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    Gherasim Luca – Amintiri 
 

  Gherasim Luca este un fenomen 
unic. Oricum l-am privi ca suprarealist, 
avangardist, inventator sau  vizionar, 
poemele, obiectele, textele teoretice, 
desenele, colajele, conferinţele sale... 
rezonează și azi. 

De multe ori provocative, erotice, sunt pline 

de surprize şi exuberanţă spirituală. Produse 

între anii 30 şi până la moartea artistului în 

1994, operele sale sunt monumente ale unei 

uriaşe iubiri şi a originalităţii în a o exprima. 

Ne amintim prin această prezentare  despre 

un fenomenal om de cultură.    

AG - Editura SAGA 2023 

 

BIO Gherasim Luca (1913-1944) 

 

Luca s-a născut la Bucureşti. Tatăl sau, Berl 

Locker, un croitor evreu, a decedat în 1914. 

De mic Luca vorbea patru limbi, idiş, 

română, germană şi franceză.  

Din 1938, a călătorit frecvent la Paris, 

Franţa, unde a intrat repede în cercurile 

mişcării Suprarealiste. Declanşarea celui de-

al Doilea Război Mondial şi accentuarea 

antisemitismului în România l-au forţat să 

seautoexileze. 

  

Din 1945 până în 1947 a fondat un grup de 

artişti suprarealişti, din care mai făceau 

parte Gellu Naum, Paul Păun, Virgil 

Theodorescu şi Dolfi Trost. 

La scurt timp, au început să publice, inclusiv 

poeme în limba franceză. 
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A inventat cubomania şi, cu Dolfi Trost, a 

fost autorul celebrului manifest "Dialectica 

dialecticii".  

Hărţuit în România şi capturat în timp ce 

încerca să fugă din ţară, auto-întitulatul 

"étran-juif" a părăsit România în 1952, şi s-a 

mutat definitiv la Paris, trecând prin Israel.  

La Paris colaborează cu Jean Arp, Paul 

Celan,   Max  Ernst, producând colaje şi text-

instalaţii.  

Din 1967 face turnee prin lume citind poezii 

filmul « Comment s'en sortir sans sortir », 

îl face faimos !  

Este gonit din apartamentul sau parizian şi 

se sinucide în februarie 1994 sărind în Sena. 

Avea 80 de ani. Scrie tovarăşei sale de viaţă 

Micheline Catti, un ultim mesaj:  

În lume nu mai este loc pentru poeţi !  

 

EXPERIMENTE 
 

  Luca supune limbajul unor experienţe 

supra-realiste forţând cuvintele în silogisme 

paralogice şi calamburistice: 

 "Un cerc este un mit matematic, un 

semicerc va fi semit al matematicii.." 

O altă ocupaţie este picto-poezia în care 

versurile sunt însoţite de desene făcute de 

Luca într-o căutare de noi expresii 

estetice. După 1952 Luca se stabileşte la 

Paris, acolo va continua să experimenteze o 

poezie aparte scrisă în limba franceză, pe 

care o modelează şi o citeşte în public cu un 

accent puternic românesc, lăsând 

înregistrări audio de o mare valoare şi 

emoţie. Iată o traducere a poemului 

eufonic  Autodeterminare (traducere AG, 

fragment): 

 

 Maniera de a… 

 maniera de te 

 maniera mamei mamă 

 maniera în care mama se aşează 

 mania de a se aşeza fără mine 

 mania pentru mătase 

 într-o manieră mătăsoasă 

 într-o mătase de seară    
 mătăsoasă 

  

 oi oi, seara 

 se aşeza de seară fără mine 

 mania manierelor mamei mele 

 mania de sine 

 seara aceia… 
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 se aşează? nu se aşează ! 
 acolo unde maniera de a se    
 aşeza la ea 
 fără mine, e ca o oaie fără laie 
 în maniera unei oi de soi 
 fără mine... 
 ea este mătase, da şi nu 
 se aşeză la ea dragă, singură, 
toată singură dragă 
 fără mine... 
  
 în maniera unei oi de soi, 
singură 
 seara, în maniera unui cal 
 te aşezi în maniera unui cal şi a  
unui lup 
 un caldelup dragă 
 o şalupă de mătase 
 nu te aşeza! 
 a te aşeza la tine singură,  
 nu şi  nu 
 e o manie de a te aşeza fără 
mine la tine 
 fără mine, fără, dar fără, dragă 
 e o manieră dragă 
 mania unei maniere 
 a te aşeza la tine fără de scaun 
 te aşezi  în tine fără scaun,  
 asta e… 
 
                                       *** 
 

 

   Luca este exemplul artistului 

experimental, activ după cel de-al doilea 

război mondial. Luca experimentează o 

poezie aparte axată pe erotism, pe 

automatismul declanşat de întâmplările 

obiective.  Două volume publicate 

"Inventatorul iubirii"(1946) şi "Primul 

manifest non oedipian" (1947) aduc aminte 

de Rimbaud prin starea de 

receptivitate  vizuală : "A privi obiectul şi  ce 

mă înconjoară ca şi cum ochii mi-ar fi 

umpluţi cu dinamită".  
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Gherasim Luca în atelierul lui 

Victor Brauner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Revista UNU   (1920-1935)   
     Director Saşa Pană 

   ( cu Roll și Voronca ) 

 
De la revista UNU preiau 

avangarda tinerii Paul Păun, 

Gherasim Luca, Sesto Pals şi 

pictorul Jules Perahim.  

Criticul Geo Şerban îi descrie astfel: 

« Asociaţi în 1930 la efemera 

publicaţie Alge şi cu o serie la fel de 

vehementă în 1933,  au reuşit să 

scoată din ţâţâni  

lumea şi să cunoască 

avataruri   insolite » 
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O Comoară gasită în Israel 
 

             Gherasim Luca,  scriitor de 

avangardă bucureştean, era contemporan cu 

Tristan Tzara, prieten cu  Saşa Pană, Geo 

Bogza, Gellu Naum,  pictorii Perahim și 

Victor Brauner. 

