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Provocările avangardei 

Ion Pop 

Înainte de aborda chestiunea „bazinelor semantice" avangardiste în literatura română, 
câteva precizări despre situare şi configuraţie. Întâi, că, în raport cu mişcarea europeană, 
„modernismul extremist" românesc a apărut şi s-a dezvoltat într-un context sociocultural 
specific, aflat în plin proces de modernizare, care nu a permis coagularea completă şi 
stabilă a unor doctrine literare articulate deplin, aşadar nici a unor universuri imaginare 
corespunzătoare, solid constituite. De exemplu, aşa se face că, în ciuda unor premise 
locale evidente pentru o orientare avangardistă ca dadaismul, deci a unor „izvoare" ali
mentate la rândul lor de modelul francez decadentist oferit de un Jules Laforgue, Tristan 
Tzara a ajuns să-şi lanseze manifestele iconoclaste doar în spaţiul elveţian şi într-un 
mediu intelectual şi artistic internaţional, capabil să înregistreze mai acut starea de criză 
complexă generată de Primul Război Mondial şi să contribuie la difuzarea mai largă a 
acestor idei. Dadaismul românesc a rămas la stadiul de germene, programul său revenind 
abia în ecou şi în „confluenţe" sau interferenţe cu alte orientări continentale (în acest caz, 
în mixtura constructivisto-futuristă de la revista 75 HP), fără să atingă un stadiu de 
afirmare consistentă. Futurismul italian, care îl precedase, s-a aflat într-o situaţie similară : 
n-a avut totuşi premise româneşti, dar ideile lui F. T. Marinetti fuseseră înregistrate 
aproape de data lansării lor pariziene în februarie 1909, cu o receptare relativ limitată 
şi fără consecinţe imediate, din aceleaşi cauze ce ţineau de contextul sociocultural. 
Constructivismul, a treia mişcare importantă a avangardei istorice şi prima care a reuşit 
să se structureze la noi într-o grupare - prin reorientarea revistei 
1924 -, a fost mult mai închegat ca program, cu o contribuţie reflexivă remarcabilă asupra 
problemelor care îi individualizau manifestele, cu câteva reviste semnificative, deşi efe
mere ; s-a consumat însă într-un interval temporal restrâns, mai puţin de cinci ani, şi 

cu „abdicări" timpurii chiar din partea unor protagonişti (cazul Ion Vinea). 
,,Numele fluviului" avangardei (pentru a respecta formularea lui Gilbert Durand), 

care nu era, de fapt, chiar aşa ceva, s-a fixat acum repede; a avut loc şi o rapidă „tipi
zare" a „bazinului semantic", dar cam aceiaşi militanţi au migrat în scurt timp, obligaţi 
să „ardă etapele" în ritmul accelerat al recuperărilor, spre o doctrină ca suprarealismul, 
pe care o negaseră vehement nu prea demult şi urmau să şi-o însuşească doar parţial, 
cu ezitări şi oscilaţii şi ele semnificative (vezi scrisul lui Ilarie Voronca şi al unor Stephan 
Roll şi Saşa Pană). În fine, Grupul Suprarealist Român de la Bucureşti din anii 1940-1945, 
format doar din cinci membri, mult mai închegat programatic şi cu cel puţin două per
sonalităţi majore - Gherasim Luca şi Gellu Naum -, a reuşit, în fine, să creeze c 
texte programatice notabile şi, mai ales, un număr de scrieri ce contează cu adevărat 
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Les Complaintes ( Les 
Moralités légendaires (

pentru avangarda istorică europeană, şi nu numai, dar cu un decalaj din nou destul de 
important faţă de mişcarea pariziană aflată spre declin. În cazul său, numitul "bazin 
semantic" al lui Gilbert Durand apare mult mai consolidat, nu fără „meandre" şi 

"derivaţii" faţă de nucleul tare parizian, dar care aduc, alături de aluviuni fireşti, şi 

anumite straturi ideatice şi de creaţie poetică originale. Din păcate, răstimpul de cinci 
ani nu a putut fi depăşit cu mult nici în acest caz, din pricini social-politice nefavorabile -
instalarea regimului comunist, care a interzis mişcarea considerată "decadentă", obli
gând-o la alterări şi destrămare în spaţiul de origine. 

Izvoare 

Universul (universurile) imaginar(e) al(e) avangardei româneşti a(u) început să se contu
reze la începutul celui de-al doilea deceniu din secolul XX, în etapa simbolismului 
european târziu. Raportarea la mişcarea poetică franceză rămâne o dată obligatorie, date 
fiind relaţiile foarte strânse cu acel spaţiu literar dinspre care au pătruns mereu ecouri, 
încă din vremea romantismului. Cu marea excepţie a lui Eminescu, orientat, cu o anumită 
întârziere, spre romantismul vizionar german şi neatent, de pildă, la aportul revolu
ţionar al unor Baudelaire sau Rimbaud, lirica modernă de la noi a rămas sensibilă cu 
precădere la ce se petrecea în centrul iradiant care era Parisul, dominat spre sfârşitul 
secolului al XIX-lea de mişcarea simbolistă. În schimb, Alexandru Macedonski, spirit 
ostentativ-novator, reflecta încă de pe la 1880 la o nouă "logică a poeziei", în paralel 
cu programele pariziene, făcea probe de asimilare, incompletă totuşi, a ideilor promovate 
în cercurile din capitala Franţei, de la Mallarme şi Verlaine la Rene Ghil, cu al său 
"instrument(al)ism" atent la valorile sugestive ale muzicii verbale. Ştefan Petică va 
continua acest proces de metabolizare la începutul noului veac, Bacovia va porni de la 
modele "decadente" pentru a-şi construi un univers imaginar puternic individualizat, 
iar mai lejerul Minulescu va exploata motivele obsedante ale simboliştilor, propunând 
un soi de "teatralizare" a lor, cu accente de Art Nouveau, în Roman/ele pentru mai 
târziu din 1908. 

Însă primele semnale ale unei mentalităţi preavangardiste vor apărea la noi în funcţie 
de un alt reper simbolist-decadentist, prezent chiar în miezul mişcării franceze: Jules 
Laforgue, autorul versurilor din Tânguiri, 1885) şi, mai ales, 

MoralităJi legendare), publicate postum în 1893. Adică al unor 
compoziţii ce introduceau viermele îndoielii şi relativismului anticonvenţional în fructul 
ajuns la deplină maturitate al „esteticii sugestiei", îndeosebi prin "puristul" Mallarme, 
care căuta, cum se ştie, ,,floarea absentă din toate buchetele". Jules Laforgue începuse 
să conteste la vedere imaginarul dominat de obsesia purităţii glaciale a discursului liric, 
centrat pe perfecţiunea expresiei concentrate, închise în sine, în cuvântul definit ca "pur 
objet dont le Neant s'honore" ori ca "aboli bibelot d'inanite sonore", cultivat în sine, 
la distanţă de subiectul emiţător şi de realitatea prozaică imediată, cerând "dispariţia 
elocutorie a poetului, care cedează iniţiativa cuvintelor". 

Laforgue a fost poetul-model al tardo-simboliştilor români tineri preavangardişti de 
pe la 1912-1916, adică al unor Adrian Maniu, Ion Vinea, Tristan Tzara, primii contesta
tari ai imaginarului estetizant a cărui emblemă fusese Mallarme. Figurii auguste, elitiste 
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usă de acesta i se va opune acum masca ambiguă, amar-autoironică a „clov
nului farsor" (numit astfel în „Balada" sau „Romanţa spânzuratului" de Adrian Maniu), 
suferind conditia de marginalizat a poetului în epoca burghez-pozitivistă, variantă de 
„portret al artistului ca saltimbanc" (Jean Starobinski), în timp ce demersul creator al 
acestor poeti va aproxima acea „epifanie derizorie a artei şi a artistului" despre care 
vorbeşte tot criticul genevez (Starobinski, 1970, p. 10). 

Spiritul lui Laforgue se insinuează, dezagregant, în productia literară a acestor ani, 
prelungind versuri precum cele ale personajului simbolic Lord Pierrot, pentru care „il 
est l'heure/ De renaître moqueur" (,,e ora/ să luăm lumea în râs", ,,Locutions des 
Pierrots, VIII", 1886), într-o lume în care „totul e relativ". În proza poetică a lui Adrian 
Maniu, în ciclul de versuri Flori de hârtie, dar mai ales în poemul dramatic „Salomeea" 
sunt pregnante aceste atitudini ironic-relativizante, de angajare într-un proces de demi
tizare a imaginarului simbolist „înalt". Înainte de a se întoarce spre concretul existenţial, 
această practică poetică (antipoetizantă) se traduce ca exercitiu de compromitere ironică 
a poeziei precedente, cu diplomele ei de nobleţe. Camaradul Ion Vinea va introduce şi 
el în poem „praful spiritualizat", va lua peste picior solemnitatea „sacră" a unor teme 
biblice (ca în poemul „Soliloc"), iar Tristan Tzara, mai ales, va conduce discursul poetic 
spre pragul unei subversiuni şi mai profunde. În imaginarul simbolist deja convenţionalizat 
din care, în acest moment de tranzitie, el mai păstrează unele teme (plictisul duminical -
spleenul, ilustrat deja de Baudelaire -, langoarea vieţii de pensionat, poezia spitalelor, 
mici impulsuri „exotice", amintind de imaginarul evaziunii simboliste), tânărul poet 
recurge la gesturi subliniat nonconformiste, sugerând ideea atunci îndrăzneaţă a realităţii 
firesc şi sincer trăite, chemate să „scandalizeze" fie „preotul", fie „oraşul", adică două 
moduri conformiste de a trăi. Subiectul poetic mimează indiferenta la dramatic şi tragic 
(uneori sub mască infantilă), imaginează o posibilă iubită croitoreasă, admite în discurs 
imagini ale unui decor rural în care apar presărate „rămăşitele dobitoacelor", oferă 
despre divinitate imagini cvasicaricaturale, având mereu în minte presiunea actualităţii 
unei „mişcări literare" cu un repertoriu simbolic-imaginar ce trimite când la retorica 
romantică (poezia „declaratie de amor", cu „dictiune"), când la „semintele rare" 
simboliste ori la vigoarea conventional-afişată a „flăcăului de la ţară". Câteva „ciorne" 
de poeme anunţă, prin perturbarea gravă a „gramaticii" discursului, apropiatele gesturi 
iconoclaste ale dadaiştilor de la Cabaretul Voltaire din Ziirich, pe scena căruia Tzara şi 
confratele pictor-arhitect Marcel Iancu vor juca roluri principale. 

