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      Apollinaire din "L'Enchanteur 

pourrissant" răspunde la apologia pentru 

tăcerea lui Apollonius din Tyana, „Tăcerea te 

face etern”, cu această exclamație a vrăjitorului: 

„Taci, tăcut! De atunci, această obiecție pare să 

fi rămas o literă moartă în domeniul poeziei 

franceze. Liniștea, amețeala ei și lirismul 

paradoxal pe care le trezește par să domnească 

pretutindeni. Poate că într-o zi un cititor uimit 

de această curioasă insistență va îndrăzni să 

repare nuanțele acestor cuvinte albe, să 

clasifice figurile retoricii singulare, să ordone 

filiația lor. Pe fondul acestei fascinații, opera lui 

Gherasim Luca, străină de simfonia tăcerilor 

noastre  pare disonantă. Acesta este, fără 

îndoială, motivul, dar nu singurul, pentru care 

fervoarea lui Gilles Deleuze și a altor câțiva 

cititori înflăcărați stârnește atât de puține 

reacții. Această poezie oferă într-adevăr 

imaginea unei experiențe poetice care, dacă nu 

eludează această întrebare a tăcerii, îi oferă un 

răspuns departe de clișeele contemporane. 

Tăcerea este valabilă aici pentru capacitatea sa 

de a dezorienta, si a dezarticula cuvântul; 

devine, de asemenea, unul dintre constituenții 

esențiali ai umorului. La un sondaj efectuat în 

1978 de Le Soleil Noir, care a abordat 

întrebarea lui Hôlderlin „La ce bun poeții într-o 

perioadă de lipsă?” »,  

A răspuns Gherasim Luca trimițând o poezie 

anterioară, scrisă în 1960, Întrebarea:  

(... ) 

 Întrebarea prostească 

pe care bâlbâitul o pune surdului 

care o pune 

ca pe cheia unei mărturisiri 

pe buzele oarbe 

ale unui  bătrân mut beat și gol 

care scârțâie 

la ce? despre ce? 

și care scârțâie doar 

cârcoteala curtării 

cotcodăceala gâfâită 

pierzând respirația - și forma - 

la urechea enormă a vacarmului... 

 

 

           ...Morala acestui  răspuns definește 

singularitatea interogației poetice întreprinse în 

această lucrare. Umorul său deosebit, aflat la 

răscrucea absurdului și a comicului, este de 

natură să destabilizeze cititorul obișnuit cu 

"spiritul de seriozitate" de care poezia 

contemporană refuză atât de des să se 

îndepărteze. Încăpățânarea voluptuoasă cu care 

Luca se adâncește în cuvinte este însoțită de 

recunoașterea limitelor impuse acestei cuceriri 

a limbajului. Dar oare tulburarea pe care o 

resimte provine doar din această abatere de la 

regulile "bunelor maniere" poetice? Ar trebui să 

căutăm mai degrabă originea sa în punerea în 

joc a unui disconfort interior față de limbaj, în 

recunoașterea limitelor sale, asociate în mod 

singular cu cele mai mari solicitări care i se 

adresează. Poezia are de-a face cu o infirmitate 

a limbajului; nici măiestrie, nici asceză, este o 

slăbiciune, un mers neîndemânatic, "o 

întrebare stupidă". Recunoașterea inadecvării 

sale și imposibilitatea simultană de a găsi un 

substitut îi impune lui Luca un mod de a vorbi 



incomod. El face din acest disconfort propriul 

său teren, nu pentru a-l locui sau pentru a-l 

aranja, ci pentru a-i testa resursele. De aici 

apare nevoia de a inventa această "bâlbâială 

poetică" care multiplică piedicile: - à perdre 

haleine -. Un text selectat în Où où ouvrir 

(1970) poartă titlul semnificativ Le 

Tangage de ma langue; Michel 

Leiris va regăsi acest joc 

paronimic*  în 1985 în Langage 

Tangage. Poemul lui Luca, care 

are aspectul neobișnuit al artei 

poetice, pune în scenă relația 

dintre dezechilibrul impus 

cuvintelor și experiența unui corp 

devenit străin de el însuși: 

  

La această orgie de cuvinte 

și asceți care ascultă  

demonul meu de sunet acționează  

pe o lume care se neagă pe sine  

se îneacă și se înnoadă 

în fundul gâtului meu (...)  

 

   Astfel, tăcerea încetează să mai exercite o 

seducție intelectuală; departe de a fi ridicată la 

rang de figură a transcendenței sau de 

experiență originală, ea este integrată în 

cuvântul poetic, recunoscută ca un material: 

incomod, sigur, incongruent. Dar tocmai 

această incongruență pledează în favoarea sa. 

Poemul " Statuile", publicat în 1958 în nr.1 al 

revistei Edda, se deschide cu acest aforism: 

"spre deosebire de mutism, tăcerea este 

extensia convulsivă a cuvântului". Iar dacă se 

prelungește, nu este pentru a-i da o profunzime 

sau un ton profetic. Convulsiile despre care 

vorbim, și în care se exprimă apropierea 

întreținută cu suprarealismul, se manifestă în 

voce, în tăieturile impuse de "cabala fonetică". 

De aici acest caracter singular: aceste texte, al 

căror aranjament tipografic constituie o 

preocupare esențială în ochii lui Luca, trebuie 

în același timp citite și rostite. Recitalurile care 

îi punctează opera constituie tot atâtea 

provocări și încercări ale acestui risc asumat în 

discontinuitatea controlată a respirației.    