Am descoperit amintiri şi documente ale 

poetului pe când vizitam familia dr. Gorea 

din oraşul Kyriat Ono - Israel. 
Regretatul  doctor Freddy Gorea a fost 

nepotul lui Gherasim.  În locuinţa familiei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din Kiriat Ono  se afla o întreagă arhivă a 

suprarealismului românesc: obiecte, cărţi, 

scrisori şi desene din perioada de 

efervescenţă a avangardei române. 

 

Iată expuse o mică parte din operele lui 

LUCA în Israel: 
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Portretul lui Gherasim Luca  făcut de 
Jules Perahim 

 

  Acesta este tabloul poetului Gherasim 

Luca,  datat 1931, autor este prietenul său, 

pictorul Perahim, în vârstă de 17 ani.  

Portretul este realizat prin retezarea 

creştetului capului poetului, din care ies 

raze, idei şi desigur gândurile sale frenetice, 

pe care le găsim într-o caligramă inedită 

semnată de Luca , originalul este din 1928 

(la 15 ani ) 

 

Gherasim Luca - O râmă sub un 

pantof cu toc cui  

             Pictogramă 

 

Originalul franţuzesc, este caligrafiat cu 

peniţa (aranjat vertical) pe o hîrtie de 

textură  aspră, cu tente gălbui datorate 

timpului. După spusele d-nei Gorea acest 

document inedit, este  necunoscut 

cercetătorilor operei lui Gherasim  Luca. 

Textul este însoţit de 2 desene pointiliste, 

abstracte, invitând spiritul cititorului la o 

liberă  interpretare. 

 

Gherasim Luca - O râmă sub un pantof 

cu toc cui -       Traducere AG 

 
fragment  

 

O râmă sub un pantof cu toc .. 

Gândirea dă târcoale-n juru-i  

Cu o frenezie statică  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparabilă cu o râmă  

Aflată sub un pantof cu toc cui  

Comparată la rândul ei cu gândul  

Că tot ce se învârte-n juru-i  

revine cu o frenezie statică  

Comparabilă .. 

El (gândul) nu se compară  

Cu o furtună  

Şi nici cu o furtună  într-un pahar cu apă  

Nici cu paharul de apă pe timp de furtună  

 

   

Mai mult decât frenezia statică  

a unei umbre îndoielnice  

care îmi suceşte capul  

şi care rea devine  

aşa cum tot ce se mişcă în cerc  

în jurul binelui şi al răului  

îmi dă o durere de cap comparabilă  

unei frenezii statice  

comparabilă cu incomparabilul. 
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(poem tipărit  ulterior în broşura    

La proie  s’ombre. 1991) 

 

                                *** 

Moartea Moartă  (fragmente)   -1945 - 

Traducere AG 

 

...Cu o extremă voluptate mentală 

şi intr-o stare de excitaţie 

afectivă şi psihică neântreruptă 

eu urmaresc..în mine şi în afara mea 

acest numar acrobatic.. infinitul 

 

Salturile contemplative, active şi lubrice 

le execut simultan, culcat şi în picioare 

.... 

aş putea muri de o mie de ori 

fară ca o problemă fundamentală cum e 

moartea 

sa mi se aplice 

în dimensiunea ei filozofică 

 

Far West -  Șapte ritualuri 
 

 ilustrate de:  Jean Arp, Victor 
Brauner, Max Ernst, Jacques  
Herold, Wifredo Lam, Matta, 
Dorothea Tanning  
 

  Cele şapte ritualuri sunt texte cheie în 

opera sa.  O ediţie limitată, a fost publicată 

în 1961 la Meyer Publishing Lausanne, 

fiecare ilustraţie este realizată de un pictor 

major al suprarealismului – Conţine şapte 

gravuri colorate, legate într-un caiet 

elegant.  

 

Textele apar ca schiţe de balet care descriu 

meticulos, amatorilor, spectacole de 

"cultură metafizică", cândva sacre şi 

profanatoare, care provoacă prin dans la 

transcendenţa energiei, a formei şi a 

corpului uman.  
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Expoziția INFRA-NOIR  

 

Expoziţie şi broşură tipărită în 500 de 

exemplare  ( 1946 -1947). 

Apar:  

Gherasim Luca, Paul Păun, Virgil 

Teodorescu, Dolfi Trost  

Reprezintă un rar exemplu al colaborării a 

celor patru avangardişti români la un 

produs suprarealist. 
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Oralizare 
 

Luca produce o limba nouă, o franceză voit 

deformată , citită cu un puternic accent 

românesc, bâlbâită, cu repetări multiple şi 

variaţii obsesive a unei silabe sau cuvânt 

aşa cum îl vom auzi în celebra sa poezie  

Passionnément  

                        (écrit en 1973) 

 

 Apare  in  » Le chant de la carpe »  1986, 

Librairie José Corti 

 

pas pas paspaspas pas  

pasppas ppas pas paspas  

le pas pas le faux pas le pas  

paspaspas le pas le mau  

le mauve le mauvais pas  

paspas pas le pas le papa  

le mauvais papa le mauve le pas  

paspas passe paspaspasse  

passe passe il passe il pas pas  

il passe le pas du pas du pape  

du pape sur le pape du pas du passe  

passepasse passi le sur le  

le pas le passi passi passi pissez sur  

le pape sur papa sur le sur la sur  

la pipe du papa du pape pissez en masse  

passe passe passi passepassi la passe  

etc 

 

O călătorie la Bomarzo 
 

  Pe la mijlocul secolului 16 prinţul 

Pier Francesco Orsini numit de amici 

Vicino amenajează pe terenurile lui de lângă 

satul Bomarzo un parc deosebit în care " 

Cavalerii şi doamnele lor să caute ce minuni 

doresc până se vor pierde în mirare şi 

extaz". Spre deosebire de parcurile formale, 

geometrice, lineare, din Europa, prinţul 

alege  cărări întortocheate, linii curbe, pante 

şi scări, uneori poteca întorcându-te la locul 

de plecare. 