Se poate spune aşadar că, în acest moment de frondă incipientă, vestitoare a sfidărilor 
avangardiste radicale, imaginea poetică şi universul imaginar se definesc mai curând sub 
semn negativ, ca un fel de , de apreciat şi caracterizat mai ales drept replică 
ironic-demitizantă la amintitul imaginar „august" şi „pur" al marelui simbolism. E de 
notat aici că, deşi nu s-a închegat în configuratii precis articulate, ,,lumea" acestei poezii 
contine elemente prin care germenele destructurării imaginarului poetic înalt-modernist 
îşi anunţă virulenţa. Şi chiar dacă momentul emblematic pentru dadaism al Cabaretului 
Voltaire nu s-a petrecut şi nu se putea petrece în spatiul încă tatonant şi insuficient 
maturizat pentru modernitatea românească, participarea mai ales la spectacolele icono
claste de la Ziirich a celor doi români indică, justificând-o, o anumită linie de continuitate 
între ceea ce se schiţase deja ca atitudine de frondă în spaţiul românesc. De pildă, atrag 
atentia conservarea şi adaosul de culoare la masca „clovnului farsor" afişată în grupul 
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momentul 

argheziană, lui Vinea etc., dar şi mai 
strident purtată de acelaşi personaj pe teritoriul internaţional-elveţian. Or, cu un asemenea 
protagonist, e de înţeles de ce imaginea lumii propusă în noul context nu putea fi decât 
a unui circ grotesc şi tragic, variantă degradată şi derizorie a unui din 
care orice tiradă sau gest solemn erau eliminate, pentru a fi înlocuite cu parodia 
solemnităţii şi cu trăsăturile îngroşat-caricaturale ale unui „actor" care poartă de-acum 
costumul obişnuit al omului de rând. Manifestele dadaiste ale lui Tzara mişună de imagini 
evocatoare ale unui asemenea spectacol universal, carnavalesc, cuvântul "spectator" 
apărând cu o frecvenţă semnificativă în discursul zgomotos al noului şef de şcoală. 
"Spectacolul" pregătite anunţat ca o mixtură de teatru de cabaret moştenit, ca imagine, 
de la futuristul F.T. Marinetti, adept al unui „teatru de varietăţi", popular, prin care toate 
valorile „tari" ale tradiţiei erau puse deja sub mari semne de întrebare (Marinetti, 1994, 
pp. 91-100). Supralicitând, ,,Manifestul Dada 1918" va vorbi despre pregătirea unui 
"mare spectacol al dezastrului, incendiul, descompunerea" şi despre necesitatea de „a 
restabili roata fecundă a unui circ universal în puterile reale şi în fantezia fiecărui individ" 
(Tzara, 1996, p. 16). Un soi de viziune tragicomică prinde contur acum, în care sunt aso
ciate contrastele, tensiunile, alături de arbitrariul reacţiilor neprevăzute ca orice fenomen 
vital spontan : ,,Libertatea. DADA DADA DADA, urlet al durerilor încordate, împletire 
a contrariilor, a lucrurilor groteşti, a inconsecvenţelor: VIAŢA" (Tzara, 1996, p. 22). 

"Recunoaşterea unei corelaţii între un fenomen psihic, o imagine, şi un fenomen 
nonpsihic, având loc în lumea «obiectivă» - în orice caz nu subiectivă - a materiei" 
despre care vorbeşte Gilbert Durand ca făcând parte constitutivă a universului imaginar 
(Durand, 2004, p. 66) conduce în acest caz spre o lume în care psihicul tulburat, angoasat 
al protagonistului de pe scena marelui teatru îşi imprimă, ca o efigie, chipul. Unul care 
îşi cunoaşte însă precaritatea, condiţia de "circar", implicit degradată, de personaj căzut 
de pe soclul prestigiilor romantice pe care fusese instalat emblematic „geniul". De data 
aceasta avem de-a face cu un ce vorbeşte despre "antifilosofia acrobaţiilor 
spontane" (Tzara, 1996, p. 25), după ce negase logica, gramatica, drept expresii ale 
unei ordini stabile a universului. Introducerea - deopotrivă în spontaneitatea 
manifestărilor vitale şi în discursul „poemului dadaist" dependent de extragerea la 
întâmplare a cuvintelor din „săculeţul" cu vorbe decupate din ziare şi amestecate haotic -
sabotează evident relaţiile "logice" dintre om şi lume odată cu programarea arbitrariului 
în "percepţia" realităţii, cu toate consecinţele asupra "imaginii poetice". Aproximarea 
corespondenţei dintre semnificatul, referinţa la concretul mundan, şi semnificantul lui 
devenit aleatoriu indică o gravă dereglare : practic, orice coerenţă şi solidaritate structurală 
între cele două planuri sunt anulate ori puse sub grave semne de întrebare. Lucrurile devin 
şi mai clare când o propoziţie de manifest Dada proclamă necesitatea de a înfăptui "o 
mare acţiune distrugătoare, negativă", de măturare şi „curăţenie" generală a lumii, justi
ficând atributul al acestui program demolator, care vrea să facă din 
tot ce a însemnat moştenire culturală a trecutului. Lectura mitică a acestor gesturi dez
văluie o viziune escatologică, de sfârşit de lume apocaliptic, cu promisiunea, într-un 
târziu, a unei "omeniri purificate" după „măcelul" de pe fronturile europene ale 
momentului şi de pe celălalt, simbolic, al tradiţiilor culturale ale acestei umanităţi. 

Dacă ţinem seama de "ghidul" metodologic de lectură a imaginarului propus de Gilbert 
Durand pentru conturarea „bazinului semantic" al problemei, devine clar că 
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programelor dadaiste ajunse acum la o oră de „ vârf' a fost pregătit de ceea 
ce cercetătorul numeşte "mitologiile dezabuzate" ale decadenţilor, cu un exemplu-reper 
pentru noul modernism românesc în Jules Laforgue. Căci e de repetat observaţia că 
universul imaginar al poeziei a suferit agravări/deteriorări progresive pe drumul de la 
,,decadenţi" la dadaişti şi că el a fost alimentat de viziunea fundamental "crepusculară", 
declinantă, dusă până la extrema catastrofică de pe scena elveţiană. Sunt evidente aici 
schema "apocaliptică" şi cea mitic-restauratoare ale unei lumi "purificate", reclădite pe 
un teren virgin, după ce ruinele celei vechi vor fi fost înlăturate. O referinţă la Mircea 
Eliade este acum obligatorie. Cele două direcţii definitorii pentru programul mai larg 
avangardist apar în chip subliniat în negaţia dusă la radicalism 
extrem, în asociere, să zicem, dialectică, cu obsesia înnoirii absolute (Marino, 1973, 
pp. 177-224). 

Revenind la aşa-numitul "bazin semantic" durandian, e de reamintit că secvenţa Dada 
a avangardei româneşti nu a prins, în contextul socioliterar dat, decât etapa „izvoarelor" 
relativ timidă, schiţată pe fundalul amintitei „mitologii dezabuzate" a "decadenţilor" 
din mediul literar francez, şi extrema la care spiritul dadaist nu se mai putea regăsi decât 
ca un ecou tardiv al nonconformismelor spectaculoase de odinioară. Este elocvent ce 
s-a petrecut în micul cerc de la 75 HP (octombrie 1924, un singur număr): în paginile 
publicaţiei lui Ilarie Voronca, Victor Brauner şi Stephan Roll au ajuns doar expresii ale 
unei recapitulări afectuoase a evenimentului fondator de la Ziirich - adică mostre de stil 
parodic în condiţiile puse pentru a colabora la 75 HP, unde exigenţa nihilistă "uriner 
sur tout" se găsea alături de condiţii fanteziste precum „a fi suferit un accident de avion" 
sau "a şti să dansezi bine". Desigur, ,,să nu faci literatură" nu putea lipsi din acest joc cu 
aspect de „regulament" ... Modernitatea surprinsă zgomotos-spectacular de dadaişti lăsa 
de asemenea urme în stilul publicitar, şi el parodic, al invitaţiei la o expoziţie revoluţio
nară a confratelui Brauner, iar câteva compoziţii „poetice" prelungeau reţeta "pentru a 
face un poem dadaist" din manifestul lui Tzara „despre amorul slab şi amorul amar" ... 

Afluentul constructivist 

, ca replică la exaltarea modernă a spiritului industrial/comercial 
dominant, ar putea fi o sintagmă destul de expresivă pentru această etapă absentă din 
câmpul poetic românesc cu manifestările sale cele mai consistente şi revenind în memoria 
mai degrabă afectivă a confraţilor ceva mai tineri. Acest „dadaism" rememorat ludic apărea 

75 HP contaminat, pe deasupra, cu elemente futuristo-constructiviste, detectabile în 
gramatica destructurată a câtorva texte poetice de Ilarie Voronca, ce uzau de vocabularul 
şi imaginile prezentului tehnic al "fazei activiste industriale" (aşa cum o numise Ion 
Vinea) din „Manifestul activist către tinerime" (1924) de la . Sub aspect 
programatic, ,,Aviograma" (1924) semnată de Ilarie Voronca în acest număr al revistei 
propunea deja, alături de sloganuri de factură Dada ("gramatica logica sentimentalismul 
ca agăţătoare de rufe") şi de promisiuni general-avangardiste ce hiperbolizează anticon
venţionalismul mereu declarat ("când formulă va deveni ceea ce face ne vom lepăda şi 
de noi în aerul anesteziat"), elemente ale imaginarului urban, hipertehnicizat, trimiţând 
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la modelul constructivist predicat de Ion Vinea la revista-mamă . Antici
pând ceva din imaginarul „fazei activiste industriale", e de notat că unul dintre toposurile 
acestuia - poate cel mai reprezentativ - este al oraşului feeric 
imagine emblematică asupra întregului univers maşinist (75 HP, octombrie 1924): 

