde
eseistului Titu Popescu de a impune paradoxismul drept
un concept estetic teoretizat şi ilustrat prin cărţile lui Florentin
Smarandache, încă tânăruI autor rezident în SUA. Personalizarea
mişcării literare a paradoxismului prin "smarandachism" ar
presupune, în primul rând, o bună cunoaştere în România a cărţilor
ce au generat respectivul ism. Dar, vai, scriitorul şi matematicianul
vâlcean este mult mai cunoscut în Europa şi SUA decât în Bucureşti;
ceea ce nu ne ştirbeşte cu nimic fervoarea asociativă a informaţiei
şi autenticitatea vocaţiei eseistului de a-şi susţine şi concretiza
eşafodajul teoretic. Importantă ni se pare mărturisirea lui Titu
Popescu, el însuşi rezident la Munchen, conform căreia scrierea
acestei cărţi s-a încheiat fără ca inspiratorul ei, Florentin
Smarandache, să-i fie cunoscut, fizic vorbind: Persoana lui mi-e
străină, personalitatea lui îmi este aproape. Aceasta e garanţia
sincerităţii rândurilor ce urmează. Dacă ni se îngăduie, opinia noastră
este că benigna teorie artistică a lui Florentin Smarandache, precum
şi cărţile acestuia, devin, în primele o sută de pagini, pretext al unei
veritabile performaţe eseistice, id est un text rafinat şi intens prin
care Titu Popescu îşi probează fără ostentaţie nu numai lecturile
atotcuprinzătoare, ci şi iscusita dicţiune a construcţiei prin succesive
asimilări şi edificări. Teoria se ţese şi se concretizează asemeni unei
pânze de păianjen care abia în final îşi numeşte nutrimentul:
paradoxul ca sorginte a lucrărilor lui Florentin Smarandache. Sunt
invocaţi autori iluştri, de la St. Lupaşco la Solomon Marcus, de la
Blaga la A. Moles şi Dufrenne. Şi totuşi, ce este paradoxismul, evident legat de paradox ca "plus cunoaşterea minus-cunoaşterii"?
Radicalizare, erezie, voluptate experimentală fără frontiere? Pusee
euforice sau negativiste în vecinătatea unor reacţii controlate de
anarhie?
Oare acest comportament artistic n-a fost deja clasat de
avangărzile deja istorice? Titu Popescu se străduieşte să demonstreze
că dinamica scriiturii este inepuizabilă şi că artistul, în intuitiva sa
sustragere de sub acţiunea manipulatoare a Puterii de a-l serializa,
strădania
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nu

conteneşte să

adopte noi strategii apte să "recuperez starea de
a obiectului artistic". Paradoxismul converteşte comedia
automatismelor, cultivată de avangardă în dramă, punând sub
semnu l întrebării virtuo zitatea formală. Aflat în filiaţie
postmodemistă, paradoxismul absoarbe şi redă simpto
matologia
sfârşitului de mileni u: "simul taneiz area informa
ţiei la scară
planetară, revoluţia graniţelor formale, democratizare
a relaţiilor
inter-i ndivid uale şi a conştiinţei de sine ( ... )". Parado xismul
presupune experienţele-limită de viaţă, recunoscând şi refrazând,
totodată, nivelarea şi umilirea umanului în statistic
i şi expertize
electronice. Dincolo de jocul formal şi cultura efectului, poezia şi
proza lui Floren tin Smara ndach e, guru-u l parado xismu lui,
conştientizează emergenţa rostirii mesajului. Citându-l
pe Constantin
M. Popa, Titu Popes cu inventariază o serie de înaintaşi ai
paradoxismului: Apollinaire, Jany, Urmuz, Vinea, Claude Semet,
Nichita Stănescu, Bacovia ş.a., oferind cititorului rolul de protagonist al jocului intertextual, paradoxismul aduce oximoronul în stare
de şoc, în timp ce paradoxul îşi epuizează valenţele antinomiei.
Recâştigarea individualităţii pierdute şi a candorii libertin
e, pare a
fi operaţia nobilă săvârşită de paradoxism într-o lume grăbită,
graţie

automatizată, fragmentară, interdisciplinară, tipizată
, globalizantă.

Acred itarea unei realităţi de compensaţie începe chiar cu
exterioritatea textelor paradoxiste: vizuali zarea câmpului semantic, sintaxă iconografă non-verbală, imagismul contestă în primul
rând fonoce ntrism ul structu ralist şi logoce ntrism ul. Este
reîmprospătat însuşi misterul comunicării prin însoţire
a fotogramelor
cu scriitura. Trecând în revista poezia, proza (Amer ica. Paradi sul
diavolului, 1992; Nonro man, 1992; Fugit ..., 1994 şi teatrul lui
Florentin Smarandache), Titu Popescu probează un adevărat tur de
forţă critică, reuşind să califice şi să valorizeze fiecare
lucrare în
parte, dar şi curentul subteran ce le leagă, generator şi insurgent în
acelaşi timp. O terifiantă auto flagelare lexicală a realulu
i săvârşeşte
Florentin Smarandache, spre a se identifica pe sine şi ceea ce
deosebeşte viaţa de coşmarul de coşmarul totalita
r. Care nu este
numai unul de ordin social; orice formă de autoritarism sau puritanism este sancţionată de paradoxistul nostru în ultimele sale proze
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scurte prin reducerea la absurd, simultan sarcastic şi paroxistic.
Prodigios până la risipă în idei, autori citaţi şi formulări memorabile,
Titu Popescu reuşeşte să defInească un autor prin succesive învăluiri
şi pertinente demonstraţii comparatiste. Fără să cadă în hagiografIe,
eseistul este convins de propriul demers recuperator, văzând în
Florentin Smarandache o întrupare a fIlosofiei paradoxiste, un autor
al etniei alternative. Ale cărui cărţi, din păcate prea puţin cunoscute,
sunt marcate de alchimicul paradox al propriei vieţi: "tensiunea
scânteietoare, debordanţa lirică, disonanţa organizată, ironia
dezinvolturii şi demonismul rece, riscul lucid şi naivitatea, jubilaţia
şi nepăsarea".
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