Orsini instalează în pădurea sacră un 

labirint populat cu monştrii şi broaşte 

ţestoase, nimfe, elefanţi şi gnomi plasaţi în 

aşa fel ca să sperie oaspeţii. La intrare scrie: 

"Voi care bântuiţi   lumea mare în căutarea 

sublimului şi teribilele lui minuni.. intraţi.."  

 

Au Bois Sacré de Bomarzo 

 

  Poetul Gherasim Luca şi tovarăşa sa 

de viaţă  Micheline Catty  trec prin 

parcul Bomarzo, (Toscana) probabil în vara 

lui 1955. Rezultatul este poemul pictorial 

" Au Bois Sacré de Bomarzo " cu text   scris 

de Gherasim Luca, desene şi grafică de 

Catty. O carte publicată în 1966 de May 

Woods "Vision of Arcadia" explică 

ambiguitatea statuilor din parc, umorul lor 

fin plasat între oroare şi estetică. 
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Am scris poezia  "Bomarzo"  pentru 
sotia mea Marga, ca un ecou pentru 
poetul Gherasim Luca  si  al prietenei   
Catti după ce am  vizitat, pe urmele lor 
parcul misterios, la  50 de ani după 
trecerea celor doi pe acolo: 

  
"... Îmi plac plimbările pe poteci 

necunoscute, cele cu statui vechi, ca la 

Bomarzo vara. 

Ploua cu litere şi te vedeam cum strângi 

vocale cu care să poţi scrie basme copiilor 

până vor trece de vârsta mirărilor. 

 Ştii.. aia la care ţi-e frică de doctor, de păuni 

şi de gustul fumului prima dată. Fumam 

amândoi, ca să gonim ţânţarii de după 

ploaie, unul se uita la noi cu gânduri 

homicide. Te ţineam de mână ca să îţi măsor 

pulsul interstelar, aveai două inimi care 

iubeau în contradictoriu şi conflictele se 

auzeau până în zare, hăt departe...“ 

AG 

Crimes sens initiales 
 

Poezia “Crime  fără Iniţiale”  a fost citită la 

festivalul Text-Sound şi imprimată la EMS - 

Stockholm, Aprilie 1972 

Este o repetare cu ecou reverberant a tuturor 

– ismelor posibile…  

https://www.youtube.com/watch?v=CvmQ

wXShkO0 

 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=16ltch

O5Vpw 

Ghérasim Luca  "Passionnément" 
  

https://www.youtube.com/watch?v=CvmQwXShkO0
https://www.youtube.com/watch?v=CvmQwXShkO0
https://www.youtube.com/watch?v=16ltchO5Vpw
https://www.youtube.com/watch?v=16ltchO5Vpw
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Opera poetică *) 
 

"Mă plimbam pe străzile Parisului falit și cu 

părul lung, încovoiat și supărat sub șiruri 

de gargoyle... Am întâlnit un poet bun care 

a scos carte, un bărbat pe nume Ghérasim 

Luca, a scris o carte de versuri intitulată: 

Heros-Limite." 

 

- Gregory Corso, scrisoare către Lawrence 

Ferlinghetti, 1957  

 

"A fost un poet suprarealist foarte bun, nu 

foarte cunoscut în această țară, pe nume 

Gherasim Luca, care a spus unele dintre 

cele mai frumoase lucruri pe care le-am 

auzit vreodată despre unele piese - ale mele, 

ale lui La Monte și ale lui Maxfield păreau 

să-l atragă... am fost profund mișcați de 

entuziasmul bătrânului." 

 

- Dick Higgins, Ziua de naștere a lui 

Jefferson, 1964 

  Privit prin lentilele interpretative   

idiosincratice ale lui Deleuze și Guattari, 

Ghérasim Luca este un scriitor minor - 

minor în sensul că împinge neîncetat 

limbajul spre limitele sale, că îl re-

teritorializează, că îl transmută dintr-un 

simplu instrument de reprezentare într-un 

stil extrem de intensități. Asta pentru a 

spune că Luca nu ar trebui să fie considerat 

"minor" în nici un sens canonic - dimpotrivă, 

de fapt, dimpotrivă - căci, în sistemul de 

gândire al lui Deleuze și Guattari, a fi numit 

minor este un onorific de cel mai înalt rang. 

Aceasta înseamnă, de asemenea, că Luca ar 

trebui să fie recunoscut, o dată pentru 

totdeauna, ca o figură la fel de importantă ca 

și ceilalți autori așa-numiți "minori" din 

panteonul lui Deleuze și Guattari: Kafka, 

Beckett, Joyce, Pasolini și Godard (a se 

vedea, de exemplu, O mie de platouri și 

Kafka: spre o literatură minoră). În Două 

regimuri ale nebuniei, Deleuze a afirmat fără 

echivoc: " cel mai mare poet în limba 

franceză este Gherasim Luca - bineînțeles, el 

este din România.  Luca știe să bâlbâie nu 

doar cuvintele, ci și limba însăși; el a 

inventat-o." În contextul american, Luca 

rămâne obscur. El a fost, de exemplu, 

prezentat recent pe blogul intitulat laconic 

Writers No One Reads (Scriitori pe care  

nu-i citește nimeni).  Și, deși șapte poeme 

impresionante din Hero-Limit (traduse de 

Fiona Sze-Lorrain) au apărut în Poetry 

International 15/16 (2010), o revistă cu 

sediul la Universitatea de Stat din San Diego, 

numele său a fost considerat insuficient de 

atractiv pentru a apărea pe prima pagină a 

numărului (care enumera alți 29 de scriitori 

contribuitori din America și din străinătate).  