  Tăcerea, martoră a pauzelor interioare, 

devine forța dinamică 

care se agață de cuvinte, 

le dilată, le transformă 

apariția în "acte  

ratate"; iar amplificarea 

fenomenului duce la o 

formă de dramaturgie a 

poticnelii. Îndepărtat 

de  limbajul  obișnuit, 

obsedat de legăturile de 

stăpânire și de supunere 

pe care structurile sale 

comune le perpetuează; el 

pune la îndoială 

automatismele obișnuite. 

Adunând lapsusuri, flori 

retorice paradoxale, Luca 

dezvăluie valoarea propriu-zis euristică a ceea 

ce condamnă estetica de obicei ca "stângăcie". 

Sensul, care este de obicei un proces liniar și 

orientat, este supus unei ezitări constante, 

întorcându-se mereu asupra condițiilor 

apariției sale.   

 

 

 

 

 

  

  Întâlnirea cu pictorul Joël Hubaut, cu 

care  colaboreaza din 1987 în "Satyre et 

Satrape", nu este deci întâmplătoare: principiul 

proliferării "epidemice" a semnelor plastice pus 

în aplicare de acesta din urmă duce la același 



nomadism al sensului: rarefierea în opera lui 

Luca, supraîncărcarea în cea a lui Hubaut,  

duc în mod paradoxal la același efect. Prin 

multiplicarea relațiilor de contiguitate, pictorul 

interzice orice lectură definitivă și orientată a 

pânzei. În opera lui Luca, tăcerea, prin ruperea 

liniarității cuvântului, introduce un joc: o 

distanță jucăușă, dar și un mic decalaj care 

perturbă funcționarea mașinii și ne obligă în 

curând să îi reconsiderăm întreaga funcționare. 

Limbajul începe să se joace, ca și coca unei 

nave, fără să se poată prevedea dacă aceste 

minime dezechilibre introduse în construcția 

abilă nu-i vor amenința stabilitatea, nu vor 

ruina întregul edificiu: prin ricoșeuri succesive, 

cuvintele se deschid spre această tulburare 

veselă. Ar fi însă inutil și de puțin folos să 

căutăm în aceste texte poetice aplicarea unei 

"proceduri". Încercarea se va dovedi la fel de 

iluzorie ca și cea pe care au experimentat-o 

cândva criticii citind opera lui Raymond 

Roussel: "testamentul critic" lăsat de Roussel 

este poate cea mai seducătoare capcană a 

operei sale; simplitatea "explicațiilor" sale nu 

face decât să-i dubleze, în mod paradoxal, 

complexitatea. La fel, "regula formală" adoptată 

de Luca, dacă reușim să rezolvăm figurile 

multiple la univocitate, nu este niciodată decât 

un pretext pentru a reînnoi acest vertij în fața 

evadării cuvintelor "prinse de magnetul 

nonsensului". Frecvența  jocului de cuvinte, 

înmulțirea dislocărilor intempestive dintre 

sunet și sens oferă ocazii de a reînnoi această 

voluptoasă neliniște. Luca rămâne astfel la 

distanță de formalismul literar; poemul 

Crimele fără inițiale este suficient pentru a 

ilustra neîncrederea pe care o avea față de orice 

gândire și creație sistematică. În mijlocul unei 

enumerări a cărei scandare este aceeași care a 

dat ritm istoriei moderne, extragem acest 

fragment: 

 (.../figurism / formalism / funcționarism / 

gargarism /gongorism /  amorism / lirism / 

masochism / mesmerism / meteorism / 

militarism (...  majoritatea  sunt  sinonime, 

sunete sinonime / homografe/ homoclaști / 

homofagi / homofili / homofobi / homofoni ...)  

  Majoritatea termenilor incriminați au 

acest lucru în comun: desemnează apartenența 

la un grup sau la un sistem, sunt marca unei 

utilizări totalizatoare a limbajului: miraje care 

cultivă identitatea și asemănarea sau cadre 

goale care nu stupefiază privirea decât păstrând 

iluzia unui centru. Aventura poetică a 

cuvintelor în opera lui Luca, prin umorul său o 

împiedică să fie didactică, oferă cititorului o 

"învățătură": limba nu poate fi o chestiune de 

apartenență și nici de rezumare a experiențelor 

lumii. Singurul lucru pe care îl face este să se 

deschidă spre crestătura discretă și provizorie 

pe care vocile reușesc să i-o facă. Astfel, 

metafora științifică pe care Luca o folosea în 

1946 pentru a descrie instabilitatea 

fundamentală a dorinței, cea a mișcării 

browniene, a încetat să mai fie o simplă 

imagine, în același timp în care dorința s-a 

întrupat în dorința de cuvinte; opera sa poetică, 

privită în unitatea ei, este străbătută de astfel 

de șocuri pulsatorii, de astfel de impulsuri. 

Imposibilitatea de a se agăța de o lectură 

definitivă, face acest material lingvistic să scape 

de sub controlul obișnuit al poeticii, ne 

interzice să reducem aceste texte la stilul (prea 

frecvent de lecturi) care constituie tăcerea plină 

de certitudinea iluzorie de a fi cucerit un sens 

ultim. Chiar de la primul contact cu lucrarea, se 

instituie o formă de bâlbâială: cititul este un act 

de stângăcie, de poticnire, de plăcere a 

bâlbâielii. Să recitești opera lui Luca înseamnă 

să împărtășești încântarea eșecului cuvintelor 

și, între disconfort și umor, să urmărești 

interogația: - Cum să ieși (din lectură) fără 

să ieși?  

______________ 

  

 * paronimic = cuvânt  asemănător ca sunet, 



dar deosebit ca sens de alt cuvânt, cu care în 

vorbire poate fi confundat. de ex: 

iminent  și  eminent. 

ebook - traducere si note: Adrian Grauenfels 
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desen si dedicatie personala GH. LUCA in vol. 

LA PROIE S’OMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Luca- Placerile lui Noe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


