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În mod evident ştiinţa modernă a avut o influenţă atotcuprinzătoare asupra vieţii şi 

ideilor din secolul al XX-lea. Oricare ar fi opiniile lor despre ştiinţă, artiştii moderni s-au 

raportat la descoperirile din ştiinţa modernă, încercând fie să reflecte, fie să modifice 

până la negare şi inversare, metodele şi ideile din diferitele studii ştiinţifice, în lucrările 

lor artistice. Unii artişti încearcă să reprezinte o obiectivitate „fotografică” în lucrările lor, 

în timp ce alţii explorează, până la excluderea tuturor acestor tendinţe, o problemă 

artistică aparent limitată, dar care şi aşa reflectă prin îngustarea subiectului cercetat o 

caracteristică specifică metodelor ştiinţifice moderne. Raportarea scriitorilor şi artiştilor 

suprarealişti este diferită, surprinzătoare şi, de cele mai multe ori, imprevizibilă, însă de 

fiecare dată când vom analiza această raportare am încercat să fim nuanţaţi şi să tratăm 

subiectul cercetării noastre cu atenţie, precizie şi rafinament. 

Gavin Parkinson, singurul cercetător care a tratat în mod sistematic relaţia 

mişcării suprarealiste cu ştiinţa modernă, subliniază în studiul său că de fiecare dată când 

au fost aduse argumente pentru a sublinia diferenţa dintre ştiinţă şi disciplinele umaniste 

au fost contrazise de faptele istorice ce ne înfăţişează o imagine mult mai conciliatoare 

decât perspectiva teoretică.  

Mai precis, în argument am subliniat modul în care poetica suprarealistă poate fi 

pusă în relaţie cu cei trei piloni fundamentali ai metodologiei trandisciplinare:  

(1) – existenţa nivelurilor de realitate: nici un tip de cercetare a mişcării 

suprarealiste nu poate începe fără a sublinia într-un fel sau altul că arta de tip tradiţional 

şi arta de tip avangardist reprezintă două niveluri de realitate total diferite, prin simplul 

motiv că privesc în mod total diferit (antagonist, cum ar spune Lupasco) modul în care se 

produce o operă de artă/ literară, modul în care este receptată o operă de artă/ literară, dar 

mai ales funcţia unei opere de artă/ literară care în mod tradiţional era privită ca un obiect 

estetic sursă a unei emoţii de ordin estetic, iar din perspectiva suprarealistă ea aduce o 

schimbare la nivel mintal prin explorarea impulsurilor subconştiente şi eliberarea de 

cenzura raţionalului limitat (de care vorbeşte Breton în primul Manifest suprarealist),  

care va permite ulterior unificarea contrariilor (de care vorbeşte Breton în Al doilea 

manifest suprarealist) atât la nivelul subiectului emiţător sau receptor, dar mai ales la 

nivelul interacţiunii dintre subiectul receptor (privitorul/cititorul) şi obiectul receptat 

(opera), fiindcă literatura nu mai este ficţiune şi artificial, ci trăire şi autenticitate care, 
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de exemplu, în romanul Nadja lui Breton se va manifesta prin fotografii cu locurile unde 

a fost Nadja, cu mărturii ale ei, cu tot felul de elemente care au legătură cu viaţa intimă a 

lui André Breton; 

(2) – principiul terţului inclus: din punctul de vedere al logicii terţului inclus, A 

reprezintă tipul de artă/ literatură tradiţională, non-A reprezintă tipul de artă/ literatură 

avangardistă, iar T este suprarealitatea, care nu este nici artă/ literatură, nici non-artă/ 

literatură, deşi are elemente specifice artei/ literaturii, dar şi elemente artistice/ literare pe 

care le elimină sau le depăşeşte, reuşind să ofere o nouă perspectivă asupra artei şi 

literaturii şi, în fond, asupra capacităţii umane infinit creatoare; 

(3) – principiul complexităţii: arta şi literatura suprarealistă au dat un plus de 

profunzime literaturii şi artei care s-a reflectat atât în mulţimea de tehnici de creare a unei 

opere suprarealiste (dicteul automat al lui Breton, metoda paranoic-critică a lui Dali sau 

colajele lui Max Ernst din pictură, dar şi din literatură – fiind primul autor al unui roman-

colaj etc.), cât şi revoluţia pe care au provocat-o la nivelul gândirii, al artei şi al literaturii; 

de asemenea, ţinem să subliniem că suprarealismul este probabil curentul artistic care a 

influenţat două domenii care definesc cultura modernă şi postmodernă: modă (fashion) şi 

la publicitate (advertsing). Acestea sunt contribuţiile noastre originale din argumentul 

acestei lucrări. 