Acum că  multe dintre textele-cheie ale lui 

Luca - The Passive Vampire, Inventor of 

Love și Self-Shadowing Prey - sunt 

disponibile în limba engleză, este timpul să 

începem să apreciem realizările sale ca unul 

dintre cei mai străluciți și provocatori poeți-

teoreticieni ai avangardei europene. 

                                      ** 

  În 1938, într-o perioadă în care 

antisemitismul și represiunea din România 

erau în creștere, Luca a călătorit la Paris, 

alăturându-se compatrioților săi Victor 

Brauner și Jacque Hérold, pictori care 

făceau parte din grupul suprarealist 

parizian.  Obligat să se întoarcă la București 

după izbucnirea războiului, Luca a fondat 

grupul suprarealist român (1940-1947) 
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împreună cu Gellu Naum, Virgil 

Teodorescu, Paul Păun și Dolfi Trost, și a 

scris o sumedenie de texte poetice și 

teoretice, inclusiv manifestul principal al 

grupului (cu Trost ca și coautor), Dialectica 

dialecticii: A Message to the International 

Surrealist Movement (1945), un document 

înflăcărat care afirmă șansa obiectivă, 

"erotizarea nelimitată a proletariatului", 

negarea negației și "iubirea dialectizată și 

materializată" ca fiind componente cheie 

pentru a menține suprarealismul într-o 

"stare de revoluție continuă". " Manifestul 

lui Trost și Luca începe cu o poziție retorică 

înaltă, reflectând atât precaritatea, cât  

și izolarea situației lor geopolitice:  

"Ne adresăm prietenilor noștri suprarealiști 

împrăștiați în toată lumea și, ca în marile 

naufragii, le indicăm locația noastră exactă, 

la 44° 5' latitudine nordică și 26° longitudine 

estică". 

În cele din urmă, Luca a fugit la Paris, via 

Israel, în 1952 și a acumulat un public larg în 

Franța atât pentru cărțile sale, cât și pentru 

spectacolele sale.  Potrivit ziarului Le 

Monde, "Să-l auzi și să-l vezi pe Ghérasim 

Luca citind este ca și cum ai redescoperi 

puterea primordială a poeziei, forța sa 

profetică și efectul său subversiv".  În ciuda 

faptului că avea reputația de a fi un fel de 

renegat marginal (Henri Chopin l-a numit 

"suprarealist independent"), s-a angajat în 

mod productiv cu o serie de artiști și 

scriitori; a colaborat la cărți-obiect cu artiști 

precum Piotr Kowalski, Wifredo Lam, Max 

Ernst și partenera sa Micheline Catti, iar la 

începutul anilor 1960 a participat la grupul 

multimedia experimental Domaine 

Poétique (din care făceau parte poeții sonori 

și concreți Emmett Williams, Brion Gysin și 

Bernard Heidsieck). În perioada 1971-2, la 

invitația compozitorului Sten Hanson, Luca 

a înregistrat la Stockholm o pereche de 

lucrări sonore tratate electronic. Începând 

cu anii 1980, Éditions José Corti a reeditat o 

serie de volume care i-au făcut opera mai 

accesibilă pe scară largă. În 1988, Andre 

Codrescu l-a desemnat pe Luca drept 

candidat pentru prestigiosul Premiu 

Internațional Neustadt pentru Literatură 

(printre ceilalți candidați se numărau René 

Char, Milan Kundera și Léopold Senghor), 

dar Luca s-a retras din competiție când a 

aflat că se afla printre primii trei candidați.  

Răspunsul său scurt dat juraților a fost 

următorul: "Nu accept premii literare". 
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  Luca a scris Vampirul Pasiv (Le 

vampire passif) în 1941 în limba franceză și 

l-a publicat în 1945 la fictive Éditions de 

l'Oubli ("Ediții uitate"); este, după cum 

observă Petre Rǎileanu, "primul text 

propriu-zis suprarealist al lui Luca" și un 

tratat exemplar despre praxisul obiectului 

suprarealist. Este un amestec eminamente 

amuzant de proză poetică, autobiografie, 

reflecție teoretică, narațiune documentară și 

interpretare delicios de delirantă; este, de 

asemenea, una dintre cele mai accesibile 

cărți ale lui Luca. Vampirul pasiv începe cu 

un lung text introductiv, "Obiectul oferit în 

mod obiectiv", care conturează ceea ce Luca 

numește un "nou obiect al cunoașterii". 

Atunci când este dăruit altuia, "O.O.O." (așa 

cum îl numește Luca) pune indivizii în 

relație cu un "inconștient colectiv activ", 

permițând dezvăluirea și dezlănțuirea 

dorinței.  Potrivit lui Luca, O.O.O. este 

distinct de obiectul găsit, deoarece "obiectul 

care este găsit, dar nu oferit, este un obiect 

de cunoaștere, deși prin masturbare". Este, 

de asemenea, distinct de cadou, care, din 

cauza convenției sociale, este "dezbrăcat de 

caracterul său erotic obiectiv". Făcându-se 

ecoul polemicii lui Breton împotriva "bestiei 

nebune a obiceiului" (în eseul "Criza 

obiectului" din 1936), Luca susține că 

"dăruirea unei flori, care ar putea fi tratată 

ca un obiect foarte puternic de cunoaștere 

afrodiziacă, devine în cadrul mecanismului 

confuz și banal căruia societatea actuală îi 

atribuie un obiect neutralizat, banal în 

lumea lucrurilor exterioare". O.O.O. al lui 

Luca nu oferă nimic mai puțin decât o nouă 

epistemologie a relațiilor sociale, făcută 

posibilă atât prin însușirea șansei, cât și  

prin activitatea de analiză paranoică, 

asemănătoare cu cea a lui Dalí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"The Objectively Offered Object" 

