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În cadrul acestei teze, opera şi activitatea poetului, filosofului, romancierului, 

căutătorului spiritual francez René Daumal au fost abordate din perspectivă 

transdisciplinară, care îşi propune astfel să completeze perspectivele anterioare – 

disciplinare, multidisciplinare şi pluridisciplinare – din care a fost abordată aceeaşi temă.  

Am pornit în acest demers de la constatarea unei tendinţe existente în cea mai 

mare parte a studiilor publicate anterior, având ca temă opera literară, evoluţia spirituală 

sau eseistica lui René Daumal: aceea de a acorda atenţie îndeosebi uneia dintre laturile 

acestei activităţi, neglijându-le sau diminuând importanţa celorlalte. Acelaşi lucru este 

valabil şi pentru influenţele diferite care s-au exercitat asupra poetului, pe parcursul vieţii 

sale. 

Astfel, o primă tendinţă este aceea de a pune accent pe raporturile lui René 

Daumal cu avangarda literară pariziană din perioada interbelică şi cu gruparea 

suprarealistă a lui André Breton în special, şi de a considera că momentul suprem în 

creaţia sa este reprezentat de activitatea desfăşurată în cadrul revistei „Le Grand Jeu“. 

Perioada de după 1930 – când René Daumal se îndepărtează, treptat, de foştii 

colaboratori şi, din punct de vedere al evoluţiei spirituale, se apropie de A patra cale, este 

considerată una de involuţie. Despărţirea de Marele Joc e percepută drept momentul de 

început al rupturii lui Daumal de adevărata literatură. 

O a doua tendinţă este opusă celei amintite anterior, atât din punct de vedere al 

perioadei de creaţiei pe care se pune accent, cât şi al atitudinii faţă de influenţele ce s-au 

exercitat, de-a lungul timpului, asupra poetului. Este vorba de direcţia de cercetare care 

tinde să îl considere pe Daumal în primul rând un discipol al lui G. I. Gurdjieff şi, dincolo 

de contactele cu suprarealiştii – considerate doar rătăciri ale tinereţii, de care s-a desprins 

oricum relativ repede – se insistă asupra valorii romanelor sale şi în special a Muntelui 

Analog, considerat expresia literară a experienţei lui René de pe A patra cale. 

În fine, o a treia tendinţă insistă asupra faptului că René Daumal nu poate fi 

considerat un om al timpului său: fie că era vorba de conservatori sau de promotorii ideii 

de revoluţie, de adepţii vechiului mod de a face literatură sau de avangardiştii, 

contemporanii săi au reprezentat o cruntă dezamăgire pentru poet, care a fost atras – şi 

influenţat – mai de grabă de un cu totul alt spaţiu spiritual: cel al Indiei vedice. Se 

vorbeşte, în acest sens, despre „yoga poetică“ şi despre „René Daumal, poet sanscrit“. 



După ce am indicat avantajele unei cercetări transdisciplinare, centrată pe ceea ce 

uneşte diferitele domenii ale cunoaşterii, aplicată asupra unei opere studiată în general 

fragmentat, insistându-se pe diferenţe, şi nu pe ceea ce se află „între“ sau, cu atât mai 

puţin pe ceea ce „străbate“ diferitele domenii, am realizat o prezentare bio-bibliografică 

şi am indicat, de asemenea, principalele referinţe critice necesare pentru cunoaşterea 

operei lui René Daumal, operă încă insuficient apreciată chiar în spaţiul francez, pentru a 

nu mai vorbi despre destinul său în spaţiul românesc, unde abia în ultimul deceniu au 

fostă făcuţi primii paşi pentru cunoaşterea sa. (Deşi am putut observa, pe parcursul 

acestui studiu, că René Daumal era familiarizat cu activitatea românilor aflaţi la Paris în 

perioada interbelică, apreciind activitatea lui Pius Servien şi a lui Benjamin Fondane, de 

pildă). 

Înainte de a aborda fiecare dintre cele trei direcţii fundamentale, amintite anterior, 

în cercetarea operei lui René Daumal, am acordat atenţie, într-un capitol separat,  

„experienţelor determinante ale tinereţii“. Dincolo de atenţia acordată textului „Le 

souvenir determinant“, unanim considerat drept fundamental pentru înţelegerea primei 

perioade de creaţie a lui René Daumal, am scos în evidenţă atitudinea conştientă cu care 

René Daumal lectura încă din această perioadă de sfârşit de adolescenţă şi de început de 

tinereţe texte filosofice, religioase sau literare.  