Primul capitol al lucrării este o analiză cronologică focalizată pe studiile celor mai 

importanţi patru cercetători, în opinia noastră, care au urmărit relaţia dintre suprarealism 

(uneori cu referire şi la alte curente de avangardă) şi ştiinţa modernă: Linda Dalrymple 

Henderson (Cea de-a patra dimensiune şi geometria non-euclidiană în arta modernă, 

1983), Leonard Shlain (Artă & fizică: viziuni paralele despre spaţiu, timp, lumină, 1991), 

Arthur I. Miller (Einstein, Picasso: spaţiu, timp şi frumuseţea care face ravagii, 2002) şi 

Gavin Parkinson (Suprarealism, artă şi ştiinţă modernă: teoria relativităţii,mecanica 

cuantică şi epistemologia, 2007). Studiul Lindei Dalrymple Henderson porneşte de la 

observaţia că în primele trei decenii ale secolului al XX-lea, cea de-a patra dimensiune şi 

geometriile non-euclidiene erau subiecte care îi interesau pe artiştii din toate marile 

curente ale artei moderne  şi care i-au încurajat să se delimiteze de realitatea vizuală şi să 

respingă sistemul ce se baza pe o unică perspectivă care de secole definea lumea ca fiind 

tridimensională (un bun exemplu, în acest sens este pictura Moartea lui Euclid de Barnett 
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Newman, Anexa 9).  Leonard Shlain observă în cartea sa că deşi arta interpretează lumea 

vizibilă, iar fizica cercetează mecanismele nevăzute ale acestei lumi sau legile care 

guvernează din spate planul vizibil, cele două domenii ce apar ca opuse în plan 

epistemologic se şi intersectează, ba chiar capacitatea vizionară a marilor artişti 

exprimată în concepţia lor despre lumină, spaţiu şi timp au instituit un nou model mintal 

care a generat acel tip de întrebări ce au condus la configurarea unor noi paradigme 

ştiinţifice. Ceea ce vrem să subliniem este faptul că aceste două studii sunt 

complementare: Linda Dalrymple Henderson ne demonstrează că ştiinţa modernă a 

stimulat şi dinamizat imaginaţia artiştilor avangardişti care au revoluţionat limbajul 

artistic, în timp de Leonard Shlain vine din direcţia opusă şi spune că arta, la rândul ei, ar 

fi putut anticipa sau ar fi putut trezi întrebări în mintea oamenilor de ştiinţă ceea ce ar 

însemna că şi arta a contribuit la dezvoltarea teoriilor ştiinţifice. În opinia noastră, idei 

precum a patra dimensiune sau geometria non-euclidiană au traversat într-un fel de 

proces de du-te vino atât arta, cât şi ştiinţa modernă creând, în mod inconştient, punţi de 

tip transdisciplinar între domenii ale cunoaşterii care nu aveau aparent nici un element în 

comun. De fapt, nu contează prea mult din ce direcţie (artistică sau ştiinţifică) veneau 

aceste idei inovatoare, ci mai degrabă faptul că ele erau fructificate în mod genial atât de 

omenii de ştiinţă, cât şi de artişti sau scriitori. În mod cert cei mai importanţi gânditori din 

ambele domenii erau receptivi la ideile noi care circulau la acea vreme. 

Profesorul englez Arthur I. Miller este autorul unui studiu comparativ care îi are 

în centru pe Einstein şi Picasso – acest studiu este important deoarece ne confirmă, la un 

mod mai individualizat faţă de studiile anterioare care se referau la mai multe 

personalităţi artistice, teoria noastră de natură transdisciplinară: ideile inovatoare 

traversează simultan mai multe niveluri ale cunoaşterii şi se manifestă în mod fascinant 

în fiecare dintre aceste domenii. Mai exact atât Einstein, cât şi Picasso erau interesaţi, în 

fond, de aceleaşi probleme: (1) simultaneitatea şi (2) natura spaţiului şi a timpului, doar 

că cercetările lui Einstein au dus la descoperirea teoriei relativităţii, iar cercetările lui 

Picasso au avut ca rezultat apariţia unui nou limbaj artistic celebru cu ajutorul a ceea ce 

numim astăzi simultaneitatea geometrică cubistă. 

