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deformare
DEFORMARE [lat. deformatio, -onis, „schimbarea formei,

rite de agresivitate. Cele mai violente deformări se produc în

La nivel stilistic, este sinonimă cu abaterea, devierea de

regulilor şi la rigorismul programatic al generaţiilor care s-au

desfigurare, degradare”]

la normă, de la limbajul standard, al comunicării cotidiene, al

„universalului reportaj” (Mallarmé); degradare a unei forme

sau convenţii; violentare a unor modele cu structuri clasicizate, intrate în uz şi recunoscute oficial. La un alt nivel, meta-

textual şi intertextual, deformarea semnifică un procedeu de

transformare a textului luat ca bază a modificărilor în pastişă,
parodie, producând un text nou. Astfel, deformarea participă
la deconstruirea modelului, la resemnificarea valorilor sale, de
la o perspectivă lineară, de preluare imitativă, de adaptare şi

rescriere, la reconversia ironică, satirică, umoristică sau paro-

dică. Deformarea este un proces care operează la mai multe
niveluri: atât în dimensiunea sonoră a limbii, fiind numită şi

„deformare a semnificantului” (Philippe Roussin, „Figura”,
[1972, 1995] / 1996, Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor
limbajului), (de ex. poemele onomatopeice futuriste, zaum-ul
inventat de Hlebnikov – Bobăobi se cântau buzele, unele poeme

dadaiste sau, în cazul poemului scris de Virgil Teodorescu

într-un idiolect personal, în leopardă, procesul deformării este

dus la extrem, acţionând şi sonor, dar şi semantico-sintactic,
nemaiputând fi recunoscută nici o formă preexistentă), cât şi

momentele de creaţie antiliterare, ca reacţie la conformismul

academizat. Deformarea este astfel o formă de răspuns cultural
ironic ori subversiv faţă de o tradiţie a normativizării şi a convenţionalismului. Dadaiştii prin poemul sincron L’amiral cher-

che un maison à louer, bazat pe lecturile simultane în franceză,
germană şi engleză susţinute de Tristan Tzara, Marcel Janco şi
Huelsenbeck, produc voluntar deformarea mesajului, atât dato-

rită bruiajului semantic, cât şi datorită blocajelor sonore, unele
pasaje sunt cântate, altele, însoţite de sunete produse de instru-

mente diverse (tobe, morişcă), de invazia unor onomatopee,
efecte bruitiste, şuierături, percuţie aleatoriu excutată. Astfel
deformarea dobândeşte o funcţie esenţială mai ales la nivelul

mecanismelor ce vizează orizontul de aşteptare, producând

prin performance insolitarea modului de raportare a publicului

în faţa acestui gen de spectacol. Improvizaţia şi gustul pentru
scriitura instantanee practicate de dadaişti mizează evident pe

efectele plurale întreţinute de o serie de deformări, de natură

metatextuală, paratextuală şi arhitextuală, în urma exerciţiilor
acestora născându-se anti-poemul, anti-teatrul, anti-reclama ca
noi forme de poem, teatru, reclamă.

Deformarea se insinuează şi la nivelul practicilor tipogra-

la nivel morfologic şi semantic (Raymond Queneau alterează

fice, în dimensiunea formal-iconică a textului. Primul modernist

redenumeşte lumea, reciclând vocabulele aceluiaşi cod, numai

este Mallarmé, cel care împrăştie textul pe pagina dublă (în Un

funcţia referenţială dobândită de cuvinte în limbajul obişnuit şi
că le distribuie altor realităţi decât celor anterior reprezentate; limba spargă, inventată de Nina Cassian, este un cod inedit care încearcă remotivarea limbajului poetic prin recurs la

mecanismele flexionare ale limbii române; păstrând etimonul
unor lexeme, construieşte vocabule noi prin derivare cu şi de

la unităţi minimale autohtone), la nivel de construcţie, de sintaxă (dislocări, topicalizări, inversiuni, expansiuni excesive), la
nivel macrostructural, afectând, spre exemplu, logica romanescă

(structura romanului Şotron, al lui Cortazar, disturbă ordinea

firească a înşiruirii capitolelor, cititorul putând alege varianta

care este nemulţumit de unitatea tradiţională a câmpului paginii
coup de dés / O aruncare de zaruri) sau care deformează integritatea spaţiului tipografic, dar şi valoarea funcţional galantă a obiectelor, scriind poeme între pliurile unor evantaie, atribuind artei

valoarea de obiect estetic autonom, nu doar la modul simbolic,
ci şi empiric. Funcţia autoreferenţială cucerită astfel de cuvântul
perceptibil printr-o serie de deplieri îşi datorează concretizarea
graţie activităţii poetului, care deformează sensul / uzul cuvintelor

şi al lumii obiectuale, renunţând la mimesis, ambiguizând registrele (biografic, poetic, filosofic).

În pictură, deformarea imaginii produce anamorfozele

aleatorie propusă de autor prin numerotarea dată de acesta

(Arcimboldo), duplicarea textului vizual prin schimbarea

lungul experienţei lectorale anterioare, cititorul acceptă să facă

regimurilor (animat – inanimat). Atât în literatură, cât şi în

capitolelor sau, apelând la o habitudine de lectură formată de-a

salturi printre pagini, căutând ordinea cronologică, succesiunea
firească a capitolelor). În plan formal, deformarea acţionează

mai ales prin raportare la modelele stereotipizate, canonizate,
recognoscibile şi după ce a intervenit răsturnarea structurilor
anterioare, după ce reacţia produsă s-a manifestat în grade dife-

perspectivei, prin ambiguizarea planurilor, prin interferarea
celelalte arte, deformarea depinde de operaţiile subsecvente:
alegerea bazei care să suporte modificările, selectarea procedu-

rilor deformatoare (hiperbolizare, anamorfoză, paştişă, parodie,
rescriere sau adaptare) şi combinarea lor, construirea noului text.
Rezultă din acestea că deformarea poate deveni o modalitate de
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producere şi de impunere a unui stil poetic, plastic sau filosofic.
În acest sens ea trebuie discutată în termenii unei relaţii de

opoziţie, de afirmare a unei intenţionalităţii de diferenţiere faţă
de un prototip. Dacă prin conceptul de formă, filosofia, estetica

şi poetica înţelegeau ordinea şi perfecţiunea, prin deformarea
ar trebui să se traducă neliniştea reformatoare, atacul, anarhia

culturală. Deformarea suplineşte calmul, echilibrul structurilor
formalizate, interoghează stadiul acumulativ al oricărei cul-

turi, producând deraieri de la regulă; operează divergent, critic,

prin distanţare ironică şi abolire a schematismului tradiţional.
Deformarea traduce o reacţie: nerespectarea intenţionată sau

forţează obişnuinţele de creaţie şi de receptare şi, producând
disconfort, formează implicit un nou gust. Funcţia sa constructivă, dinamizantă, este contracarată, din perspectiva conservatorilor, de o valorizare peiorativă, derizorie, negativă, rezervată
unor opere inferioare în raport cu formele pure ale clasicilor.
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