În acest sens, am prezentat modului în care, pornind de la lecturile sale filosofice, 

Daumal a ajuns să realizeze o clasificare proprie a doctrinelor filosofice, distingând între 

trei tipuri de idealism şi trei tipuri de materialism. De asemenea, am evidenţiat modul 

original în care Daumal, utilizând conceptul de patafizică, creat de Alfred Jarry, ajunge la 

problema nivelurilor de percepţie şi a nivelurilor de realitate, printr-o abordare extrem de 

personală a unei teme aparent neserioase – cea a apariţiei fantomelor. 

În capitolul următor, am analizat .problema raporturilor dintre René Daumal şi 

Marele Joc, pe de o parte, şi André Breton şi gruparea suprarealistă condusă de acesta, pe 

de altă parte. Am remarcat, cu această ocazie, diferenţele existente între Fraţii simplişti şi 

colectivul din jurul revistei Marelui Joc, în ceea ce priveşte componenţa, dar şi atitudinea 

faţă de avangardă, în sensul că noii-veniţi, în frunte cu pictorul ceh Sima şi poetul şi 

criticul Roland de Renéville au avut o contribuţie esenţială în intensificarea contactelor 

cu suprarealiştii.  



Cercetând textele lui Daumal, pe această temă, am ajuns la concluzia unei 

atitudini diferite a acestuia faţă de André Breton şi faţă de gruparea suprarealistă al cărei 

lider acesta era. René Daumal nu critică metodele formulate de Breton – precum dicteul 

automat – ci imitarea acestora de către persoanele din jurul lui Breton, care nu numai că 

nu îmbogăţeau astfel activitatea grupării prin vreun element personal, dar compromiteau 

.şi principiile deja existente.  

În continuare, am subliniat că elementele comune existente  între Daumal şi 

suprarealişti – îndeosebi refuzul vechii societăţi şi al vechiului mod de a face literatură, 

precum şi înţelegerea necesităţii unei revolte – nu au dus şi la găsirea unor soluţii 

similare. 

 Mai degrabă decât în disputele dintre diferitele grupări literare din epoca sa, René 

Daumal a găsit principii care i-au influenţat decisiv modul de a gândi şi stilul de a scrie 

poezie în vechile texte aparţinând literaturii sanscrite. 

 Înainte de a ajunge însă să înţeleagă şi să prezinte în scris diferenţele dintre poezia 

sanscrită şi poezia occidentală contemporană, René Daumal a căutat să înţeleagă 

diferenţele existente între reprezentanţii civilizaţiei hinduse şi cei ai civilizaţiei 

contemporane occidentale, în ceea ce priveşte relaţia cu sine, cu lumea şi cu cunoaşterea. 

Apoi, autorul a folosit inclusiv pe plan literar concluziile desprinse din această paralelă, 

creând personaje precum sofii din La Grande Beuverie sau oamenii-numai-coajă din 

Muntele Analog.  

 Analizând textele teoretice ale lui René Daumal cu privire la poetica hindusă, am 

scos în evidenţă trei aspecte din concepţia hindusă asupra poeziei care l-au influenţat 

decisiv: ideea strânsei înlănţuiri între a trăi, a cunoaşte şi a crea poezie, insistenţa asupra 

stării de conştiinţă necesare atât pentru a scrie poezie, cât şi pentru a înţelege poezia, 

precum şi analogia existentă între om şi poezie. De asemenea, am realizat o paralelă între 

stările de conştiinţă existente în cărţile vechii Indii şi stările de conştiinţă despre care 

vorbeşte René Daumal în eseul Nerval le Nyctalope.  

 În capitolul următor, am analizat problema complexă a influenţei pe care Institutul 

pentru Dezvoltarea Armonioasă a Omului, condus de G. I. Gurdjieff, l-a exercitat asupra 

poetului. Am scos în evidenţă, cu această ocazie, contextul în care se desfăşoară 

întâlnirea dintre René Daumal şi Alexandre de Salzmann, precum şi modul în care 



Daumal însuşi s-a referit, ulterior, la această întâlnire. De asemenea, am evidenţiat 

asemănările existente între Alexandre de Salzmann şi René Daumal, doi creatori de 

excepţie uniţi nu numai de aderenţa la aceeaşi şcoală spirituală. 