Studiul lui Gavin Parkinson este cel mai apropiat de subiectul nostru de cercetare, 

dat fiind faptul că autori precum Breton, Dali sau Max Ernst apar şi în lucrarea noastră, 
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însă René Magritte sau Gellu Naum nu apar în cartea profesorului londonez de istoria 

artei. Această carte are meritul de a fi prima cercetare sistematică din perspectiva istoriei, 

teoriei receptării şi hermeneuticii a relaţiei dintre suprarealism şi teoria relativităţii, 

precum şi dintre suprarealism şi mecanica cuantică – pentru a numi numai două dintre 

descoperirile care au revoluţionat ştiinţa modernă. Trecând peste faptul că studiul este 

cuprinzător şi bine documentat, cel de-al doilea mare merit al acestei cărţi este că 

subliniază (pe lângă faptul că din punct de vedere istoric arta şi ştiinţa nu sunt strict 

antagonice, ci complementare) cum epistemologia derivată din noile descoperiri 

ştiinţifice de la începutul secolului al XX-lea a devenit cunoscută marelui public prin 

scrierile de filosofie a ştiinţei şi de istoria ştiinţei, un rol important avându-l în acest sens 

gânditori ca Louis de Broglie, Gaston Bachelard şi Stéphane Lupasco, pe care Gavin 

Parkinson îl omite, dar care va ocupa un spaţiu semnificativ în lucrarea noastră. 

 Aşadar, cel de-al doilea capitol este dedicat lui Stéphane Lupasco din două 

motive: pe de o parte fiindcă înţelegerea gândirii lui Lupasco ne va ajuta în aplicarea 

metodologiei transdisciplinare (fiind considerat un mare precursor al acesteia) pe 

parcursul acestei lucrări, iar, pe de altă parte, ne vom referi la concepţia estetică a lui 

Lupasco ce, după părerea noastră, a contribuit în mod esenţial la viziunea estetică a lui 

André Breton aşa cum apare ea în Al doilea manifest al suprarealismului, fără a mai pune 

la socoteală că cei doi gânditori se cunoşteau, iar Breton şi-a manifestat în mod explicit 

admiraţia pentru filosoful de origine română, după cum aflăm din articolul lui Basarab 

Nicolescu, „Stéphane Lupasco şi lumea artei”. 

 Cel de-al treilea capitol al lucrării se referă la legătura dintre principiile 

metodologiei transdisciplinare şi bazele sale ştiinţifice moderne, ceea ce ne lămureşte şi 

mai mult motivele pentru care am ales o abordare transdisciplinară a relaţiei dintre 

suprarealism şi ştiinţa modernă: practic ştiinţa modernă este elementul comun atât al 

metodologiei transdisciplinare, cât şi al mişcării suprarealiste. De aceea am considerat că 

o metodologie care are o configuraţie bazată pe trei piloni care îşi au rădăcina în gândirea 

ştiinţifică modernă este cea mai potrivită cale de a pătrunde în profunzimile 

suprarealismului şi de a descoperi noi faţete ale acestei mişcări artistice de avangardă. De 

asemenea, am definit aici conceptele fundamentele de care ne vom folosi pe parcursul 

lucrării (ca disciplinaritate, multidisciplinaritate, interdisciplinaritate, 
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transdiscisciplinaritate, nivel de realitate, terţ inclus, principiul complexităţii, zonă de 

non-rezistenţă etc.) şi am subliniat noutatea metodologiei transdisciplinare în raport cu 

orizontul pluridisciplinarităţii şi cel al interdiscipliniratităţii: pluridisciplinaritatea şi 

interdisciplinaritatea rămân circumscrise teritoriului disciplinar, pe când 

transdisciplinaritatea „priveşte, cum o indică prefixul trans-, ceea ce este în acelaşi timp, 

între discipline, înăuntrul diferitelor discipline şi dincolo de orice disciplină”, conform 

definiţiei lui Basarab Nicolescu. 

