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Dupã o primã etapã ne-
gatoare, a defriºãrilor
estetice ºi a demitizã-

rilor ºi demistificãrilor culturale,
suprarealismul a început recupe-
rarea ºi reconstrucþia culturalã
vãzutã prin optica unui nou uma-
nism. Acest lucru a însemnat dis-
ponibilitatea pentru un nou mo-
del de dialog cu celelalte manifes-
tãri ale spiritului, fie ele din rândul
disciplinelor reale sau din al celor
umaniste. Astfel, au luat naºtere
acele, atât de folosite, vase comu-
nicate care nu înseamnã altceva
decât punþi trase peste disconti-
nuitãþile, perceptibile de fapt nu-
mai în plan teoretic, dintre ºtiinþã
ºi artã. În acest context, cartea cu
titlul ªtiinþa modernã, muza
neºtiutã a suprarealiºtilor (Ed.
Curtea Veche, Colecþia „ªtiinþã,
spiritualitate, societate”, 2012) a
lui Petriºor Militaru, este un prim
pas, din fericire hotãrât ºi elegant,
spre înþelegerea unui fenomen
care a intrat în cele mai subtile
structuri ale gândirii noastre, în
speþã suprarealismul.

Este inutil sã mai demonstrãm
pionieratul acestei abordãri în
spaþiul nostru cultural, ba chiar
multora li se va pãrea un studiu
insolit, însã fie ºi numai argumen-
tul cã aceastã carte este la bazã o
tezã de doctorat, coordonatã de
Basarab Nicolescu, ºi susþinutã
la Universitatea Babeº Bolyai din
Cluj, va trebui sã-i determine pe
sceptici sã se opreascã asupra
unei astfel de lucrãri. Petriºor
Militaru aduce în prim-plan un
model metodologic care nu pes-
te mult timp va deveni indispen-
sabil în majoritatea domeniilor de
cercetare: transdisciplinaritatea.

Teza lui Petriºor Militaru are
cinci linii de forþã care i se prezin-
tã cititorului în spiralã: un nou
umanism; transdisciplinaritatea;
suprarealismul; ºtiinþa de la în-
ceputul secolului al XX-lea, care
a adus schimbãri radicale de pa-
radigmã ºi a impus noi modele
cosmogonice ºi cosmologice;
întrepãtrunderea artei cu ºtiinþa.
Ne-o putem imagina în spiralã
pentru cã fiecare dintre aceste
segmente are o orientare concen-
tricã, acoperind nivele succesi-
ve de realitate, prin coborârea ºi
urcarea spre celelalte muchii. Or-
dinea este aleatorie, dinamica pro-
cesului de cunoaºtere realizând
în permanenþã permutãri ºi com-
binãri cu o ratã de eficienþã foar-
te mare, dupã cum vom vedea.
Axul care se formeazã este cu-
noaºterea complexã a fenomenu-
lui din centrul atenþiei sau al „ni-
velelor de percepþie”, în cazul
nostru obiectul este opera unor
artiºti ca Pablo Picasso, Salvador
Dalí, Max Ernst, René Magritte
sau a unor scriitori ca André Bre-
ton sau Gellu Naum.

Conºtient de noutatea demer-
sului sãu, autorul îl expune coe-
rent ºi îl fixeazã teoretic, înscriin-
du-se în ºcoala lui Basarab Nico-
lescu, fiind ºi din prima generaþie
de doctoranzi ai acestuia, cu o
contribuþie foarte importantã
pentru modul în care se vor des-
fãºura lucrurile în viitor. Acest
lucru reiese atât din modul de
expunere a principiilor transdis-

ciplinare, cât ºi din aplicarea lor
ºi conturarea unui model herme-
neutic plecând de la acestea.

