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Perioada 1900-1930 a fost o mirabilà epocà a
dezvoltàrii fulgurante a stiiniei fïndamentale qi a

culturii, ducînd la o nouà viziune asupra realitàçii.
Nu este deloc exagerat a compara aceastà perioadà
cu Renasterea.

La 14 decembrie 1900, Max Planck îsi prezenta
lucrârile asupra radialiei corpului negru (ut ,corp
negru" este un Çorp care absoarte complet radialia
electromagneticà) la Societatea Germanà de Fizicà
din Berlin. El descoperà astfel un nou concept -
cuanta elementarà de ac{iune {acyiune înseamnà o
cantitate fizicà ce corespunde unei energii înmultite
cu un timp) - care avea sà revolutioneze întreaga
fizicà si sà schimbe în profunzime viziunea noastrà
asupra lumii. Aceastà cuantà se exprimâ printr-o
constantà universalà (consTanta lui Planck) care are

o valoare numericà bine determinatà si intervine
prin multipli întregi. Cuanta lui Planck introduce o
structurà discretà, discontinuà a energiei. Vechiul
concept atoç*æraic de continuitate fusese zdrurici.-
nat si. o ,Jatà cu cl. înse1i bazele a ceea ce se con-
sidera ca fii*d realirate. Descoperirea 1ui Planck
deschidea calea unei profunde repuneri în discutie
a realismului clasic, cu tot alaiul lui de concepte
sâcrosancte (continuitate, cauzalitate localà, deter-
minism, obiectivitate etc.).

În 1904 Freud evocà pentru prima datà în pub-
lic psihanaliza. Un an dupà aceea, Einstein for-
muleazà teoria relativitàtii restrînse, iar în 1915
emite teoria relativitàçii generale. În tgOT
debuteazà afia modernà prin pînza lui Picasso,
Domnisoarele din Avignon. În 1910 pictura
abstractà, a càrei fondator este considerat a fi
Kandinsky, îsi face intrarea pe scena lumii.
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Aceste monumentale descoperiri si ino-
vatli în domeniul gtiinfei, artei qi psihismului
umân nu împiedicà istoria sà îçi manifeste
iralionahtatea prin masacrul perpetuat în cur-
sul Primului Ràzboi Mondial si prin revoluçia
bolsevicà din Rusia, anunlînd o lungà
perioadà de oribile suferinle umane în 1àrile
atinse de ciuma totalitarà. Cultura si istoria
sînt ca douà fluvii paralele al càror destin pare

cu totul diferit unul de altul.
Mirabila perioadà continuà totusi sporità

de speranla unei pàci regàsite.

Astfel se nasc les Années .folles (1920-
1929), al càror epicentru este Parisul, capitalâ
mondialà a literaturii si artei. Scriitori ;i artigti
din toate tàrile pàmîntului (România inclusà)
vin în mare numàr la Paris, loc privilegiat de
interacçiune universalà. Tot Parisul devine
lccul na;terii noului feminism american, mar-
cat de scriitoare gi artiste celebre.

In 1924 se naste suprarealismul prin pu-
blicarea Primului Manifest al Suprarealismului
semnat de André Breton. în 1927 preotul catolic
belgian Georges Lemaître formuleazà modelul cos-
mologic al Big Bang-ului, care introduce uimi-
toarea idee a evoluçiei cosmosului. Cinci ani îna!
ntea lui, fizicianul rus Alexandru Friedmann a ela-
borat un model similar. Nu mai pulin uimitoare este
ideea unei evoluçii a logicii. Logica binarà, cea a

te4ului exclus, se dovedeste a nu fi singura logicà
posibilâ. Paradoxurile cuantice au aràtat cà logica
nu este unicà: ea are un temei empiric, trebuie sà

evolueze, sà se schimbe chiar brutal pentru a se

pune de acord cu realitatea faptelor. O multime de
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logici non-clasice nu au întîrziat sà aparà în jurul
anilor 1920.

Lovitura de gra§ie datà marilor speranle a fost
datâ de criza financiarâdin 1929, exact în anul cînd
este publicat al Doilea Manifest al Supra-realismu-
Itti.

În mod ciudat, anul 1930 marcheazà deplina
împlinire a teoriei psihanalitice, a mecanicii cuan-
tice si a suprarealismului. Pe plan literar, în 1930

apare ultimului numàr al revistei de metafizicà
experimentalà ,.Le Grand Jeu", fondatâ de René
Daumal si Roger Gilbert-Lecomte. Iar în 1931 apare

celebra teoremà de incompletirudine a lui Gôdel. ca

un simbol al sfîrçitului celei de a Doua Renaçteri.

Marele Joc al spiritului se sfirsea el oare?