 Făcând apel atât la documente epistolare, cât şi la fragmente din opera literară a 

lui René Daumal, am discutat fiecare dintre teoriile existente, în ceea ce priveşte influenţa 

şcolii spirituale cunoscute sub numele de A patra cale asupra lui René Daumal. Am 

acordat atenţie nu numai scrisorilor adresate doamnei de Salzmann sau altor membri ai 

acestei şcoli spirituale, ci şi celor în care discută, pe această temă, cu persoane neutre.  

 Datorită acestor demersuri, am putut evidenţia modul covârşitor în care A patra 

cale l-a influenţat pe Daumal, fără să devină însă un mod de gândire urmat de acesta în 

bloc, fără spirit critic, şi fără să îl determine să renunţe la celelalte interese ale sale, 

precum cel legat de limba şi de spiritualitatea sanscrită. 

 În capitolul final, după studierea celor trei direcţii fundamentale, am putut 

evidenţia modul în care acestea au contribuit la crearea, de către René Daumal, a unei 

sinteze profund originale. 

 Am ilustrat modul în care în care contactul cu suprarealiştii, sfaturile primite de la 

alxeAndré de Salzmann, dar şi concepte hinduse fundamentale, precum cel de „grade de 

poezie“ au fost folosite în mod creator de René Daumal pentru definitivarea propriei 

concepţii despre poeziei, ilustrată în eseul „Poésie noire, poésie blanche“.  

 Am putut evidenţia, de asemenea, modul în care, la elaborarea concepţiei „poeziei 

ca hrană“ a contribuit teoria tipurilor de hrană de pe A patra cale, îmbogăţită de lecturile 

sanscrite ale poetului – exemplu de utilizare a unui concept spiritual pe tărâm literar. 

 Am evidenţiat, de asemenea, importanţa exerciţiilor concrete indicate de René 

Daumal în opera sa – numite de el „reţetele Marelui Joc“ -, ca ilustrare practică a ideii 

fundamentale de metafizică experimentală şi am scos în evidenţă rolul pe care René 

Daumal îl acorda metafizicii, care se adresează fiinţei umane ca întreg, nu doar unuia 

dintre aspectele acesteia, aşa cum se întâmplă cu etica, estetica sau cu filosofia ştiinţelor. 

 În final, am evidenţiat modul în care, prin studierea impactului celor mai recente 

descoperiri ale ştiinţei moderne asupra dezvoltării omului şi a umanităţii, precum şi prin 

punerea în dialog a diferitelor discipline – de pildă, în exerciţiul de imaginaţie privind 



„lirismul matematic“ – René Daumal poate fi considerat un precursor al 

transdisciplinarităţii. 
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ABSTRACT 
 

 

A transdisciplinary approach was used to analyze the life and work of French 

poet, novelist, philosopher, essayist, spiritual seeker, and pataphyfisician and 

sanscritologist Rene Daumal.  

Born in 1908 in Boulzicourt (in the Ardennes), and died in 1944 in Paris, Rene 

Daumal was, due to the diversity of its concerns, the subject of multiple 

controversies. Generally, we noted three main trends in judging his literary work and its 

activity, each tending to focus, predominantly, on one level of his personality. There is 

thus a tendency to think of avant-garde poet, which is closely linked with the surrealists, 

surrealist himself, in some aspects. The second trend is to focus on his passion for India, 

materialized in a series of essays on Indian poetry, in a study of the origins of Sanskrit 

drama and a Sanskrit grammar - to mention only the fundamental aspects. Also, spiritual, 

Hinduism is considered to mark a decisive. Finally, a third trend considers him primarily 

a follower of the spiritual movement known as The fourth Way, founded and led by 

Georges Ivanovitch Gurdjieff.  

The advantages of a transdisciplinary approach is precisely that the focus is not on 

differences, but on what unites, on what is "between" different disciplines and what 

crosses different disciplines.  

Studying each of the three fundamental directions in research work of Daumal 

have been mentioned above he made a profoundly original synthesis, in which each of 

the three influences - Surrealism, Sanskrit literature and The fourth way - played a 

fundamental role, not to get so to overshadow the others.  