Petriºor Militaru este unul din-
tre primii adepþi ai transdiscisi-
plinaritãþii care, dupã parcurge-
rea bibliografiei de specialitate
formatã din cãrþile lui Basarab
Nicolescu dar nu numai, aratã
atât specificul transdisciplinari-
tãþii în relaþie cu disciplinaritatea,
interdisciplinaritatea ºi pluridis-
ciplinaritatea, cât ºi cele trei înþe-
lesuri pe care aceasta le acoperã.
Specificul sãu consistã într-un
dincolo de, aºa cum o aratã ºi
particula trans, care este posibil
prin dialog ºi prin complexitatea
asumatã metodologic. Orice ast-
fel de demers se fundamenteazã
pe trei piloni, pe care îi rezumãm
în spiritul autorului astfel:
a) „existã mai multe niveluri de
realitatea, iar acestea devin ac-
cesibile cunoaºterii umane dato-
ritã existenþei mai multor nivele
de percpeþie”; b) „logica terþului
inclus [care] spune cã se poate
afirma în acelaºi timp validitatea
unui lucru ºi contrariul sãu”;
c) „principiul complexitãþii”. Cele
trei zone pe care le acoperã ter-
menul de transdisciplinaritate, iar
Petriºor Militaru este primul teo-
retician care aduce coerenþã în
acest sens, sunt: „i) conceptul de
transdisciplinaritate; ii) transdis-
ciplinaritatea ca metodologie; iii)
transdisciplinaritatea ca viziune
asupra lumii”.

Un alt merit al cãrþii ªtiinþa
modernã, muza nevãzutã a supra-
realismului este recuperarea lui
Stéphane Lupasco. Opera filoso-
fului francez de origine românã i-
a oferit noii direcþii de cercetare
modul în care descoperirile din fi-
zica modernã pot intra în filosofie,
iar douã dintre consecinþele aces-
tei intruziuni au fost reconsidera-
rea unor concepte cheie cum sunt
„terþul inclus” ºi „discontinuita-
tea”. O laturã foarte importantã a
operei lui Lupasco este „compo-
nenta esteticã a operei (logica
artei)” revalorificatã în aceastã
carte ºi prin prisma relaþiilor filo-
sofului cu oameni importanþi din
arta modernã ºi cu autorii trataþi
în a doua jumãtate a cãrþii de faþã.
Arta este vãzutã de Lupasco în
amplul proces de cunoaºtere to-
talã ca fiind o „cunoaºtere a cu-
noaºterii” posibilã numai într-o
„conºtiinþã a conºtiinþei”, fiind, de
fapt, cealaltã parte a cunoaºterii
care conferã echilibrul necesar
pentru existenþa fiinþei. Vãzutã în
adâncurile sale, deopotrivã cele
mai limpezi ºi mai greu perceptibi-
le, conform lui Petriºor Militaru,
plecat pe urmele lui Lupasco,
„arta se va dezvolta cel mai mult
cãtre sfârºitul unei evoluþii utilita-
re, al unei deveniri logice a cu-
noaºterii, fiindcã în acest fel va
exista materia necesarã pentru o
conºtiinþã a conºtiinþei datoratã
apropierii iminente a etapei de
stagnare a cunoaºterii ºi a crizei
care începe odatã cu ea, declan-
ºând orientarea cuanticã a cunoaº-
terii cunoaºterii”. Este de reþinut
în acest sens conºtientizarea ac-
tului în sine, chiar a actelor care
au un statut axiomatic ºi nu pot fi
deduse sau induse pânã la origi-
nea lor: actul cunoaºterii ºi cel al
conºtientizãrii.

De pe aceste fundamente teo-
retice, care merg în miezul gândi-
rii din secolul XX atât în plan ra-

þional, cât ºi în plan iraþional, dar
indispensabil pentru cunoaºtere,
Petriºor Militaru analizeazã ope-
ra unor artiºti ca: Picasso, Salva-
dor Dalí, Max Ernst, René Ma-
gritte; ºi a unor scriitori ca André
Breton ºi Gellu Naum.

Termenii de suprarealism ºi
suprarealitate presupun cel pu-
þin douã niveluri de realitate ºi
trimit la universuri care rãspund
legilor onirice, magice, oculte ºi
legilor inconºtientului, individual
sau colectiv, ce se pot constitui
tot ca niveluri de realitate în cele
din urmã.

Complexitatea acestei cãrþi ar
necesita un studiu exhaustiv.
Datã fiind noutatea sa, te îndeam-
nã sã regândeºti probleme de es-
teticã pe care erai sigur cã þi le-ai
rezolvat, mirajul ºtiinþific ºi artis-
tic pot fi sursa unor reverii inte-
lectuale, dar rigurozitatea sa te
aduce cu picioarele pe pãmânt ºi
dupã trecerea în revistã a acestor
opþiuni teoretice, nu complete dar
suficiente – autorul alegându-ºi
anumite direcþii din filosofia ºtiin-
þei ºi nu pe cele oficiale în mediul
universitar, voi prezenta succint
obiectul artistic/ literar aºa cum ni-l
oferã Petriºor Militaru.