Vibrează diapazon secolul 
Hipism ascensor dactilo-cinematograf 
Pe frânghii chiamă împărăţia afişelor luminoase 
cherry-brandy vin trans-urban căi ferate cea mai 
frumoasă poezie : fluctuaţia dolarului 
telegraful a ţesut curcubee de sârmă 
Stenografie astrală să vie 

metalic lepădarea formulelor purgative 
cablograme cântă diastola stelelor devalizat gândul 
pianul mecanic serveşte cafeaua cu lapte elegant 
miraj clorhidric imposibil realizat 
abstract agenţie de schimb transatlantic veştile se 
ciocnesc ca billiard avioane 
gazetele se deschid 

ascensor sună interbancar jazz saltimbanc 

,,Manifestul activist către tinerime", publicat în , nr. 45, 1924, anti-
cu care foarte tânărul poet Voronca întâmpina noua vârstă 

a civilizaţiei mondiale. Cu formulele sale enunţate telegrafic - un limbaj calificat în text 
ca „expresie plastică, strictă şi rapidă a aparatelor Morse" -, programul schiţat de Vinea 
avea toate caracteristicile avangardei constructivist-abstracţioniste ce se cristalizase în 
anii imediat precedenţi, bunăoară de către gruparea olandeză De Stijl (1917). Aceasta, 
prin reflecţiile unui Theo van Doesburg ori picturile simplificat-geometrice ale lui Piet 
Mondrian, propunea/ilustra o viziune asupra lumii modelată conform etalonului ştiinţific/ 
tehnic din care derivau mai toate imaginile vieţii imediate şi de unde nu lipsea, desigur, 
componenta psihică amintită prin care realul brut căpăta culoare şi vitalitate. În acelaşi 
context, Ilarie Voronca va atrage atenţia asupra faptului că, ,,De multe ori, îndrăzne
lile creatorilor artişti premerg viitoarele elaborări ştiinţifice" (,,Glasuri" , în 
9 ianuarie 1925). Iar când nu le „premerg", contribuie substanţial la „umanizarea" lor 
prin expresia metaforică sugestivă ... 

Secvenţa românească a avangardei închegată în jurul nucleului de la 
a fost amplificată prin afluenţii a trei publicaţii de referinţă în cei aproximativ cinci ani 
următori - anume (noiembrie 1924 - martie 1925), 75 HP (octombrie 1924), 

(martie 1925 - iulie 1928). Acestea cristalizează, de fapt, primul program de 
relativă coerenţă al avangardei româneşti, după „ratarea" momentului Dada, care a 
trebuit să se manifeste semnificativ, din motivele cunoscute, în afara unei Românii încă 
nepregătite pentru asemenea răsturnări. 

În schimb, adeziunea la o formulă mai pozitivă precum 
şansele să prindă rădăcini în solul naţional, în epoca de avânt ... constructiv de după Marea 
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Unire. Lozincile radical-negative de tipul „Jos Arta, căci s-a prostituat" şi, detaliind 
această respingere, atacul la adresa arhitecturii împovărate de zorzoane clasice, la adresa 
teatrului burghez, muzicii şi literaturii tăcute de înaintaşi (concentrate în apelul final, 
sumbru, ,,Să ne ucidem morţii! ") apăreau oarecum surdinizate de tonul avântat-construc
tiv al celorlalte proiecte programate acum pentru un viitor grandios al culturii române 
reînnoite, în plină „fază activistă industrială". lată un pasaj ce interesează în mod 
particular noua modelare a imaginarului pus sub semn constructivist: ,,Oraşele noastre, 
drumurile, podurile, uzinele ce se vor face, spiritul, ritmul şi stilul ce vor decurge nu pot 
fi falsificate de bizantinism, ludovicism, copleşite de anacronisme" (,,Manifest către 
tinerime"). Se înţelege imediat că programul acestor construcţii spectaculoase este să 
rupă cu modelele oferite de trecut - de la arta bizantină la cea neoclasică, considerate 
depăşite. ,,Spiritul, ritmul şi stilul" se cere să fie deci în pas cu vremea, să răsfrângă 
ritmul vieţii moderne, al actualităţii dinamice, sub emblemă „industrială". Cele trei 
elemente notate aici presupun, în fond, şi reconfigurarea imaginii acestei lumi noi, a 
„imaginarului" crescut pe acest sol promiţător de noi germinaţii. Etajul „realului", al 
concretului existenţial, este în mod frapant al unui univers dominat de ştiinţă şi tehnică, 
ce elimină din start „natura", cea atât de dragă romanticilor, al căror „sentimentalism" 
este, de altfel, ironizat chiar în „Manifestul activist". Tot acolo, se va prefera prezenţa 
„reporterului iscusit" înregistrând rapid imaginile trepidante ale vieţii modeme, romanul 
psihologic va fi respins (Ion Vinea, ,,Manifest activist către tinerime", în 
nr. 46, mai 1924) ... În locul poetului sentimental, arta constructivistă va pune imaginea 

, urmând ordinea rece a geometriei. ,,Imaginea" (şi, în consecinţă ansam
blul „imaginarului") trebuie să poarte pecetea noului spirit tehnico-ştiinţific, cu geometria 
ca ştiinţă-ghid pentru plasticieni, cu consecinţe şi în construcţia decorului teatral şi a 
vestimentaţiei personajelor (pictorul M.H. Maxy va şi propune, în paginile revistei 

, modele de asemenea decoruri şi costume; sub titlul „Accidente", 
nr. 3, 1924, Mihail Cosma va cere, la rândul său, ,,scena-bord de avion în pană de 
motor ; ring de box : stadion de footing. Acţiuni fotografice cu viziuni fulgerătoare de 
caleidoscop, în care interpretul să fie o rigidă marionetă de lemn şi aluminium. În locul 
clasicului muget al trăsnetului - sbârnăitul intransigent al helicei" etc.); desenul şi 

pictura ( ca în creaţiile ce ilustrează aceeaşi publicaţie, datorate lui Victor Brauner sau 
Maxy) vor fi stilizate geometric (a se vedea, de pildă, portretele tăcute de aceştia unor 
scriitori ca Arghezi şi Voronca, respectiv sculptorului Brâncuşi...). Stil auster, epurat de 
detalii inutile, recurgând la riglă sau compas, cu, desigur, exemplul cubist ca predecesor 
imediat (mult şi cu entuziasm comentat de Marcel Iancu la 

În plan ideal, cu majusculă, în esenţă naturalistă până nu demult, i se va 
meşteşugul, simplitatea formelor artizanale înseriabile, într-un proiect de 

construcţie colectivă, imaginat, între alţii, de Theo van Doesburg, în textul din 1924 cu 
Publicat de Marcel Iancu în propria revistă ( 

nr. 8, 1925), un asemenea punct de vedere e însuşit tacit de echipa de constructivişti 
români, care ar putea să subscrie fără ezitare unor propoziţii ca acestea din textul olan
dezului : ,, ... cerem construcţia ambianţei în care trăim după legile creatoare derivând 
dintr-un principiu fix. Aceste legi, aderente la cele ale economiei, matematicilor, tehnicii 
igienei etc. conduc spre o nouă unitate plastică". Tot aici se cere o „examinare ştiinţifică" 
a „legilor creaţiei umane" şi a „legilor constructive în artă". Implicarea subiectivă, câtă 
a mai rămas, ţine de calculul raţional, ingineresc; Stephan Roll vorbeşte chiar despre 
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"poetul inginer" şi „poezia-ecran" - acesta din urmă proiectând imagini ale ambianţei 
urbane maşiniste, dinamica străzii străbătute de automobile ; sunt invocaţi "poeţi(i) 

integraţi în tehnica şi suflul vieţii noi", iar imaginile poetice trebuie să reflecte aceeaşi 
dinamică : ,,Priveliştea lui e plină de dinamica străzii, de arhitecturile tresărind panoplia 
norilor". O imagine de sorginte futuristă revine, pentru a sugera simbioza om-maşină: 
"ritmul mixt de muşchi şi maşină", ca la F.T. Marinetti (Stephan Roll, "Evoluări", în 

Un repertoriu cvasicomplet al datelor „realului" convocate în imaginarul constructivist 
(nr. 1, martie 1925), unde se poate citi: 

"Trăim definitiv sub zodie citadină. Inteligen/ă-filtru, luciditate-surpriză. Ritm-viteză 
Baluri simultane, atmosfere concertează - miliarde saxofoane, nervi telegraf din ecuator 
până în poli - fulgere ; planeta de steaguri, uzini : un steamer gigant ; danţul maşinilor 
peste slăvi de bitum. O răscruce de ev. Clase descind, economii inedite se construiesc. 
Proletarii impun forme. Cresc noi psihofiziologii". Exemplele ar putea continua. Decorul 
natural şi sentimentele faţă de natură sunt eliminate din câmpul sensibilităţii acestui 
"poet-inginer", care-i opune inven/ia: "Propriile invenţii ne-au covârşit", se spune în 
manifestul citat, iar „natura (nu e) nimic decât complementul sensibilităţii noastre". 
Ceva mai devreme, mizând pe arta abstractă, Ion Vinea împingea la extrem poziţia 
antinaturalistă: "Revoluţia artistică de azi rupe legăturile cu natura organizată, păstrând 
doar datele ei eterne : culoarea şi forma în alfabetul ei geometric. Artistul reconstruieşte 

, o lume infinit mai vie şi mai expresivă decât a palizilor 
naturalişti cu stilizările lor timide" ; ,,În fond, tu ştii, nu există natură, nici realitate. 
Totul e în noi. Din acest punct de vedere, drepturile creatrice ale artistului par şi mai 
nelimitate" (Ion Vinea, ,,Promisiuni", în , nr. 50-51, 1924). Preluând 
propoziţii din „Manifestul Dada 1918" al lui Tzara, Voronca va sugera chiar renunţarea 
la medierea metaforico-simbolică a imaginii, în favoarea unei realităţi, ambigue totuşi, 
fiindcă sugerează un fel de poezie "concretă", textualistă, în care cuvântul apare oarecum 
substanţializat : "Artistul adevărat creează direct, fără simbol, în pământ, lemn sau verb, 
organisme vii, maşini spintecând drumuri, strigăte tresărind violent în furtună acoperişuri. 
Cuvintele obţin astfel propriul lor sens, boxând sau îmbrăţişându-se între ele" (Ilarie 
Voronca, ,,Gramatică", în , nr. 6-7, 1925). Însăşi definiţia imaginii poetice, amin
tind de un precedent futurist, e remodelată în stil abstracţionist : ,,Plăsmuire abstractă, 
imaginea. Raport pur a două elemente cât mai apropiate (ori cât mai îndepărtate) între 
ele" (Ilarie Voronca, ,, Tudor Arghezi, fierar al cuvântului", în 