 Cel de-al patrulea capitol al lucrării se referă la punctele de intersecţie unde 

gândirea artistică a lui Breton întâlneşte gândirea ştiinţifică: dacă ideile din primul 

Manifest al suprarealismului legate de depăşirea oricăror limite ale raţiunii trimit, în 

planul filosofiei ştiinţei, la supraraţionalismul lui Gaston Bachelard, cele din Al doilea 

manifest al suprarealismului nu trimit, aşa cum s-a spus adesea,  la Hegel (care vedea 

arta ca fiind o sinteză a generalului şi a particularului), ci la logica artei a lui Lupasco, 

fiindcă suprarealitatea lui Breton reprezintă un terţ inclus, ce implică simultan trecutul şi 

prezentul, viaţa şi moartea etc., deci este pe un alt nivel de realitate. Sinteza, antiteza şi 

teza lui Hegel se află, în schimb, pe acelaşi nivel de realitate. 

 Cel de-al cincelea capitol este dedicat textelor şi picturilor lui Dali în care 

influenţa ştiinţei moderne este mai mult decât evidentă. De exemplu, în Epilogul care 

închide eseul său Încornoraţii vârstnicei picturi moderne, el consideră discontinuitatea 

materiei „cea mai transcendentă descoperire a epocii contemporane” inspirat fiind 

probabil de „arhanghelul protonic” al universului micro-fizic. Atât în picturi, cât şi în 

textele teoretice, spectaculosul şi forţa operelor lui Dali credem că vine din ineditul 

asocierii dintre elemente aflate pe niveluri semantice şi vizuale atât de diferite încât nu 

puteau fi generate decât de metoda sa paranoico-critcă: ca exemplu ne vom referi la 

Înălţarea Fecioarei la cer pe care Dali o pune în relaţie cu descoperirea legăturilor intra-

atomice în Reconstituirea corpului glorios în cer (1952) pe care îl publică într-o revistă 

de teologie. În pictură este suprarealist modul în care îmbină un element ce ţine de pictura 

clasică veche (numărul de aur, pentagonul regulat, mitologia greacă) şi discontinuitatea 

din mecanica cuantică aşa cum se poate vedea în Leda Atomica, de exemplu. 

Originalitatea gândirii, deci şi a picturii, lui Dali vine din faptul că terţul din operele sale 

este un antagonism dinamic alcătuit din elemente opuse de tipul geometrie sacră/ 
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geometrie non-euclidiană, atomic/ angelic sau mitologie/ mecanică cuantică pe care nici 

un alt artist (suprarealist), de până la el, nu le folosise pentru a crea propriul univers 

artistic. 

Cel de-al şaselea capitol este dedicat gândirii lui Max Ernst care inspirându-se din 

imaginile din revista de popularizare a ştiinţei La Nature foloseşte aceeaşi gândire de tip 

terţiar pentru a crea imagini originale: imaginea originală este decupată sau desenată (A) 

după care este inversată (non-A) pentru a i se adăuga alte elemente care vor completa 

reprezentările subversive (T) ale lui Ernst. Absolut toate lucrările analizate aici sunt 

ironice şi serioase în acelaşi timp, ludice şi foarte precis configurate, accesibile la prima 

vedere şi foarte greu de descifrat la o privire mai atentă. Printre lucrările analizate se 

numără celebrul tablou Au Rendez-vous des amis (1922) şi primul roman-colaj din 

literatură, La Femme 100 têtes (1929), care desigur că are un titlu ce trimite la terţ prin 

dinamismul antagonic generat de citirea titlului său ce poate avea, la propriu, două 

semnificaţii total opuse în acelaşi timp. 

René Magritte se află în centrul celui de-al şaptelea capitol. Tabloul The glass 

house (1939) este un bun exemplu pentru a vedea faţa şi spatele unui obiect sau persoane 