Primul suprarealist receptat
prin aceastã grilã este, nimeni al-
tul, decât papa suprarealismului,
dupã cum a fost denumit André
Breton, un om atât de invocat ºi
citat în cultura noastrã, dar pânã
anul acesta fãrã nicio carte tradu-
sã. Este salutarã traducerea lui
Bogdan Ghiu a romanului Nadja,
la Editura  Polirom. Autorul con-
textualizeazã apariþia scrierilor te-
oretice ale lui Breton prin lentila
istoriei culturale. Datã fiind admi-
raþia lui Breton pentru Lupasco,
autorul ne oferã în acest sens date
istorice importante, poate fi inden-
tificatã urmãtoarea pistã: „dacã
ideile din Primul manifest al su-

prarealismului legate de depãºi-
rea oricãror limite ale raþiunii tri-
mit, în planul filosofiei ºtiinþei, la
supraraþionalismul lui Gaston Ba-
chelard, cele din Al doilea mani-
fest al suprarealismului nu trimit,
aºa cum s-a spus adesea, la He-
gel (care considera arta ca fiind o
sintezã a generalului ºi a particu-
larului), ci la logica artei a lui Lu-
pasco, deoarece suprarealitatea
lui Breton reprezintã un terþ ce
implicã simultan trecutul ºi pre-
zentul, viaþa ºi moartea etc.” Ple-
când de la faptul cã Breton îl citi-
se pe Lupasco o astfel de aborda-
re este foarte ofertantã.

Unul dintre capitolele care va
fi citit cu entuziasm este cel de-
spre Salvator Dalí, un pictor care
atrage ºi fascineazã, având o cotã
impresionantã în imaginarul colec-
tiv, creându-se o adevãratã mito-
logie în jurul sãu. Petriºor Milita-
ru coboarã pânã în mãruntaiele
acestei opere ºi relevã modul în
care sunt transfigurate „disconti-
nuitatea materiei”, „spaþiu-timpul”
ºi cum ia naºtere o „nouã geome-
trie a gândirii artistice”. Dar for-
þa de seducþie a acestei opere se
bazeazã ºi pe o puternicã simbo-
listicã a sacrului, iar autorul ne
vorbeºte despre „vidul cuantic”
ºi „geometria sacrã”.

Petriºor Militaru identificã
„teme derivate din ºtiinþa moder-
nã în scrierile lui Max Ernst”, care,
fãrã îndoialã, s-au reflectat în ta-
blourile sale. În ceea ce-l priveº-
te pe René Magritte, pictura sa
este marcatã de optica teoriei re-
lativitãþii (a se vedea prin acest
unghi lucrarea cu mãrul de dimen-
siunea unei camere – The Liste-
ning Room, 1953), discontinuita-
tea fiind, de asemenea, un proce-
deu asumat de artist în toate con-
secinþele sale ºi exprimat prin ce-
lebrii oameni care leviteazã impa-
sibili în faþa unor clãdiri care ex-

primã forþa gravitaþiei (Goncon-
da, 1953).

Ultimul capitol îi este dedicat
suprarealistului român Gellu
Naum despre a cãrui „interiorita-
te-exterioritate”, sintagmã intra-
tã în vulgul criticii de întâmpina-
re de la noi, însã niciodatã vãzu-
tã prin schema terþului aºa cum o
face Petriºor Militaru. Tensiunea
esteticã nu este generatã din sim-
ple conjugãri dualiste, ci din fap-
tul cã „poezia se situeazã în acea
zonã de non-rezistenþã dintre
subiect ºi obiect, dintre ceea ce
noi suntem obiºnuiþi sã privim ca
interior sau ceea ce suntem obiº-
nuiþi sã vedem ca exterior, într-
un spaþiu al intersectãrii, al pun-
þilor dintre subiectul poetic ºi
universul poetic, dintre cititor ºi
lumea sa interior îmbogãþitã ºi
redinamizatã de lectura poeziei ºi
redescoperirea sensului, a spa-
þiului interior”. În altã ordine de
idei, nu numai cã procesul her-
meneutic deschide noi perspec-
tive în jurul operei lui Gellu Naum,
dar îl ºi înscrie pe poetul român
într-un circuit internaþional unde,
fãrã doar ºi poate, îi este locul.