Se poate spune, aşadar, că imaginarul constructivist este gândit în intimă relaţie cu 
numita „fază activistă industrială", care îi fascinează pe noii militanţi avangardişti. 
Consecinţele se văd imediat, în practica discursivă a poeziei tutelate de această obsesie 
a tehnicii şi invenţiei permanente. Sub unghi plastic, imaginea va urma exigenţei lui Ion 
Vinea din "Manifestul activist", respectând imperativul "stricteţii", al concentrării 
expresiei şi o armonizare ritmică corespunzătoare, de tip "mecanic" : sintaxa eliptică, 
sincopată, redusă pe cât posibil la notaţia concisă, aproape de „inventar" a unor elemente 
extrase din repertoriul tehnico-ştiinţific (de exemplu, în mica plachetă Invita/ie la bal 
lui Voronca, din 1931); sau la Stephan Roll, la care poezia-ecran invocată e ilustrată 
de tot ce face în această perioadă, când deplasează fostul imaginar romantic (ca în poezia 
de dragoste) spre universul civilizaţiei urbane, dându-i un aer ludic-parodic. Un eşantion 
(Stephan Roll, ,,Maison d'orez"): 
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apropie cu un dolar genunchiul uit 
ecran râsul tău salcâm simte-mă 5 % California( ... ) 
iluminează textil amurgul de Alaska mâna ta 15 Watts 
prinde îngerul verde capitol de astronomie ochiul tău 
apasă-te liră sterlină-te citroen-mă. 

Sau, din Voronca : 

uşa s-a închis în 

e întuneric îmi e dicţionar telefonul 
cu barbă desface sonerii 
almanah strada 

* 
Parc săpat în inel amurg 
surâsul îl porţi ca un alpenstock 
strigătele urcă la cer ca apa în ţevi 
în ochi pâlpâie două lămpi cu gaz 
glasul e cu zimţi ca rotiţele de ceasornic 

(,,Hidrofil") 

(,,Pneu") 

În cazul lui Voronca, se ajunge chiar la un fel de „ermetism gramatical", remarcat 
deja de G. Călinescu. 

Universul imaginar este acum prin excelenţă "simultaneist", asociere de notaţii în 
derulare a unor elemente de decor citadin dinamic; în oraşul văzut ca "împărăţie a 
afişelor luminoase", formula poetică emblematică e cea a unui soi de „reportaj liric" 
(ca în "Ulise" al lui Voronca, din 1928) în genul Blaise Cendrars sau Paul Morand, 
construit cu o acuitate senzorială ce însufleţeşte în fiecare vers „panorama" spaţiului 
citadin. Poezia e dominată acum de "retină", se etalează cât mai multe impresii, în 
figuri ale imaginarului de tipul 

etc. , adică al unor mici constelaţii ce tind tocmai spre sugestia acestei 
diversităţi a senzaţiei, a lumii obiectelor ce compune imaginea de ansamblu, spectaculară, 
a lumii. Căci, în ciuda programului voit "auster", producţia literară, mai ales poetică, 
„umanizează" datele ce trimit la registrul tehnic al observaţiei/notaţiei, cenzurarea 
sentimentului nu ajunge mai niciodată să neutralizeze liric „percepţia", componenta 
psihică despre care vorbea Gilbert Durand este mereu prezentă. Are loc, de fapt, doar 
o schimbare de "cod", o translaţie a privirii dinspre natural către lumea artefactului 
industrial, dar din care vibraţia lirică nu poate fi mai niciodată eliminată. 

Un exemplu edificator ar putea fi miza acestor texte pe elementul spectacular, aproape 
ludic, transformarea, prin entuziasmul întâmpinării, a peisajului urban într-un topos pe 
care l-am numit al "oraşului feeric": noul ritm al epocii e descoperit cu o privire uimită 
ce împrospătează perspectiva, reduce răceala şi atenuează asperităţile presupuse a carac
teriza noua lume a obiectelor din vitrinele şi decorul citadin dominate de invenţiile 
tehnicii. Se produce adesea reasocierea acestora cu date ale spaţiului natural, ref'ăcând 
starea de "revrăjire" a viziunii - introducerea unor insule naturiste în „ Ulise"-le lui 
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Voronca, de pildă, precum secvenţa celebră a „pieţei de legume", cea a „orei ceaiului", 
cea a „imnului" închinat cartofului, rememorările de peisaj românesc, şi, în general, 
introducerea în ecuaţia imagistică a unor date ale naturii puse să „dialogheze" cu 
ambianţa tehnic-industrială. În proza redusă cantitativ ce se scrie acum (de către Ion 
Călugăru sau Filip Brunea-Fox), publicată mai ales în revista 
tehnic-mecanic reciclează umoristic formule urmuziene ce conduc spre comicul calificat 
de Bergson ca „mecanic aplicat pe viu" (vezi fragmentele din 
Brunea-Fox ori Prin/ papal şi Polcovnicul stacojiu de Ion Călugăru, publicate în revista 

). Nu e de neglijat nici interesul constructiviştilor noştri pentru aşa-numitul „sin
tetism", prin care se înţelege un soi de sincretism literar-artistic chemat să sugereze 
acelaşi „ritm al epocii" ce se imprimă în toate domeniile creaţiei. Un exemplu ar fi 
colajul plastico-literar propus de Ilarie Voronca şi Victor Brauner ca „Pictopoezie", la 
75 HP, paralel cu experienţe similare din spaţiul central-european (Cehia, de pildă) şi 
amintind de practici şi idei ale grupării olandeze De Stijl. 

Afluentul integralist 

O altă deschidere a imaginarului avangardist are loc odată cu apariţia revistei şi 

închegarea în jurul ei a unei echipe de poeţi şi plasticieni din care fac parte şi foşti mili
tanţi „constructivişti": Ilarie Voronca, Victor Brauner, Gheorghe Dinu-Roll, cu adaos 
de membri noi - Saşa Pană, directorul noii publicaţii, ceva mai târziu Geo Bogza. 
„Arderea etapelor" e de notat încă o dată, căci programul afişat zgomotos în revistele 
imediat precedente începe aici să fie abandonat. Un pas înainte făcuse „integralismul" 
ca formulă de „sinteză modernă" promovată de , care admitea coabitarea şi inter
ferenţa artelor şi literaturii, amintite anterior, incluzând, alături de constructivismul încă 
important ca reper doctrinar, şi elemente ce anunţau orientarea spre suprarealism (micul 
„Manifest" al lui Saşa Pană sugera apariţia unui 76 H.P., cu propoziţii de program încă 
constructivisto-futuriste, lansate în stil mecanic, dar înregistra, alături de Tzara, Arghezi, 
Brâncuşi, Marinetti, şi numele lui Breton), însă schimbarea reperelor teoretice ale prac
ticilor poetice va atesta foarte curând această orientare. Îndeosebi Ilarie Voronca se 
afirmă aici ca protagonist, iar noile sale opţiuni merg către un mod de a scrie şi a imagina 
lumea sub semnul visului şi al unei variante de automatism al gândirii care nu e tocmai 
„dicteul automat" bretonian, dar se apropie de el prin construcţia discursului ca o „cale 
lactee de imagini", mizând pe „izbirea în argint a neprevăzutului", pe „armonii provocate 
de întâmplare" (,,«Poeme în aer liber» de Stephan Roll", în 
adică pe elemente familiare în programul suprarealist parizian, reformulate de tânărul 
poet. Voronca rămâne cu precădere un „imagist", gustul pentru asociaţiile insolite, 
barochizant-manierist propunând o lume a metamorfozelor şi contaminărilor permanente 
între regnuri; e cel care domină, prelungind experienţe mai vechi, încă de la debutul 
său sub semn simbolist. Nota avangardistă, de nuanţă suprarealistă, este dată acum la 
el de voinţa de spargere a tiparelor, de eliberare din spaţiile ce constrâng (numeroase 

spaJiului închis apar în acest discurs), de 
o pasiune neoromantică regăsită. Dacă ochiul fusese organul cel mai prezent în scrisul 
său precedent, acum el se deschide şi se „deşteaptă" înăuntru, lasă liberă fantezia, 



261

unu

unu

vederea viziune
deschidere, 

itinerariul, drumul

Patmos (1933), 

cum în 
Patmos

Poeme 
Plante 

Moartea vie a Eleonorei

unu, nr. 34, aprilie 

 (unu

PROVOCĂRILE AVANGARDEI 

imaginile se „îmbulzesc frunziş în noapte", cum spune într-un loc, asociindu-se în 
amintita "cale lactee". Din "fulgerul unei imagini" el crede că pot apărea "toate fântânile 
universului reînnoite", iar versul său e efectiv o înşiruire nesfârşită, supraabundentă, 
de imagini insolite apărute în voia hazardului asociativ. Într-un mic poem în proză, datat 
1926, dar publicat peste doi ani în revista , poetul lansa deja acest semnificativ 
calambur: "Dar eu, dintre toate NAŢIUNILE, aleg imagi-NAŢIUNEA'' (,,Ora 10 dimi
neaţa", în , nr. 6, octombrie 1928). După ce în „ Ulise" practicase „reportajul liric", 
cu tot imaginarul urban modern la îndemână, acum "notaţia" e deplasată în spaţiul 
reveriei şi visului, devine , ţintind spre Totalitate. 