detaliază fabricarea și interpretarea 

psihanalitică ulterioară a nouă ansambluri 

de obiecte.  Unul dintre cele mai izbitoare și 

mai complicate astfel de obiecte este "Litera 

L", o păpușă pe care Luca a găsit-o într-un 

magazin de antichități și pe care a acoperit-

o parțial cu ghicitori din desene animate pe 

care le-a decupat din almanahuri.  Luca 

descrie că a atașat un al doilea cap la 

inghinalul păpușii și i-a cerut soției sale să 

coasă pe ea o mască din pene de stilou din 

oțel. După ce soția lui Luca obosește și se 

plânge de această sarcină, are loc o ceartă, 

care duce la mutarea lui Luca pentru o 

săptămână la niște prieteni. La întoarcere, 

Luca aplică al doilea cap, pe care îl vede ca 

pe un înlocuitor pentru sexul păpușii, cu 

lame de ras.  Încântată că obiectul se apropie 
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de finalizare, soția lui Luca întreabă cum își 

vor numi copilul; enervat de "mediocritatea 

acestei asocieri", Luca îi răspunde că nu 

poate fi copilul lor, deoarece se va numi 

Nadja (care este, bineînțeles, titlul 

romanului emblematic al lui Breton). 

Odată oferit, obiectul "a început să murmure 

un limbaj negru-magic" între Luca și Breton.  

Potrivit analizei lui Luca, păpușa reprezenta 

un substitut pentru o ocazie ratată de a-l 

întâlni pe Breton la Paris (în ciuda mai 

multor oferte din partea unor prieteni de a-i 

face cunoștință cu Breton, Luca a refuzat  

din cauza unei "inhibiții îngrozitoare, 

intimidante"). Lipirea ghicitorilor pe 

trunchiul și piciorul păpușii i-a oferit 

"satisfacția...[pe care] ar fi obținut-o dintr-o 

conversație (...) cu Breton la Paris".  Luca 

interpretează refuzul soției sale de a coase 

penițele de pix pe capul păpușii ca pe o 

manifestare a dorinței ei de a păstra 

capul/sexul "liber și erect", în încercarea de 

a interveni în relația dintre Luca și Breton.  

Decizia lui Luca de a mutila capul cu lame de 

ras a fost un mijloc de a-și satisface dorința 

față de Breton și de a bloca presupusul gest 

de infidelitate al soției sale.  Abia după ce a 

redenumit obiectul "Scrisoarea L" (aluzie 

atât la un pasaj din Nadja, cât și la un text al 

cărui autor este Luca și care se numește 

"Anatomia literei"), Luca a simțit că nu mai 

este "un spectator între Nadja și Breton", ci 

"un creator/expozant". 

Acest ansamblu ritualic nu numai că este 

legat de Breton din motivele menționate mai 

sus (Luca observă, de asemenea, că cele 

două capete de păpuși au ceea ce se numește 

un stil de păr "breton"), dar evocă și seria La 

Poupée a lui Hans Bellmer, briciul cu care 

Luis Buñuel taie ochiul în Un Chien Andalou 

și enucleările erotice ale lui Georges Bataille 

în L'histoire de l'oeil (Luca spune că a "tăiat 

ochiul păpușii" într-o "ejaculare supremă. ") 

Putem înțelege cel de-al doilea cap de 

păpușă nu ca pe un sex monstruos și mărit, 

ci ca pe un cap care apare în actul parturirii: 

într-adevăr, dacă luăm păpușa ca pe un 

reprezentant al lui Luca însuși, ea ar putea 

reprezenta imaginea surprinzătoare a lui 

Luca dând naștere propriei sale imago 

suprarealiste - cu tot cu un laur de lame de 

ras și un ochi despicat capabil de o viziune 

transformatoare, spasmodică.  Dacǎ 

acceptǎm punctul de vedere al lui Rǎileanu 

cǎ Vampirul pasiv este "primul text propriu-

zis suprarealist al lui Luca", nu am putea 

înțelege pǎpușa ca pe un anunț provocator 

pentru petrecerea suprarealistǎ de "coming 

out" a lui Luca? Și "L"-ul din "Litera L" nu ar 

putea fi altceva decât inițiala ultimului nume 

de împrumut al lui Luca, o inițială pe care 

Luca o numește în poemul "Inițiere 

spontană" "primordială și triunghiulară... / 

ca o erupție de sinteză / în fixarea 

neantului"? 

                    

                  Gherasim Luca, Cubomania
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Ca și în cazul Vampirului pasiv, Luca a 

publicat Inventatorul iubirii în 1945 - 

imediat după încheierea războiului și chiar 

înainte ca staliniștii să preia controlul deplin 

asupra României. Este una dintre puținele 

cărți pe care Luca le-a scris în limba sa 

maternă și conține unele dintre cele mai 

feroce și intense cuvinte ale lui Luca și unele 

dintre cele mai uimitoare figurații poetice 

ale sale. Traducerea Semilunii respectă 

textul original, prezentând piesele 

"Inventatorul iubirii", "Cutreier 

imposibilul", "Moartea moartă" și 

apendicele în blocuri dense de proză 

formidabilă, spre deosebire de ediția 

franceză ulterioară (și incompletă), care 

rupe piesele în versuri. "Moartea moartă" 

documentează cinci tentative de sinucidere 

(prin strangulare, cu revolverul, cu cuțitul, 

cu otravă și prin "obstrucționarea voluntară 

a respirației"), completate cu notițe de 

sinucidere și scurte fragmente de scriere 

automată pe care Luca le-a executat în acest 

proces - o prolepsie stranie a ultimei și 

reușitei tentative de sinucidere a lui Luca 

prin înec în 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventatorul iubirii reflectă o viziune 

premonitorie postmodernă asupra iubirii și 

anticipează criticile revizioniste ale lui 

Deleuze și Guattari atât la adresa 

psihanalizei, cât și a marxismului (un fapt 

care este adesea remarcat, dar rareori 

elaborat). Ea dezvoltă un principiu central al 

Dialecticii dialecticii, text în care Luca și 

Trost declară: "Nu este vorba de o iubire, ci 

de o iubire care nu este o iubire: "Pentru a 

descoperi și inventa cele mai turbulente 

laturi ale iubirii, ne opunem atât limitărilor 

exterioare impuse de natură, cât și 

limitărilor interioare datorate complexelor 

oedipiene". Luca susține că este crucial ca 

represiunea psihologică, precum și cea 

socială și politică să fie depășite, și sugerează 

teza deleuziană-guatariană potrivit căreia 

complexul Oedipal acționează ca o forță 

insidioasă și colonizatoare a capitalismului. 