Au urmat masacrele celui de al Doilea Ràzboi
Mondial çi cel al lagàrelor naziste si comuniste.
Dupà al Doilea Ràzboi Mondiai, çtiinla aplicatà qi

tehnologia au cunoscut o dezvoltare fulgeràtoare
care a schimbat fala pàmîntului. Dar, pe planul

çtiin{ei fundamentale, teoria relatività1ii si mecanica
cuanticà ràmîn qi astàzi drept construc{ii intelectuale
care nu au putut f, depàçite. Iar pe planul artei çi lit-
eraturii, nici un curent nu poate fi comparat, ca

, fecunditate gi noutate, cu suprarealismul. Cu alte
cuvinte, a Doua Renaçtere (cea a perioadei 1900-

,. 1930), deçi a durat mult mai pu{in decît Prima
, Renastere (cea a secolelor XfV-XVil), a marcat cul-
- :ura mondialà ca un semn prevestitor unei a Treia
r Renasteri care ar putea avea loc în secolul XXI prin

intîlnirea spectacularà între transdisciplinaritate çi
.. revolulia informaticà. Dacà în Prima Renastere a

. predominat realizarea identitàçü europene, a Treia
:,. Renaçtere va fi fundatà pe constientizarea lumii ca

, patrie a tuturor fiinlelor umane. A Doua Renaçtere a

a avut fulguranfa unui teq inclus, Parisul apàrînd ca
't' rirediator între Europa gi lume.

'r, Autorul càrlii prezenter intuieçte pe deplin
,t aspectele discutate. Pe de o pafie el vede interac[i-

i *.:nea între aftà si çtiinlà ca o axà privilegiatâ a

?:. ::rirabilei perioade 1900-1930, pe de altà parte el

il aplicà metodologia transdisciplinarà pentru

:,.' descifrarea sensului aceste interactiuni.
Petriçor Militaru face, în cartea sa2, o analizà

fascinantà a teoriilor stiin[ifice çi viziunilor artistice
despre a patra dimensiune la începutul secolului al
XX-lea, demonstreazà de ce poate viziunea artisticâ
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sà anticipeze gîndirea çtiin(ificà, face o paralelà
incitantà între Picasso qi Einstein si descrie
receptarea teoriei relativitàçii qi a mecanicii cuan-
tice în arta si literatura suprarealistà. El exploreazà
o paralelà între estetica suprarealistà a lui André
Breton çi logica artei a lui Stéphane Lupasco, con-
cluzionînd asupra unui nou nivel de realitate al artei

çi unui nou nivel de receptare a artei. Capitolul ded-
icat ,"misticismului nuclear" al lui Salvador Dali
preziatà argumente convingàtoare asupra fasci-
natiei fa!à de stiinça modernà ca fiind unul din ele-
menæle esen{iale pentru întelegerea picturii lui
Dali.- Autorul identilicà teme derivate din çtiinça
modernà în scrierile 1ui Max Ernst si analizeazâ eu

mare pertinentâ tehnica inversiunii în pictura lui
Max Ernst. El analizeazà modalitâ$le de receptare

a teoriei relatività1ii în opera arristicà a lui René

Magritte çi stabile;te o interesantà discontinuitate
în spafiul interstitial dintre obiecte în picturile lui
Magritte. Capitolul dedicat operei lui Gellu Naum
este binevenit. Petri;or Militaru leagà principiul
terfului inclus de gîndirea teoreticà non-dualistà a

lui Gellu Naum çi analizeazà poezia lui Gellu
Naum prin prisma relativitàlii spaliului interior-
exterior.

Petrisor Militaru abordeazà cu originaiitate si

rigoare o temà puçin exploraià în literatura de spe-

cialitaæ mondialà çi aproape absentà în spatiul
românesc. Intreaga lucrare esle axatà pe rela§ia

transdisciplinarà între suprarealism çi s.tiinla mod-
ernà. Limbajul cà4ii este axat pe o dinamicà de

interacliune continuà între limbajul disciplinar ;i
limbajul transdisciplinar.

Studiul autorului se dore,ste a fi unul de (re)actu-

alizarc a suprarealismului si este dezvoltat în trei
direcgii: aducerea în prezent si revizitarea suprareal-
ismului are un catacter inovator si, de asemenea,

unul transfomator (modificà atihrdinea cititorului
asupra obiectului cercetat prin contribuliile pe care

le aduce si prin noile abordàri pe care le propune) si

un caracter de schimbare relevantâ în acest dome-
niu (nu se poate vorbi despre miqcarea suprarealistà
fàrà a aduce în disculie, alàturi de psihanalizà, psi-
hiatrie, logica non-aristotelicà, alchimie, ocultism,
mitologie etc. §i descoperirile din fizica modernà
care au alimentat, cel pulin în aceeasi màsurà, spir-
itul creator ci ludic al acestui curent avangardist).
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trrstruraentelÊ pe care ni le oferà transdisciplinari-
*atea i5i davedesc capacitatea de a aduce la luminà
*oi penpective de cercetare.