Mişcarea ce mobilizează imaginaţia este preponderent cea amintită, de 
de scoatere a lumii din inerţie, de provocare la metamorfoză. O figură centrală a ima
ginarului rămâne pe care se pot acumula şi inventa cât mai multe 
imagini, descoperirea e totodată invenţie, fantazare: ,,fiecare cuvânt aduce un anotimp, 
un climat" (,, Ulise"), "prin creierul meu trec toate veştile ca-ntr-o cutie de poştă" (,,Brăţara 
nopţilor"). Avem de-a face acum mai ales cu ceea ce poetul numeşte" viziune descuiată" 
("Cloroform"), asociere de obiecte reale şi visate, "revelaţia de o clipă numai a invizibi
lului" ("«Poeme în aer liber» de Stephan Roll"), în spaţii luminoase, într-un regim de 
transparente, osmoze, vase comunicante. Toposul spectacular, mai vechi în scrisul său, 
e puternic reactivat acum - regimul nocturn al imaginarului cultivat, de pildă, în "Brăţara 
nopţilor", nu are mai nimic terifiant, ci e mai curând un itinerariu printre reprezentaţii 
în decor feeric, cu "lampioanele păsărilor", serpentine, confetti, rochii de gală pentru 
mare, ,,hora joagărelor", ,,beteală din vânturile bolnave", împletită de vis etc. Prezenta 
onirică a Insulei-Nălucă din ultimul volum de poeme publicat în ţară, 
şi atmosfera din jurul ei evocă cel mai mult universul oniric suprarealist. Numai că, aşa 

Incantaţii (1931) toate aceste desfăşurări exuberante de imagini erau prinse în 
tiparul strofic al alexandrinului ( ! ), şi în apar poezii disciplinate ritmic, strânse 
în rama ... sonetului ! Iar ca să încoroneze opera sa în limba română, Voronca a lăsat în 
manuscris un număr de "Patrusprezece sonete" ... ,,Miliardarul de imagini", cum l-a 
numit E. Lovinescu, dovedea că nu s-a desprins cu totul de modurile mai "clasice" de 
a scrie, definindu-se încă o dată drept poet de sinteză modernă, ,,integralistă". 

Interesant este din acest punct de vedere şi Stephan Roll, autorul volumului 
în aer liber (1929), foarte apropiat ca viziune de Ilarie Voronca (bunăoară cel din 
şi animale, publicat în acelaşi an). Roll propune şi el un imaginar al sărbătorii, de data 
aceasta în mediu natural, cu o frenezie imaginativă şi un apetit ludic remarcabile încă 
din faza "constructivistă" a scrisului său. Mai apropiată de viziunea suprarealistă e 
placheta sa de poeme în proză (1931), mai ales prin deschiderile 
spre o viziune ambiguă ce asociază feericul cu macabrul, amintind de „peisajele pri
mejdioase" ale suprarealismului francez. "Prozopoemele" lui Saşa Pană, şi el cultivator al 
reveriei şi visului(" Visul - singura realitate pe care nimeni nu ne-o poate fura", "Numai 
în cupa nesfârşită a visului încape TOTUL", ,,Inima de pică", în 
1931), indică de asemenea o sensibilitate apropiată de suprarealism, cultivat în registrul 
mai cuminte al visării calme, fără zguduiri, evocatoare de feerii mai curând domestice, 
cu noi invitaţii la „baluri" cu confetti, panglici şi serpentine şi, din când în când, 
coborând spre „subteranele fantastice", concepute în decoruri cvasiexotice ... 

În schimb, când va scrie despre "Reabilitarea visului" , nr. 34, 1931), mai tânărul 
Geo Bogza intrat în gruparea Unu se va despărţi de imagismul de tip Voronca (poet pe 
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care îl admira însă fără rezerve) invita la o viziune mai aproape de "planul 
primar al vieţii" şi a evoca un univers uman degradat, pradă instinctelor joase, în 
societatea oprimantă şi brutală (vezi „Poemul invectivă"). E un adept original al 
"frumuseţii convulsive", ce exprimă o stare definită de el ca „exasperare creatoare", cu 
o violenţă încă necunoscută în limbajul poetic românesc. 

Afluentul suprarealist 

Spre deosebire de etapele precedente ale avangardei noastre, îndeajuns de ezitante în 
definitivarea adeziunilor doctrinare, disponibile pentru salturi rapide de la un program 
la altul sau cu tranziţii care sugerează rupturi de "tradiţie" insuficient de ferme, 
suprarealismul românesc postbelic, adică cel manifestat în cadrul grupului suprarealist 
bucureştean, îşi asumă de la început programul propus de Andre Breton în manifestele 
şi reflecţiile lui ulterioare. În raport cu prima orientare, încă timidă, spre suprarealism, 

, semnat în 1945 de Gellu Naum, Paul Păun şi Virgil 
Teodorescu, va amenda drastic limitele programului ilustrat de gruparea Unu, care s-ar 
fi mărginit la cultivarea „imaginii poetice", fără să încerce o aprofundare a implicării 
acţiunii poeziei în viaţa reală, în sensul „eliberării totale a omului". Ca atare, Gherasim 
Luca, Gellu Naum (ca fondatori ai grupului în 1940-1941) şi cei care li se vor alătura 
în scurt timp, adică D. Trost, Paul Păun şi Virgil Teodorescu, vor relua marile teme ale 
reflecţiei suprarealiste asupra relaţiilor dintre eu şi lume, vis şi realitate, dând reliefuri 
inedite şi intensităţi noi viziunii asupra omului ca "visător definitiv". 

Universurile lor imaginare vor comunica intim, dincolo de anumite particularităţi 
fireşti, dată fiind baza principială comună, bretoniană, un ansamblu de idei şi acte de 
creaţie pe care vor încerca chiar să le repună în discuţie, bănuind apariţia unor pericole 
care ar pândi substanţa vie a mişcării, inerţii şi cedări, riscul manierei, concesii făcute 
epigonismului ori „oficialităţilor" culturale (acceptarea pătrunderii, de pildă, în circuitul 
comercial, prin antologii etc.). Din acest punct de vedere, este elocvent manifestul redac
tat în franceză de Gherasim Luca şi D. Trost, 
ansamblu, acest text programatic, ca şi altele scrise în anii '40, va supralicita şi absolutiza 
unele dintre principiile directoare ale mişcării originare şi practicile creatoare propuse 
de ea. În ce priveşte imaginea poetică, definiţia ei va fi dată şi ilustrată tot ca „automatism 
psihic pur", funcţionare "reală", liberă, a gândirii fără control raţional, flux continuu 
de asociaţii fortuite, în virtutea hazardului, forţând chiar apropierea unor elemente 
îndepărtate între ele, pentru a provoca "lumina imaginii", cum se exprimase Breton, în 
căutarea punctului în care realul şi imaginarul, susul şi josul, viaţa şi moartea încetează 
să mai fie percepute în mod contradictoriu. Românii preconizează chiar "contopirea 
completă a existenţei diurne cu existenţa nocturnă", până la „delirul cel mai inexpri
mabil" (Luca şi Trost, 1945, p. 15). 

Un pasaj din proza poetică "Te iubesc" (Un lup văzut printr-o lupă, 1945) poate da 
o idee despre asocierea insolită, provocatoare, a elementelor convocate de Luca în ecuaţia 
poetică: 

Obiectele suav eteroclite, nasturele, vinele, o mustaţă, o chitară, un fulger, pianul aruncat 
eastră, o pălărie din care o foarte frumoasă femeie consumă macaroane, câteva degete, 
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un ac de cravată, o canapea pe care putrezeşte un pat, o perdea sub lună, o caisă muşcată, 
un săpun de rufe lângă o bijuterie, un păianjen lângă o furculiţă, şi mitologia partuzei 
capătă o substanţă voluptuos modernă, întâlnirea dintre obiecte împrumutând catifelatul 
nebuloasei şi catastrofalul unei întâlniri de planete (Luca, 2003, p. 194). 

Prin asemenea alăturări care combină obiectul "frumos" cu urâtul, derizoriul, 
grotescul, se produce efectiv dereglarea urmărită a mai vechii gramatici a discursului 
poetic, cu rupturi şi tensiuni în universul imaginar, în care concretele îşi au totuşi locul 
lor, pe frontiera indecisă unde realul şi fantezia se întâlnesc într-o confuzie tensionată şi, 
în cele din urmă, revelatoare pentru unitatea în diferenţă a tuturor lucrurilor din univers. 

La acest nivel al contiguităţilor tulburătoare, Gherasim Luca se întâlneşte mai ales 
cu confratele Gellu Naum, care profesează aceeaşi credinţă în virtuţile hazardului ce 
obligă lumea la metamorfoze îndrăzneţe, pentru a deveni un spaţiu absolut disponibil, 

spaţiu, ca în poemul "Vasco de Gama" : 

dar vasco de gama e un alt călător 
el miroase apa cu ajutorul lunetei 
nările i se prelungesc până la ţărm 
pentru că el mănâncă şi capul cârmaciului 

vasco vasco suspină geamantanul ai 
uitat un picior în ultima corabie 
şi ţi-a fugit figura spre golf 
dar batista îşi arată dinţii spre comandantul 
care îşi balansează pendulele din urechi 
şi pendulele supărate i-au ars barba 
barba a cerut iertare esteticii 
estetica a mâncat biscuiµi 
urcaţi în obositoarea ascensiune spre gură 