În "Inventatorul iubirii", Luca scrie că 

"revoluția socială... este sortită eșecului" 

dacă proletarul poartă încă "în propria 

plasmă microbul anesteziant al familiei".  

O "poziție non-edipiană", în schimb, ar fi 

capabilă să realizeze o "somptuoasă 

eliberare a materiei din tridimensionalitatea 

ei pietrificată". Primul Manifest Non-

Oedipal al lui Luca este considerat pierdut, 

dar un fragment din el servește în mod 

ispititor drept epigraf al Inventatorului 

iubirii: "...și refuzând cu indignare orice 

încercare a lumii exterioare de a-l izola în 

turnuri de fildeș, Non-Oedip obiectualizează 

fiecare dintre acțiunile sale, ca și cum 

milioane de oameni se scurg prin 

singurătatea sa forțată." În locul unei 

socializări disciplinate și represive (ceea ce 

Deleuze și Guattari ar putea numi 

"segregarea dorinței-producție"), Luca 

postulează fluxuri de dorință care se scurg, 

multitudinare (sau "fluxuri-schizzes" în 

vocabularul specializat al lui Deleuze și 

Guattari). Luca propune aici o subiectivitate 
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colectivă revoluționară - posibilitatea unei 

conectivități radicale în locul izolării. 

Ediția Văduva Neagră a Inventatorului 

iubirii conține și o altă carte românească 

scurtă din 1945, Un lup văzut printr-o 

lupă - surprinde nu numai ceva din jocul de 

cuvinte al originalului, ci și interesul 

suprarealist pentru violența erotică 

(fascinația suprarealistă față de călugărița 

rugătoare și faimosul său ritual de 

împerechere este bine documentată în 

articolul lui Roger Caillois din 1934 "La 

mante religieuse"). Și, la fel ca în cazul 

Vampirului pasiv, avem încă un caz care 

subliniază o viziune revigorată cu viciu, o 

optică a riscului, o evaluare îndrăzneață a 

ceea ce ar putea să te muște de cap... dacă nu 

cumva, adică, nu te prinzi tu primul.  În 

"Mantia rugătoare evaluată", interlocutorul 

liric al lui Luca spune: "Am mâncat poate o 

lampă, poate am devorat mantia rugătoare 

pe care am evaluat-o, poate nu am mâncat 

nimic altceva decât imaginea ta de neșters". 

Dacă Luca devorează imagini, el le 

regurgitează în pagină cu o extremă 

frumusețe uimitoare. Pentru ca iubirea să fie 

reinventată, potrivit lui Luca, trebuie 

depășite atât strânsoarea deleterioasă a 

complexului oedipian, cât și separarea de 

naștere (ceea ce el numește "trauma 

natală"). Din acest motiv, unele dintre cele 

mai uluitoare imagini ale sale se bazează pe 

scenarii preedipiene, dacă nu chiar non-

edipiene, și prenatale. "Inventatorul iubirii", 

de exemplu, se încheie cu o conjuncție 

surprinzătoare de anexe și organe: "capul 

iubitei mele adorate, capul iubitei mele 

tentaculare nenăscute, a cărei dovadă 

supremă este imensul cordon ombilical prin 

care îi sug inima".  În aceeași ordine de idei, 

"Castelul prefigurat" se încheie: "De fiecare 

dată când te sărut, simt scheletul buzelor 

tale. De fiecare dată când respir, ating un 

făt".  Spre deosebire de congresul sexual 

normativ al celor doi subiecți unificați, 

aceste manifestări non-genitale de 

perversitate polimorfă reprezintă 

ansambluri erotice deschise la ceea ce Luca 

numește "realitatea incandescentă a 

devenirii". Am putea spune că, în aceste 

două cazuri, iubita se află în proces de - în 

termeni deleuziano-guattariani - "devenire-

animal" și "devenire-copil" (ca un făt 

nenăscut cu un "cap tentacular"). 

Concepția lui Luca despre l'amour fou este 

în mod insistent și agresiv anti-

antropocentrică, iar în poemele sale de 

dragoste delirante (dacă le putem numi așa), 

iubitul și iubita se apropie frecvent de 

entități non-umane - fie că este vorba de o 

hienă, un făt sau un cadavru asemănător 

unui zombie.  În "Ecoul vopsit în roșu", Luca 

refigurează actul erotic ca fiind întâlnirea 

dintre un scormonitor și o carie: "Femeia pe 

care o ador ca și cum aș visa, ca și cum aș 

muri, ca și cum nu m-aș fi născut încă, îmi 

oferă cadavrul ei sublim în ruinele acestui 

cimitir în care paznicul de noapte din 

depărtare, cu privirea pușcă împotriva 

ochiului, mă confundă cu o hienă."  Luca - în 

mod interesant - a fost confundat și cu alte 

animale: Andrei Codrescu spune, în 

introducerea cărții, "Gherasim Luca era un 

taur, un toro", iar John Olson, într-un blurb 

de pe ultima copertă, spune: "Luca scrie cu 

ferocitatea panterei lui Rilke, sângele și 

tendoanele învârtindu-se în cerc".  "Numai o 

cupă halucinată sau un pepene verde ar fi 

atât de amăgit încât să creadă că există 

trăsături comune între mine și oameni", 

spune Luca, întrucât "ceea ce oamenii 

numesc dragoste este întâlnirea a două inimi 

imbecile".  Astfel, în "Vulcanii din interiorul 

legumelor", el îi spune iubitei sale: "Te 

deschid ca pe un cal și caut înăuntru 

mușcătura de frâu, uitând că o ții deja între 

dinți... Îți mângâi ectoplasma așa cum aș 

mângâia un rechin". 
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                                    ** 

  În anii '50, Luca a luat o "turnură 

lingvistică", renunțând la propozițiile lungi, 

baroce și la figurile retorice elaborate, 

pentru a se orienta spre structuri repetitive, 

fragmentare și combinatorii.  El a dezvoltat 

un tip de poezie bâlbâită - cea atât de 

admirată de Deleuze - pe care a numit-o 

"ontofonie"; potrivit lui Luca, "în ... limbajul 

care servește la desemnarea obiectelor, 

cuvântul are doar unul sau două sensuri și 

ține încarcerată sonoritatea.  Dar dacă se 

lasă să se rupă forma în care s-a 

împotmolit, apar noi relații... Eliberați 

suflul și fiecare cuvânt devine un semnal".  