On the contrary, the wisdom of old Sanskrit, literary theories discussed with  

Andre Breton and the spiritual exercises of the Fourth Way helped to form his own 

conception of poetry, understood as "white poetry, black poetry," depending on how it 

serves „superhuman or subhuman“ or after the increasing or decreasing consciousness.  

In a transdisciplinary approach that includes multiple elements, Rene Daumal  

himself concluded that each of the branches of philosophy not only addresses part of the 

human being (logic - instincts and motor center, aesthetics - affective, general theory of 



science - the intellect), while metaphysics is one that is being addressed to the human 

beiing in its entirety, requiring and helping consciousness - like white poetry.  

The originality of the poet consist also in the fact that he provides practical 

exercises designed to help his readers to reach the stage of white poets, or at least to gain 

the necessary consciousness for understanding this type of poetry .  

Thus, transdisciplinary approach has proven useful in highlighting what is deeply 

original in the work of an author judged far more in view of what influenced him than of 

what he has done with the results of these different influences.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUME 
 

 

Une approche transdisciplinaire a été utilisé pour analyser la vie et l'œuvre du 

poète, romancier, philosophe, essayiste, chercheur spirituel, sanscritologue et 

pataphysicien français  René Daumal. 

Né en 1908 à Boulzicourt, dans les Ardennes, et mort en 1944 à Paris, René 

Daumal a été, en raison de la diversité de ses préoccupations, l'objet de multiples 

controverses. En général, nous avons noté trois tendances principales dans le jugement de 

son œuvre littéraire et de son activité, chacun tendant à se concentrer, surtout, sur un seul 

niveau de sa personnalité. Il y a une forte tendance de le considérer  comme un poète 

d'avant-garde, étroitement lié avec les surréalistes, surréaliste lui-même, sous certains 

aspects. La deuxième tendance est de se concentrer sur sa passion pour l'Inde, 

matérialisée en une série d'essais sur la poésie indienne,  une étude sur les origines du 

théâtre sanscrit et une grammaire sanskrite - pour ne citer que les aspects fondamentaux.  

Spirituellement, l'hindouisme est aussi considéré comme une marque décisive. Enfin, une 

troisième tendance le considère principalement comme un adepte du mouvement spirituel 

connu sous le nom de La quatrième voie, fondée et dirigée par Georges Ivanovitch 

Gurdjieff.  

Les avantages d'une approche transdisciplinaire est précisément celui que l'accent 

est mis non sur les différences, mais surtout sur ce qui unit, sur ce qui est «entre» les 

différentes disciplines et ce qui traverse les différentes disciplines.  

Tout en étudiant les trois directions fondamentales mentionnés ci-dessus, nous 

avons conclu que René Daumal a realisé une synthèse profondément originale, à travers 

laquelle chacune des trois influences - le surréalisme, le littérature hindoue et 

La quatrième voie - a joué un rôle fondamental, sans qu’elles s’éclipsent les unes les 

autres. Au contraire, la sagesse des vieux hindous, les théories littéraires vivement 

discutés avec André Breton et les exercices spirituels de La Quatrième Voie ont contribué 

à former sa propre conception de la poésie, entendue comme «poésie blanche, poésie 

noire», selon qu’elle sert le  surhumain ou le sous-humain, la conscience ou l’absence de 

la conscience.  



Dans une approche qui comprend plusieurs éléments transdisciplinaires, René 

Daumal, lui-même, conclu que chacune des branches de la philosophie s’adresse 

uniquement à une partie de l'être humaine (la logique - aux instincts et au centre moteur,  

l'esthétique – à l’affectivité, la théorie générale de la science – à l'intellect), alors que la 

métaphysique est celle qui concerne l’etre dans son intégralité, ce qui nécessite et aide la 

conscience - comme la poésie blanche.  

René Daumal est profondement originel lorsqu’il fournit à ses lecteurs des 

exercices pratiques conçus pour les aider à devenir des poètes blancs, ou tout au moins à 

gagner la conscience nécessaire pour la compréhension de ce type de poésie : 

Ainsi, notre approche transdisciplinaire s'est avéré utile pour mettre en lumière ce 

qui est profondément œuvre originale de l'auteur jugé jusqu’à maintenant d’après les 

influences qui se sont exercités autour de lui et non pas après ses accomplissements. 

 
 