Se vede uşor înrudirea cu Gherasim Luca în manevrarea foarte liberă a asociaţiilor 
de obiecte, cu amestec de lucruri şi cuvinte, la modul cvasiurmuzian, latura comică, 
burlescă a viziunii. Dar, la fel ca la confratele său, imaginea poetică nu duce spre 
metaforic - cum se întâmplase cel mai adesea la Ilarie Voronca şi colaboratorii de la 
Unu -, ci îşi caută efectele în zonele contiguităJii obiectelor, ale învecinărilor surprin
zătoare, neexploatate ca ecuaţie metaforică, lăsate cumva libere, capabile în „concretul" 
lor să sugereze grave dereglări în logica realului, devenind derutante, tulburătoare, 
încântând adesea prin surpriza pe care o provoacă precum un „miracol" (acel 
despre care a scris în mai multe rânduri Breton). Adică un poet care - pe urmele lui 
F. T. Marinetti din momentul futurist - scria că „Numai mecanismul de declanşare 
analogic ne pasionează : numai prin el putem acţiona asupra motorului lumii 
Cuvântul cel mai exaltant de care dispunem este cuvântul CN', chemând, în consecinţă, 
poezia la o „luxurianţă şi mai mare" (Breton, 1968, p. 10). În 
profesează un cult asemănător al imaginii : ,,pentru acest mister iubesc imaginile, nu 
importă ce imagini, tulburătoarele şi deconcertantele imagini mister, care-ţi schimbă 
faţa universului. Cred că singura, arzătoarea sarcină a poeţilor este, în zilele noastre, 
descoperirea, crearea, multiplicarea la infinit, alimentarea dincolo de orice limite a 
acestui tulburător mister". Dar, parcă pentru a marca distanţa faţă de imagismul de la 
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, ironizat încă din , poetul va elimina acest pasaj din ediţia tipărită 
sub titlul „Poetizaţi, poetizaţi..." în 1970, mutând accentul pe „teribila multiplicitate 
contiguinală" promovată de Lautreamont, adică pe articulări de tip metonimic ale 
imaginii, generatoare de spaţii imaginare, de „circumstanţe", de situaţii insolite, pe care 
le poate crea chiar simpla găsire a unui obiect aparent neînsemnat, dar purtător de 
„mister". Poezia lui Gellu Naum va indica mai peste tot această alegere a locului şi 

contextului obiectual în defavoarea imaginii construite prin comparaţie sau metaforă. 
Poemele sale sunt definite de autor drept „întâmplări şi nu descrieri" (,,Cămaşa de 
şarpe"), imaginaţia sa e mai curând „dramatică" şi „epică" în loc să propună asemănări 

La ambii poeţi (şi, în măsuri diferite, la confraţii lor de grup), ţinta, prin excelenţă 
avangardist-iconoclastă, este tot spargerea convenţiilor literare moştenite, perturbarea 
provocatoare a discursului poetic, sfidarea academismelor (a se vedea gesticulaţia 
,,drumeţului incendiar" naumian din poemul omonim, care-şi atârnă „ciorapii împuţiţi" 
la porţile Academiei Române), a falselor solemnităţi. Naum vorbeşte, astfel, despre 
necesitatea de „a cretiniza limbajul", de „a face să delireze sistemele", de a practica 
,,un langaj al perturbaţiunii": ,,Poezia este o ştiinţă a acţiunii" ( 

Spaţiul imaginar propus de aceşti poeţi nu depinde însă doar de asemenea cutezanţe 
asociative pe suprafeţele mici ale unor imagini, ci participă la o viziune mai amplă, prin 
care comunică cu „izvorul" suprarealist francez. Ei preiau şi dezvoltă în chip personal 
un „mit" central cum este cel al - derivat spectaculos al „acelui 

", dragostea nebună, al lui Breton, prin care e introdusă în scena fantazării 
,,femeia-zână", ,,feerică", la Gellu Naum cu varianta femeii „ voyante", clarvăzătoare, 
a femeii-medium, bună conducătoare de mistere, actualizând practici „spiritiste", ezo
terice, de magie, ale comunicării cu lumea de dincolo. O carte întreagă de proză poetică 
publicată de Gellu Naum în 1945, , se deschide asupra acestei lumi supuse unei 
adevărate mutaţii alchimice sub impulsul sentimentului iubirii, cu toată încărcătura de 
recuzită „tenebroasă" ce conferă o tulburătoare ambiguitate situaţiilor propuse. ,,Revăr
sarea visului în viaţa reală" a lui Nerval (unul dintre idolii lui Naum), cu al său „soare 
negru al melancoliei", reapare ca fenomen fundamental, ducând spre o viziune în care 
amintita componentă „feerică" primeşte accente angoasante, căci femeia iubită este şi 
o fiinţă nocturnă, fantomatică (într-un loc poetul scrie că „fantomele trebuie forţate să 
apară" şi tot acest mister al „apariţiilor" deţine un loc însemnat în spaţiul său imaginar, 
unde femeia este numită sugestiv, de pildă, ,,Miss-Terria"). Este un spaţiu adesea „bles
temat", teritoriu nocturn propice apariţiei acelor „fantome" aşteptate cu încordare, în 
care sunt reciclate elemente din imaginarul „gotic" romantic - castele bântuite de apariţii 
vampirice, în decor şi vestimentaţie „decadente", asociind gustul pentru feeric cu obsesia 
morţii (vezi îndeosebi poemele în proză din 1946, ). Productive pentru 
astfel de proiecţii onirice sunt pieţele sau străzile pustii, cu arhitecturi şi monumente 
încremenite, cu ruine, castele vizitate de duhuri, saloane cu mobile vechi, oglinzi ce 
multiplică figuraţia spectrală, măşti palide, garderobe prăfuite ... 

Se înţelege că asemenea secvenţe de univers imaginar sunt mult îndatorate „confluen
ţelor" ce vin dinspre toposul „peisajului primejdios", frecvent la suprarealiştii francezi. 
Intră în joc aici şi aşa-numita „demonie" a obiectelor calificate drept „lykantropice" de 

, care le atribuie atitudini de agresivitate precum cele „dintre gheată şi 
calapod, dintre cuţit şi mână, dintre piatră şi călătorul care întârzie să vină" ... Un tamp 
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de sugativă marca" Vampir" induce stări similare de tensiune, el vorbeşte despre "carac
terul avid sucub al mănuşilor, al pălăriilor, al scaunelor, al paharelor, vampirismul 
tocilelor, al aparatelor fotografice care sug imaginile, al sobelor, licantropismul vampiric 
al vreunei puşculiţe în formă de animal" , ba se dau etichete savante unor tipuri de 
reacţii - "efialtism reţinut" sau „exuberant" - sub care se poate bănui un subţire strat de 
umor ... negru. Printre spaţiile evocate cu o plăcere ambiguă se află "târgurile care apar 
vara, ca nişte minunate ciuperci, la periferiile oraşelor", cu lumea lor de panopticum, 
cu spectacolele de hipnotism-iluzionism ale bâlciurilor populare (care îi plăceau şi lui 
Rimbaud), universul de "minunate automate, formidabili roboţi, încântătoare jucării 
mecanice", de a cărui funcţionare e legată şi o specifică stare de angoasă generată de 
asocierea mecanicului cu viul ca în definiţia bergsoniană cunoscută. Următoarea secvenţă 
din poate da senzaţia de pătrundere în universul picturii "metafizice" a lui 
Giorgio de Chirico ori în cel, bogat în stranii prezenţe feminine, al belgianului Paul 
Delvaux: ,,Ne vom plimba cu gesturi prelungi, ca ale statuilor şi, câteodată, vom rămâne 
în unele locuri ca să completăm peisajul. Vom fi imobili. Trecătorii întârziaţi, somnam
bulii, halucinanţii amanţi vor veni spre noi asemenea corăbiilor spre faruri pe timp de 
furtună". Cât priveşte ipostazele eului poetic, acestea apar la un moment dat ironic 
hiperbolizate, uzându-se de un plural al maiestăţii care le subminează solemnitatea şi 
semnalează pericolul convenţiei poetizante, ca în „Albul osului": 

uzând de titlul Nostru de mesager, rar întrebuinţat şi de multe ori falsificat de-a lungul 
secolelor, arăt cu un deget strălucitor mlaştinile în care ne zbatem. 
În profunzimile Noastre, simţim tulburările, ameninţările, dezastrele. Absenţa mitului 
este o glumă a Directorului General pe care Noi, în calitatea Noastră de Excelenţă a 
Existenţei Inacceptabile, nu o putem privi decât ca flfoând parte din domeniul ireal al 

În acelaşi stil „august" sunt propuse serbări precum : 

Decret - la toţi morţii de faţă şi din viitor, sănătate ! 
a Disponibilităţii, a Iubirii-Pasiune, 
a Nopţii, 
a Focului umed, 
a Oboselii pietrelor 
a Voinţei celor puri, 
a Uitării memoriei, 
a Gheţurilor aprinse, 
a Minunatului indezirabil, 
a Frumuseţii fanatice, 
a Libertăţii 

... tot atâtea puncte de program suprarealist ce promit construcţia unui imaginar himeric, 
contradictoriu-oximoronic, transformarea realităţii în „irealitate imediată", ca în roma
nul, atins şi el de spiritul suprarealist, al lui M. Blecher ... 

Acest gust al înscenării şi al expresiei bufe va caracteriza constant toată opera poetică 
a lui Gellu Naum, pe care am putut-o situa cândva sub semnul unei "comedii a oniricului" 
(Pop, 1969, p. 264). Această trăsătură se observă încă de la debutul cu Drumeţul incendiar 
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tipărit în 1940), (1944), ce desfăşoară deopotrivă imagini de coşmar, 
dar şi, într-un registru. mai luminos al imaginarului, ,,o pseudoepică obiectivantă în 
planul oniric al dorinţei delirante", cum o caracterizează Ovid S. Crohmălniceanu 
(Crohmălniceanu, 1972, p. 435). Antropomorfizarea unor obiecte conduce spre cari
catură şi parodie, ca şi asocierile automate de cuvinte puse să acţioneze urmuzian. În 