Putem găsi dovezi ale unor astfel de relații 

noi și eliberatoare în "Sfârșitul lumii: To 

Embody", un poem pe care Mary Ann Caws  

l-a tradus pentru antologia Yale de poezie 

franceză din secolul XX (2004).  În timp  

ce explorează în continuare fluxurile 

indisciplinate ale dorinței, Luca se bazează 

nu atât pe ortodoxia imaginii suprarealiste 

disruptive (oricât de admirabil executată), 

cât pe jocul permutațional al subiectului și al 

obiectului, pe posibilitățile de asociere 

fonetică și pe verbalizarea purificatoare a 

substantivelor și adjectivelor: 

 

tu negru mă alungi 

tu roșu pantof de balet eu 

și când nu-mi dai tocuri înalte 

tu le crocodil 

tu sigiliu tu fascinezi 

mă acoperi 

Eu te descopăr, eu te inventez 

Uneori te livrezi singur 
 

Umezeala ta, buzele mele 

Te livrez și te delirez 

Mă delirezi și mă pasionezi 

Te umăr, te vertebrez, te gleznă... 

Eu geană și pupilă tu 

și dacă nu-mă fac omoplat înaintea 

plămânilor mei 

chiar și de la distanță tu mă axilezi 

Te respir 

zi și noapte te respir 

Te gură 

Te palatez, te mușc de dinți, te lac de unghii 

Eu vaginul tau, eu pleoapa ta 

Te respir 

eu poala ta 

 

                                          ** 

Prada Umbrită (La Proie s'ombre), care 

tocmai a fost publicată de noua și 

promițătoarea Contra Mundum Press, este 

prima traducere a versurilor lui Luca în 

limba engleză și ultima carte de versuri pe 

care Luca a publicat-o în timpul vieții sale; 

este o carte care este animată de - în 

cuvintele lui Caws**) - "complicațiile căutate 

ale limbajului". Ca atare, este un volum 

extrem de dificil de tradus, deoarece, spre 

deosebire de imagine, jocul de cuvinte este 

mult mai puțin ușor de înțeles între limbi.  

Pentru a înrăutăți lucrurile, se poate 

argumenta că multe dintre poemele din 

Prada Umbrită sunt menite să fie auzite și 

sunt doar partituri tipărite pentru 

interpretări sonore; "Uninitialed Crimes", 

ultimul poem din carte, a fost interpretat de 

Luca în cadrul Festivalului Text-Sound din 

1972 de la Stockholm și este inclus, într-o 

versiune tratată electronic, pe discul Two 

Poems (Alga Marghen, 2009).  Cu toate 

acestea, Prada Umbrită în sine este o 

expresie crucială a poeticii lui Luca și, deși 

cititorii nu-l pot auzi efectiv pe Luca 

eliberându-și respirația în timpul 

interpretării, ei pot aprecia atenția sa la 

punerea în pagină a cărții. În introducere, 

Caws observă că " fiecare detaliu al tiparului 

îi intră în minte: există pagină după pagină 
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de dispunere liniară: aici, trei rânduri, apoi 

patru, apoi două...".  Și dacă au existat unele 

"pierderi" inevitabile în traducere, au existat 

și unele "recuperări" inteligente. 
 

Putem lua, ca exemplu, remarcabilul poem 

"Pădurea", care începe cu un singur terț 

izolat pe o pagină: 

 

Pădurea atârna de un copac 

ascunde copacul de omul spânzurat 

și pe cel spânzurat în copac 
 

Paralelismul dintre atârnat și spânzurat și 

chiasmul copac-atârnat-atârnat-copac dau 

acestui enunț efectul unui dialog Zen 

esoteric; pare complet în sine.  Dar mai este 

ceva.  În partea de jos a paginii următoare se 

află alte două strofe, justificate la dreapta - 

strofa anterioară însoțită de una nouă: 
 

Pădurea atârna de un copac 

ascunde copacul de omul spânzurat 

și omul spânzurat din copac 
 

Atârnat de cea mai înaltă creangă 

pădurea originală 

își scoate limba originală 

a CRIMEI sale neintitulate 
 

Și astfel începe jocul de cuvinte; ascunderea 

inițială (a spânzuratului în copac) devine, de 

fapt, o dezvăluire lexicală.  Cuvântul 

"CRIMĂ", astfel inițializat, ne atrage  

atenția asupra rimelor  inerente crimelor, 

presimțind rimele ce vor urma. 
 

Poemul continuă prin această manieră 

crescend-repetitivă timp de încă nouă 

pagini, până când obținem, în sfârșit, 

următoarea structură: 

 

 

În inima cuvântului ARBORE 

în capul cuvântului RAMURĂ 

tăiat 

Capul pierdut 

inima rătăcită 

Departe de a cădea la piciorul cuvântului 

ARBORE 

capul cuvântului RAMURĂ se ridică 

Capul cuvântului RAMURĂ 

se ridică la capul cuvântului ARBORE 

și-l BLOCHEAZĂ 

Blochează suprafața cuvântului PĂMÂNT 

care, îmbătat de lemn, PĂMÂN fără un T 

în furtuna cuvântului  ÂNĂ fără de cap. 