ªtiinþa modernã, muza neºtiu-
tã a suprarealismului este o pun-
te trasatã transdisciplinar de Pe-
triºor Militaru între raþional ºi ira-
þional, între ºtiinþã ºi artã, un pas
deschizãtor de drumuri în exege-
za ºi hermeneutica din contempo-
raneitate. Sper cã se va bucura de
receptarea pe care o meritã.

nnnnn GABRIEL  NEDELEA

punþi transdisciplinare
între ºtiinþã ºi artã

Éditions L’Âge d’Homme, ian.
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Mélusine – Cahiers du Cen-
tre du Recherche dur le Surréa-
lisme, Université Paris III, Direc-
tor: Henri Béhar, Secretar de re-
dacþie:Koffi Kouamé; http://me-
lusine.univ-paris3.fr/melusi-
ne.html

De la prima sa apariþie în 1980,
revista Mélusine a avut ca unic
obiect de cercetare miºcarea su-
prarealistã. O asemenea ambiþie
nu s-a putut rezuma la simpla ob-
servare a grupurilor ce s-au reu-
nit în jurul personalitãþii artistice
a lui André Breton, ci a luat în con-
siderare ºi toate celelalte extensii

Mélusine nr. XXXIII: Autoreprezentarea femininã
ce au fost generate de activitatea
acestora. Aceasta e un fel de ga-
ranþie ce ne permite sã ne rapor-
tãm la amploarea realã a fenome-
nului suprarealist, ceea ce înseam-
nã sã înþelegem cã a fost vorba
de o miºcare artisticã mult mai pro-
fundã ºi mai fecundã decât sim-
plul diletantism literar. De-a lun-
gul timpului revista a avut cola-
boratori atât din Europa (Franþa,
Belgia, Portugalia, Spania, Anglia,
Germania, Olanda sau România),
Statele Unite sau Japonia. La cea
de-a treizeci ºi treia apariþie, re-
vista Mélusine îºi schimbã mache-
ta. În primul rând, plecând de la
observaþia cã femeile se distan-
þeazã de tovarãºii lor din acelaºi
grup suprarealist prin locul primor-
dial pe care ele îl atribuie auto-
portretului, am consacrat analizei
aprofundate a imaginii narcisiace
care constituie textele ºi operele
lor de artã. În cãutarea unor rãs-
punsuri la subiectul obsesiei lor
reprezentative am oferit în acest
numãr ºi o viziune mai largã asu-
pra originilor lor, situaþiei lor so-
ciale, rolului lor echivoc ºi ambi-
guu ca artist în cadrul miºcãrii su-
prarealiste. Un al doilea dosar o
omagiazã pe Eleonora Carrington,
dupã moartea ei survenitã pe 25
mai 2011 în Mexic, evocând-o atât
în ipostaza sa femininã cât ºi în
cea de artist. O a treia categorie
de texte din acest numãr se foca-

lizeazã asupra intervenþiilor de la
un recent colocviu þinut la Lyon,
în jurul operei artistice a lui Sta-
nislas Rodanski. De asemenea,
un text discret al lui Joyce Man-
sour deschide ultima secþiune a
revistei care regrupeazã într-o ma-
nierã ineditã rubricile cunoscute
„Variété”, „Documents” ºi „Réfle-
xions critiques”. Contribuþii de:
Susan Aberth, Léonor De Abreu,
Dawn Ades, Patricia Allmer, Tere-
sa Arcq, Chloé Aridjis, Mary Ann
Caws, Whitney Chadwick, Jacqu-
eline Chénieux-Gendron, Georgia-
na Colvile, Katharine Conley, Be-
noît Delaune, Jonathan Eburne,
Maria José Gonzalez, Thomas
Guillemin, Gaëlle Hourdin, Leila
Jarbouai, Marc Jimenez, Domini-
que Jourdain, Marc Kober, Joyce
Mansour, Bernard McGuirk, Da-
nièle Méaux, Martine Monteau,
Raphaël Neuville, Andrea Ober-
huber, Sibylle Pieyre De Mandiar-
gues, Françoise Py, Jean-François
Rabain, Annie Richard, Alba Ro-
mano-Pace, Francesca Rondinelli,
Richard Spiteri, Modesta
Suarès, Vincent Teixeira, Gayle
Zachmann. Ilustraþii de: Myriam
Bat-Yossef, Bona, Claude Cahun,
Leonora Carrington, Adrien Dax,
Maria Izquierdo, Jacqueline Lam-
ba, Isabel Meyrelles, Lee Miller,
Kay Sage, Alice Rahon, Rosa Ro-
landa, Virginia Tentindo, Reme-
dios Varo.