), imaginarul oniric se încarcă de obsesii 
erotice, în decoruri apocaliptice de diluviu, ruine, într-o atmosferă halucinantă, în care 
reapare agresivitatea „vampirică" a obiectelor, prezenţa somnambulică a femeii, ce 
reactivează trăsături de „femeie fatală" din imaginarul „decadent", cu „insistente 
fantome" - un bricolaj imagistic reciclând elemente de imaginar romantic tenebros, cu 
deschideri spre feericul oniric, să-i zicem nervalian, ce alternează registre stilistice de 
o mare diversitate tăcând aproape imposibilă o „sistematizare", într-atât de mobilă se 
arată imaginaţia inventiv-asociativă a poetului. Tentaţia parodiei rămâne mare, comicul 
şi burlescul, umorul negru se insinuează până în miezul celei mai grave şi neliniştite 

proiecţii a fanteziei onirice. 
În general, starea poetică este pentru Naum prin excelenţă o „aşteptare activă", de 

tensiune a imaginaţiei, ce poate duce cu gândul la efortul unui Rimbaud de „a se face 
vizionar", dar şi la „comportamentul liric" bretonian, care devine la el „comportament 
pasional" (,,Albul osului"). De altfel, întreg universul naumian este pătruns de energii 
secrete, ,,nocturne", obiectele poartă o încărcătură parcă demonică. ,,Situaţia suprarea
listă a obiectului" la care reflectase Andre Breton într-un text cunoscut îl preocupă şi 
pe poetul nostru, sensibil la o lume a obiectelor ca semne tainice în marea carte cosmică -
Novalis apare citat undeva -, pe un teritoriu unde acţionează hazardul, un „hazard 
obiectiv" prin care subiectul e întâmpinat pretutindeni de lucruri misterioase, care cer 
la rândul lor o investiţie de „dorinţă" secretă din partea celui ce intră în relaţie cu ele. 
E o investiţie de natură libidinală, intim legată de sentimentul transfigurator al iubirii şi 
participând la ceea ce Naum numeşte „mediumnitatea noastră, a tuturor" (Naum, 2012, 
p. 116). Situată în raza „aşteptării active", relaţia cu obiectul este comentată pasionat 
prin popasul reflexiv asupra comunicării dintre subiect şi obiectul pe care îl găseşte 
întâmplător ori îl caută. Oricum, fiecare contact cu obiectele devine întâlnire revelatoare, 
rezultatul unei duble căutări : din partea obiectului însuşi şi a dorinţei eului poetic de 
a-şi transfera în lucruri starea sufletească tensionată. Se ajunge astfel la un soi de 
„înscenare" a procesului de creaţie poetică, în acest spaţiu de intersectare a celor două 
câmpuri de energii: ,,Cunoaşterea mişcării lor a obiectelor spre obiectivare, spre forma 
în care ne vor pătrunde în viaţă cu insinuarea caracteristică fantomelor această fază 

în care obiectul ne aşteaptă şi ne caută cu aceeaşi chinuitoare râvnă cu care noi aşteptăm 
şi căutăm fără să ştim ce până în momentul găsirii, presupune o mineralogie a momente
lor obiectului" (Naum, 2012, p. 90). Momentul intuiţiei poetice cunoaşte astfel o variantă 
expresivă de concretizare, amintind de „cristalizarea" sentimentului iubirii la Stendhal. 
Stadiul ultim al relaţiei va fi cel în care „realitatea internă întâlneşte pe cea externă", 
numită de poet „certitudine eruptivă, mod bulversant de cunoaştere". Credinţa în 
,,atotputernicia visului" despre care vorbise Andre Breton e mare şi la Gellu Naum, 
care imaginează decoruri onirice, halucinante, oscilând între feerie şi coşmar. Ce numea 
Breton un „câmp psihofizic total" poate caracteriza, în esenţă, şi universul imaginar al 
poetului nostru, la care osmoza dintre lumea lăuntrică şi exteriorul mundan pare deplină, 
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inclusiv procentul de conştiinţă „critică" ce funcţionează ca factor de relativ control al 
fluxului imaginativ, ,,cenzurat" ironic-parodic, cum am putut constata. 

În comparaţie cu universul imaginar al lui Gellu Naum, cel al lui Gherasim Luca „supra
realistul" nu rămâne mai prejos ca fervoare a angajării în direcţia acelei contopiri dintre 
viata diurnă cu viata nocturnă citată mai sus. Ba chiar îl întrece în frenezie, recurgând 
la hiperbolizări extreme ale gesticulaţiei şi propunând soluţii transfiguratoare în sens 
oniric ale lumii date, ce frizează delirul. Motivul „iubirii nebune(şti)" al lui Breton, 
aşezarea la temelia viziunii a iubirii şi a spiritului feminin ca factor principal al trans
formării lumii, chiar într-un sens revoluţionar, ce trimite la o angajare politică marxistă 
(de fapt, mai degrabă troţkistă) a autorului, pare a mobiliza ansamblul imaginarului său. 
Dacă ne întoarcem la manifestul , ce uzează şi abuzează de trimite
rile la dialectica hegeliană, materialismul dialectic, conflictele de clasă, dar îi introduce 
în repertoriul de referinţe şi pe Lenin şi Freud, cu gândul şi la viziunea „paranoic-critică" 
a lui Salvador Dali, observăm că mai toată reflecţia „filosofică" se exprimă în formule 
ale supralicitării şi în regimul hiperbolic al imaginaţiei. Dialectica nu e suficientă în 
sine, e nevoie de o „dialectică a dialecticii", problematica visului e abordată cu o 
terminologie de aspect marxist, cerându-se eliminarea „resturilor diurne reacţionare" 
din spaţiul visării, Freud e reinterpretat la modul maximalist prin propunerea figurii 
omului „nonoedipian", eliberat de toate complexele traumatizante, de cenzurile pe care 
visul abia le disimulează, principiul plăcerii e pus în conflict acut cu cel al realităţii, se 
urmăreşte programatic şi în practica de fiecare zi „ transformarea dorinţei în realitatea 
dorinţei", prin ritualul „obiectului oferit în mod obiectiv unui obiect", în care s-a văzut 
o încercare de multiplicare a hazardului obiectiv (Cariat, 1998, pp. 141 ). ,,Hazardul 
obiectiv", real şi provocat, se cere dus până la ultimele consecinţe, generalizat la scara 
colectivităţii umane, se inventează mici ceremonialuri, precum cel al „decorării", al 
dăruirii între prieteni de obiecte cu încărcătură secret-libidinală, situabile în poziţii 
ambigue între experimentul foarte serios şi gestul ludic cvasigratuit ... ( 
scris în româneşte în 1941, dar publicat doar în versiunea sa franceză în 1945, dezvoltase 
pe larg această tematică a obiectului suprarealist impregnat de tensiuni libidinale). Se 
lansează formula „dorinţa dorită" - sugestie a menţinerii subiectului uman în stare de 
disponibilitate permanentă, echivalent al deja amintitei „aşteptări active" a lui Gellu 
Naum. Iar iubirii i se atribuie chiar facultăţi revoluţionare în sens social, prin proiectul 
,,erotizării fără limite a proletariatului" ... 

Avem aşadar în textul programatic semnat de Gherasim Luca şi D. Trost un repertoriu 
semnificativ de idei revoluţionare radicale, însă de un idealism extrem, ce permite 
situarea acestui ansamblu de reflecţii în sfera imaginarului, a utopiei. Imaginaţia e din 
nou la putere acum, redevine regina facultăţilor, cum o numise Baudelaire, dezvoltând 
energii romantice ce nu-şi mai recunosc nicio limitare. Autorii vor ajunge, de altfel, să 
recunoască într-un târziu, după marile decepţii provocate de ideologia comunistă la care 
aderaseră o vreme, că trebuie să se resemneze la condiţia de „visători definitivi". Însă 
nişte visători ce nu vor conteni să persevereze în demersul lor ambiţios de instaurare, 
cum vor spune mai târziu, a „vieţii în viată". În absenta unei realităţi în care să se poată 
trăi autentic, imaginarul e coborât în real, ca succedaneu al său, printr-un proces de 
autoiluzionare. Aceşti poeţi îşi construiesc un spaţiu de uz propriu, în care jocul este 
trăit în registrul seriosului şi al gravităţii unui act fundamental. Delirul de interpretare 
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conduce spre confuzia dintre vis şi realitate. Sloganurile de altădată, chemând la acţiunea 
concret-revoluţionară, dispar din câmpul preocupărilor lor, revoluţia socială, care ar 
trebui să ducă la schimbarea lumii nedrepte, mai poate aştepta, nicio transformare nu 
mai e de prevăzut decât ca proiect imaginar, iar aceşti poeţi se predau pur şi simplu, 
dintr-un fel de disperare, imaginaţiei utopice. Paul Păun şi Trost vor visa, de pildă, 
generalizarea hazardului obiectiv la nivelul întregii societăţi, idealul iubirii rămâne intact, 
dar numai ideal. E un proiect ce are latura sa patetică, de un dramatism abia disimulat. 

Tema centrală a apare ca atare şi la Gherasim Luca, în 
(1945), amplu poem în proză ce elogiază imnic, în termeni ai marelui 

romantism, figura femeii ideale, în nu puţine pagini antologice, nu fără a atrage însă şi 
elemente împrumutate viziunii „decadente" despre femeia fatală, de o senzualitate 
demonică. Poetul crede că „iubirea trebuie reinventată" şi chiar propune variante ale 
"femeii feerice" din imaginarul primului suprarealism. Ea este, iarăşi şi iarăşi, femeia
medium - "femeia pe care o iubesc e un spectru" -, existenţa ei e calificată drept 
"magnifică", putând fi abia aproximată, în termeni ai imponderabilului şi transparenţei, 
parfum, murmur, vis, presimţire, reeditând date ale sensibilităţii romantice. 

Tot aici pătrund masiv în universul său imaginar elemente care îşi au de asemenea 
originea în scrisul „decadenţilor francezi" (un Huysmans din romanul , de 
exemplu) şi mai ales în viziunile hiperbolic-blasfemice şi demoniace din Cânturile lui 

ale lui lsidore Ducasse Lautreamont. Un personaj "luciferic", afişând masca 
sfidătoare de „partizan înverşunat al crimelor contra naturii", "seismograf al catastrofe
lor" (cum scrie în volumul Un lup văzut printr-o lupă), dar care îşi găseşte corespondente 
ş1 m , ca în acest pasaj autoportretizant, de dandy satanic: "Port cu 
o eleganţă specială acest cap de sinucigaş pe umeri şi mut dintr-un loc în altul un zâmbet 
infam, otrăvind pe o rază de mai mulţi kilometri respiraţia fiinţelor şi a lucrurilor". 
Recuzita decadentistă e larg utilizată în proza poetică din Un lup ... , unde vestimentaţia 
demodată, hiperbolizarea gesticulaţiei de factură romantică devin mijloace de protest 
contra uniformităţii prozaicei lumi burgheze. 