Nici un cap de cuvânt nu cade 

fără cap, fără cădere 

în umbra copacului fără umbră și fără 

pradă 

Topor fără cap "sau mâner" 

plantat în lemnul de la margine 

cuvântul PRADĂ fără cap sau coadă 

ucide cuvântul REGE în trupul  

și sufletul său 

capcana sa și numărul său 

Cuvântul MARGINE în inima cuvântului 

PĂDURE 

fără început sau sfârșit. 

__________________________ 

  

*) Suprarealism în cheie minoră:   

Ghérasim Luca și poezia sa de Michael 

Leong  ( Doctor of Philosophy from 

Rutgers, the State University of New 

Jersey) 

 

         Traducere și note Adrian Grauenfels  

             SAGA PUBLISHING 2023  
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Amurgul 
   
Aici suntem 1985 cînd a venit în vizită la 

mine! A fost foarte generos şi a cumpărat o 

lucrare de artă de a mea dintr-o galerie: Un 

asamblaj - un borcan de sticlă plin de chei de 

bronz găsite pe stradă, în cartierul meu: East 

Village!  

Mi-dor de el! Era aşa de hazos şi simpatic!  

Uite că s-au împlinit 15 ani de la sinuciderea 

lui Gherasim. Sunt Zvonuri că era bolnav şi 

pe deasupra l-au azvârlit afară din casa lui. 

Era fără apartament şi cu sănătatea slabă.  

E o tragedie că nimeni nu l-a ajutat să treacă 

prin acea perioadă grea.       

                                       Valery Oisteanu     

                                 ** 

        În 1994, confruntat cu evacuarea din 

apartamentul său, alături de ceilalți locatari 

ai clădirii din cauza "renovării urbane", 

Luca, urmându-l pe Paul Celan, a sărit de pe 

Pont Mirabeau, naufragiind în râul Sena, la 

48°9' latitudine nordică și 2°3' longitudine 

estică.  În biletul său de adio, Luca a declarat 

că nu mai era loc în lume pentru poet.   

În primul număr al revistei La Révolution 

surréaliste (1924) se întreba: "Este 

sinuciderea o soluție?" Pentru Luca, 

răspunsul a fost de data aceasta "Da".  

Potrivit lui Sarane Alexandrian, "sala 

crematoriului Père Lachaise, unde Luca a 

fost incinerat, era plină" și "la 

înmormântarea lui Gherasim Luca au 

participat mai mulți oameni decât la cea a lui 

Baudelaire", un poet care a scris, în 

secțiunea "La Morte" din Les Fleurs du Mal: 

 

 "'Mă voi culca, / Voi dormi. / Înfășoară-mă 

în panoplia ta, / O, întuneric 

reîmplinitor!"".      

                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        La Chicago Gherasim Luca cu                  

                                Valery  Oisteanu  

 

 

 BLA BLA BLA     
Autor: AG  

Omagiu lui Gherasim Luca 
 
 

cel considerat a fi într-o perfectă imobilitate 

împinge pe cel care pare a se mişca, într-o 

alunecare, 

reuşind să producă o substanţă fixă, 

imuabilă... 

precum în ciuda opririlor sale abundente, 
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un altul pare agitat în jurul său, frenetic în 

sine 

cel ce se mişca sau nu, într-un colţ neluminat 

sau poate cel ce se strecoară printre paşii 

celui care nu 

cel care se odihneşte în centrul turbulenţelor 

părând că mişcă până şi aerul care stă şi dă 

dând impresia că mimează imuabilul 

putând fi desigur complet imobil 

(şi locuind într-un imobil inutil) 

sau fiind într-o mişcare a mobilităţii sale 

suplă 

dar lăsând să se creadă curajos că trece, 

din dualitatea dublă 

statică, curioasă, într-o stare sedată  

vag sugerată... 

şi toate acestea personaje asemănându-se 

între ele 

depăşindu-se între ele cu un fel de 

curiozitate piezişă 

excelând în arta de a sta nemişcate 

împingând totul şi toate, dar de fapt frânate 

tot ce trece ori ce nu trece peste tot 

având aerul perfectei depăşiri pe loc 

în timp ce tu ce eşti mereu deplasat de 

mimare 

născut la fix şi mutat într-un colţ al 

nemişcării, în perpetuă mişcare. 

                                    *** 

https://www.youtube.com/watch?v=gCWX

5Oumd08 

  Prendre Corps în lectura lui 

GHERASIM LUCA 

NOTĂ 

** ) Mary Ann Caws (născută în 1933) este 

o scriitoare, traducătoare, istoric de artă și 

critic literar americană.  

Este o distinsă profesoară emerită de 

literatură comparată, engleză și franceză la 

Graduate School of the City University of 

New York și face parte din facultatea de 

cinematografie.  

Este expertă în suprarealism și în literatura 

modernă engleză și franceză, fiind autoarea 

unor biografii ale lui Marcel Proust, Virginia 

Woolf și Henry James. Lucrează la 

interrelațiile dintre arta vizuală și textele 

literare, a scris biografii ale lui Pablo Picasso 

și Salvador Dalí și a editat jurnalele, 

scrisorile și materialele sursă ale lui Joseph 

Cornell. De asemenea, a scris despre André 

Breton, Robert Desnos, René Char, Yves 

Bonnefoy, Robert Motherwell și Edmond 

Jabès. A fost editor senior pentru 

HarperCollins World Reader și a editat 

antologii, printre care Manifesto: A Century 

of Isms, Surrealism și Yale Anthology of 

20th-Century French Poetry. Printre alții,  a 

tradus pe Stéphane Mallarmé, Tristan 

Tzara, Pierre Reverdy, André Breton, Paul 

Éluard, Gh. Luca, Robert Desnos și René 

Char. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCWX5Oumd08
https://www.youtube.com/watch?v=gCWX5Oumd08