în acelaşi timp. În teoria relativităţii, dacă un călător care atinge viteza luminii devine 

complet plat, astfel că faţa sa poate fi văzută în partea din spate a craniului său. Aceasta e 

legătura cu teoria lui Einstein care pare să-l fi inspirat pe Magritte. Dintr-o perspectivă 

transdisciplianră faţa personajului este A, iar spatele non-A, iar imaginea în ansamblul 

său este T. În general, lucrările lui Magritte mizează foarte mult pe simplitate şi precizie 

pentru ca apoi să poate introduce un element destructurant sau subversiv (non-A) care 

este în contrast cu imaginea obişnuită (A) cu scopul de a ridica un semn de întrebare (de 

natură terţiară) asupra modului în care ne percepem pe noi înşine şi a modului în care 

percepem lumea: omul acela cu faţa la ceafă nu poate exista în realitate (deci este non-A), 

dar, în acelaşi timp îl putem vedea (deci este A), apoi teoria relativităţii ne spune că acest 

om poate avea faţa la ceafă dacă mişcarea capului atinge o viteză apropiată de viteza 

luminii (deci este A), dar noi nu l-am putea vedea la o asemenea viteză decât foarte plat şi 

am percepe faţa ca fiind suprapusă spatelui ceea ce nu pare verosimil (non-A). Însăşi 

sticla din titlu trimite la transparenţă sau la capacitatea de a vedea prin ceva, adică de a 
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trece dincolo de simţurile înşelătoare, dincolo de antagonisme, în sfera terţului, a unui alt 

nivel de imaginaţie, de percepţie, de înţelegere. Aceasta este suprarealitatea lui Magritte.  

Opera lui Gellu Naum, care este obiectul ultimului capitol, nu se poate spune că s-

ar afla în mod direct sub influenţa descoperirilor din ştiinţa modernă, dar la o lectură 

puţin mai atentă, sunt cel puţin două motive pentru care autorul se încadrează în sfera 

noastră de interes: (1) textele sale teoretice despre ceea ce înseamnă poet, poezie, 

suprarealism etc. sunt construite, de multe ori, pe enunţuri care trimit cititorul cu gândul 

la principiul terţului inclus, la gândirea non-dualistă, la filosofia non-aristotelică 

lupasciană şi (2) modul intim în care eul poetic se vede în relaţie cu sinele său profund şi 

în relaţie cu lumea descrisă în poemele sale se reflectă în continuum-ul interior-exterior 

care e o trăsătură fundamentală a universului său poetic, amintind de continuum-ul 

spaţiu-timp din teoria relativităţii a lui Einstein. Astfel, poezia se situează în acea zonă de 

non-rezistenţă dintre subiect şi obiect, dintre ceea ce noi suntem obişnuiţi să privim ca 

„interior” sau suntem obişnuiţi să vedem ca fiind „exterior”, într-un spaţiu al intersectării, 

al punţilor dintre subiectul poetic şi universul poetic, dintre cititor şi lumea sa interior 

îmbogăţită şi redinamizată de lectura poeziei şi redescoperirea spaţiului interior-exterior. 

În concluzie, o abordare transdisciplinară a artei şi literaturii suprarealiste se 

dovedeşte a fi fructuoasă din cel puţin trei motive pe care noi le-am subliniat şi le 

subliniem şi în încheiere: (1) ne facilitează accesul la suprarealitate care este esenţa 

acestei mişcări artistice prin analizarea artei şi literaturii cu ajutorul nivelelor de realitate 

şi a punţilor care se stabilesc la mai multe niveluri între subiectul cunoscător şi obiectul 

de cunoscut, (2) ne arată că gândirea de tip terţiar/ non-aristotelic domină gândirea 

teoretică a suprarealiştilor, indiferent că este vorba de Breton, Dali, Magritte sau Naum şi 

(3) modul în care fiecare dintre autorii suprarealişti se raportează la descoperirile din 

ştiinţa modernă este diferit la fiecare în parte, dar, în acelaşi timp, există o poetică 

suprarealistă comună care se reflectă în opera fiecăruia dintre aceştia, astfel încât 

principul complexităţii se dovedeşte a fi unul esenţial în raportarea suprarealiştilor faţă de 

diferite domenii ale cunoaşterii sau faţă de alţi autori suprarealişti. Mişcarea suprarealistă 

pare prima şi singura mişcare artistică care a fost interesată în mod sistematic de nivelul 

de dezvoltare din plan ştiinţific şi a căutat să vadă în ce sens legile care guvernează 

nivelul exterior (microfizic sau macrofizic) poate conduce la noi descoperiri la nivel 
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interior (psihic) creând astfel punte de legătură între exterior şi interior, o punte a 

„langajului” artistic. 
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