Un salt important în viziunea lui Gherasim Luca e :făcut însă în textele reflexive şi 
poetice redactate în limba franceză, în seria de caiete din 1947. ,,Le secret 
du vide et du plein" ("Secretul golului şi al plinului") şi „Amphitrite" sunt două dintre 
compoziţiile cele mai semnificative în acest sens. Se remarcă şi aici pasiunea pentru 
înscenare a poetului, constructor acum al unei dramaturgii 
cele mai abstracte, preluate din cugetările sale precedente asupra condiţiei poetului, a 
relaţiei cu lumea obiectelor. Dorinţă, Gând, Rană, Cicatrice, Viaţă şi Vis apar în primul 
text cu majuscula unor personaje-simbol, în raporturi ce angajează "dereglarea extremă 
a Gândului şi Dorinţei" lansate în "căutarea nemaivăzutului, în "slujba nemai:făcutului", 
în demersul de „a înlocui realul cu Posibilul şi a le anticipa contopirea. Contopirea totală 
în lumea mintală, contopirea totală în lumea acţiunii". Avem de-a face din nou cu 
proiectul osmozei depline dintre imaginar şi trăirea în real, prezentat şi în scrierile 
anterioare, cu revenirea la chestiunea "automatismului mintal" ca „preţioasă nuieluşă 
fermecată", la "dorinţa dorită". Un scenariu complicat e construit în prima parte a 
"caietului" ,,Amphitrite", cu aspect mai curând de caiet de regie, unde didascaliile deţin 
rolul cel mai însemnat, permiţând inserţia elementului reflexiv-programatic într-un 
spectacol foarte sofisticat în care imaginarul şi date ale realului sunt puse în relaţii 
insolite, antrenate în ritualuri obscure, frizând delirul de interpretare, oricum aproape 
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imposibil de reprezentat scenic, poate doar prin mijloacele filmului, de genul Câinelui 
al lui Buftuel... Nu -fără dificultate se poate recompune un fel de psihodramă, 

un mic spectacol al impulsurilor erotice chemate să concretizeze (aproximeze) un univers 
fantasmatic, o dinamică interioară vizând acea "transformare a dorinţei în realitatea 
dorinţei". "Personajul" care "începe să recite poemul "este ... "Faimoasa 
tendinţă de reconciliere a apei cu focul", în momentul când "ciclul de cercuri concentrice 
obţinute prin aruncarea unei pietre pe suprafaţa unui acvarium deschide poarta" ... Şie 
doar un exemplu de eşafodaj ideatico-fantasmatic din multele care populează scena 
acestui spectacol excesiv complicat, din care spiritul ludic nu e deloc absent. "Drama
turgul" e astfel dublat de regizorul care oferă în paralel şi o lectură a textului pe care 
îl comentează, amestecând "programul" teoretic şi maşinăria teatrală care îi amintea 
unui interpret al operei sale de teatrul de bâlci, cu miracolele sale de iluzionism şi meca
nismele sale uimitoare, generatoare de „senzaţii" şi de surprize (Carlat, 1998, p. 292). 

Mai însemnată şi, în orice caz mult mai valoroasă, este în schimb partea poetică a 
ambelor „caiete", şi îndeosebi a celui intitulat „A.mphitrite", care conţine în anexă o 
primă capodoperă a lui Gherasim Luca, deschizătoare de drumuri pentru poezia sa : 
poemul "Passionnement" ("Cu pasiune"). Dacă am putut vorbi până acum despre un 

de marcă onirică şi de ritualuri vizând obiectul suprarealist ca materia
lizare a dorinţei, de data aceasta ar trebui să vorbim despre un dintre 
cele mai originale şi îndrăzneţe. Sau de înscrierea "dorinţei dorite" în chiar substanţa, 
litera versului. Ori de cea mai curajoasă punere în act a "dictării automate", ce viza 
deplina identificare a trăirii cu expresia ei. Trimiterea la celebra propoziţie a lui Tristan 
Tzara după care "gândirea se face în gură" e aici perfect justificată (Răileanu, 2004, p. 
155), ca şi definirea de către poetul însuşi a acestui tip de discurs ca „ontofonie", scriind 
,,je m'oralise" (mă oralizez) (Velter, 2001, p. XIII). 

Concret, ca să ajungă la adverbul care dă titlul poemului, indicând o anumită inten
sitate a sentimentului, textul ia ca punct de plecare doar un fragment, silaba sa iniţială, 

, care înseamnă şi - primul pas -făcut în mărturisirea pasiunii -, şi negaţie, în 
limba franceză, iar versul întreg sugerează înaintarea - dificilă, căci presupune întâmpi
narea unor obstacole: "pas pas paspaspas pas". În faţa semnificatului căutat/presimţit 
(pasiunea iubirii), subiectul se izbeşte de densitatea materiei lingvistice, de straturile 
aluvionare ale unui dicţionar lăuntric în care zac un amestec amorf de fărâme de cuvinte 
şi cuvinte întregi, dar prinse într-un fel de gangă de limbaj, de sedimente opace şi zgură 
verbală. Indeterminarea stării pasionale, afective, este înscrisă în însăşi indeterminarea 
primordială, în depuneri de limbaj existente în memoria subiectului vorbitor. Subiectul 
este în mod efectiv şi exclusiv limbaj, iar limbajul este fiinţă: "Une lettre/ c'est l'etre 
lui-meme", va spune mai târziu poetul, atent la omofonie, într-un poem intitulat chiar 
,,Le verbe" (,,Cuvântul"). Automatismul verbal, contaminarea sonoră introduc, străbă
tând cu greutate "bâlbâielile" mimate (,,pasppas ppas pas paspas"), sintagme care apar 
oarecum mecanic în rostire - e vorba, nu-i aşa, de un dicteu automat! - precum "le 
mauvais pas" şi "le faux pas" ("pasul rău", "pasul greşit"), asociate altor alăturări alea
torii ale pastei lingvistice, care duc, de exemplu, spre cuvântul cu pronunţare identică 

(tatăl). Se poate ajunge, astfel, la "mauvais papa", tatăl rău, dar şi la papă 

iar în mişcarea asociativă a sunetelor se merge până foarte departe, la mişcări de negaţie 
şi contestare, perturbatoare pentru ordinea constituită a limbajului, a societăţii. În ultimă 
instanţă, , care constituie mesajul 
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, 

articulat cu dificultate al poemului, se dovedeşte - şi se "demonstrează" că este aşa -
rezultatul unui proces genetic ce antrenează energii verbale considerabile către un sens 
ce nu pare, la prima vedere, evident şi nici nu este uşor de atins : limpezimea finală a 
acestui mesaj se înfăţişează ca o dificilă decantare a expresiei verbale, după nenumărate 
contiguităţi şi interferente sugerând starea de disponibilitate permanentă a substanţei 
verbale. Tehnica anamorfozei, împrumutată de la Salvador Dali, e foarte productivă aici, 
în suita de dezmembrări şi unificări omofone şi tautofone, ce pot trimite şi la mai târziul 
Atelier de Literatură Potenţială OuLiPo, cu Raymond Queneau printre protagonişti. 
Înainte de a pronunţa propoziţia ultimă ("Je t'aime passionnement", ,,Te iubesc cu 
pasiune"), eul scriptor/vorbitor e constrâns să străbată câmpul minat al unui limbaj care 
închide în sine, anamorfotic, mai multe nuclee de sens înglodate în materia verbală, pe 
care tensiunea interioară a subiectului le cheamă la manifestare, "bâlbâindu-se" specta
culos, ca să ajungă în cele din urmă la claritatea confesiunii amoroase. Există desigur, 
mult joc, multă teatralitate, naivitate şi stângăcie jucate în această comedie poietică 
prin care se articulează discursul iubirii, trădând deci o acută şi rafinat exprimată 
conştiinţă a conven/iei poetice, manevrate cu o dexteritate ieşită din comun. Marele 
poem al lui Gherasim Luca cu care se deschide spectaculos noua sa etapă de creaţie, 
cea franceză, dă semnalul unui experimentalism practicat, la rândul său, cu mare pasiune 
şi un gust al spectacolului ilustrat de lecturile sale publice, de recitalurile în care vocea 
autorului devine un certificat de autenticitate a mesajului. Iată aşadar cum se poate 
coborî în subteranele materiei verbale dinspre un univers imaginar articulat cu mijloace 
foarte diferite de ceea ce începe să facă poetul acum. (El scrisese şi în româneşte un 
poem mai redus ca întindere, "Niciodată destul", ce recurgea la aceeaşi metodă a „băl
bâielii" ... semnificative.) 

Paralel, confraţii Paul Păun şi Dolfi Trost continuau să reflecteze asupra problematicii 
visului şi a mijloacelor de a-l transpune, ca agent revoluţionar, în viaţa societăţii, cu 
pretenţia de a multiplica "hazardul obiectiv", de a generaliza reveria poetică, în stare 
pură, transformată într-o realitate substitutivă: imaginarul înlocuieşte, de fapt, realul. 
E o programatică schimbare a lumii, rămasă la nivelul imaginaţiei, al visului şi reveriei, 
în absenta posibilităţilor reale, concrete de a înfăptui o astfel de revoluţie. Cea pusă în 
practică în Estul european s-a dovedit mai degrabă o utopie asasină, repede descoperită 
ca atare în anii stalinismului, de care Luca şi Trost vor reuşi să scape autoexilându-se, 
urmaţi mult mai târziu de Paul Păun. Vor rămâne acasă Gellu Naum, care îşi va reface 
cu întârziere statutul de poet autentic, şi Virgil Teodorescu, care va ceda compromisului 
ideologic cu "realismul socialist" instalat ca doctrină dominantă pentru aproape alte 
două decenii. Alţi foşti militanţi ai avangardei istorice din anii '30 vor avea şi ei trasee 
dintre cele mai accidentate. 

În timpul relativ scurt în care s-a manifestat, avangarda românească a reuşit, desigur, 
doar parţial, să construiască câteva „bazine semantice" în care interferează ori convie
ţuiesc universuri imaginare modelate de doctrinele mari europene, dar ajungând mai 
degrabă la o "sinteză modernă", la un "integralism" promovat şi teoretic pe la mijlocul 
anilor '20 ai secolului trecut. Cum am mai remarcat, abia grupul suprarealist român 
activ între 1940 şi 1947 a reuşit să propună consecvent un program şi acţiuni concertate 
prin care s-a constituit şi un univers imaginar coerent, care îl individualizează, sub 
semnul „freneziei" doctrinare şi experimentale, în contextul mai larg european. 