Desigur, stiinta modernà a avut o influençà
importantà asupra viesii si ideilor din secolul al
XX-lea. Artistii moderni s-au raportat la
descoperirile din stiinta modemà, încercînd fie sâ
reflecte, fie sâ modifîce pînà la negare si inversare,
metodele si ideile din diferitele studii stiinfifice, în
lucràrile lor artistice. Dar raportarea scriitorilor si
artiçtilor suprarealiçti este diferità, surprinzàtoare si
imprevizibilà. Autorul subliniazà modul în carê
poetica suprarealistà poate fi pusà în relalie eu cei
trei piloni fundamentali ai metodologiei transdisci-
plinare: existenla nivelurilor de realitate (nici un
tip de cercetare serioasà a miscàrii suprarealiste nu
poate începe fàrà a sublinia într-un fel sau altul cà
ata de tip tradilional si arta de tip avangardist
reprezintà douà niveluri de realitate total diferite),
principiul teryului inclus (A reprezintà tipul de artàl
literaturà traditionalà, non-A reprezintà tipul de
artà/ literaturà avangardistà, iar T este suprareali-
tatea, care nu este nici artà/ literaturà, nici non-artà/
non-literaturà, suprarealismul reuçind sà ofere o
nouà perspectivà asupra artei çi literaturii) si prin-
cipiul complexitdlii (exista o poeticà suprarealistà
comunà care se reflectà în opera fiecàruia dintre
autorii respectivi. astfel încît principul comple-
ritàiii se dovedeste a fi unul esential îa raportarea
suprareali5tilor fag de diferite domenii ale
cunca;terii sau façà de alli autori suprarealiçti).
Sup:arealismul propune implicit un nou tip de
ralionalism, care sa nu mai fie limitat de
prejudecàlile çi cliseele specifice ra{ionalului
obisnuit. Libertatea viziunii suprarealiste genercazâ
un nou tip de artà, guvematà de un nou tip de
coeren!à atît la nivelul formei, cît çi la nivelul
continuturilor.

Firul roçu care strâbate întreaga tezà este ideea
cà, de fapt, nu este vorba de o influen!à a stiintei
asupra artei suprarealiste sau de o influentà a artei
suprarealiste asupra çtiin1ei, ci de cristalizarea
simultanà, în qtiin!à çi în arta suprarealistà, a unor
legi generale de naturà transdisciplinarà.

Am fost deosebit de impresionat de felul cum,
eu ràbdare, eu abnegalie si cu pasiune, Petriçor
Miliaru a asimilat în profunzime noçiunile fonda-

mentale ale teoriei relatività1ii çi fizicii cuantice,
fapt eu totul rar pentru un cercetàtor de formalie lit-
erarà. Cazul lui Petrisor Militaru este, în acest con-
text, un caz exemplar, demonstrînd cà o asemenea
asimilare este posibilà.

Un al doilea fapt mi se pâre cu totul remarcabil.
Existà o carte publicatà în 2007 a cercetàtorului
englez Gavin Parkinson - Surrealism, Art and
M odern S cienc e : Re lativity, Quantüm Me chanic s,

Epistemology (Suprarealism, artd çi çtiinçd mod-
entd: teoria relativitdyii, mecanica cuanticd si epis-
temologie) - deci într-o tematicà identicà celei din
cartea lui Petrisor-Claudiu Militaru. Aceastà carte a

devenit rapid un best-seller. Dar cartea lui
Parkinson nu este o lucrare de epistemologie sau o
încercare de a evalua diferençele sau similitudinile
dintre artà si stiintà, ci îgi propune doar sà ofere o
istorie a receptàrii fizicii modeme de càtre artiçtii çi
scriitorii suprarealiçti. Pot afirma fârà nici o ezitare
cà Petriçor Militaru merge mult mai departe decît
Gavin Parkinson, gralie convingerii existen,tei unei
legàturi indisolubile între transdisciplinaritate çi
avangardà3.

Într-adevàr, transdisciplinaritatea este o avan-
gardà generalizatâ. Yiziunea transdisciplinarà ne
face sà redescoperim sub o nouà luminà avan-
gardele trecutului gi sà anticipàm avangardele ce
vor veni în secolele urmàtoare.

Note:
* Prefaçà la Petrigor Militaru, Stiinla ,nodernd, tnuza

neÿiurd a suprarealistilor, Editura Curtea Veche, coleclia
,§tiingâ, Spiritualitate, Societate", 20 12.

1. PetriEor Militaru, $tiinla modernd, muza nestiutd a
suprarealiçtilor, Editura Curtea Veche, colec$a,,§tiin!à,
Spiritualitate, Societate", 2012, prefalâ de Basarab
Nicolescu.

2. Cartea prezentà este fundatà pe stràlucita tezà de
doctorat Suprarealismul;i ;tiinça modernd - O abordare
rransdisciplinard pe care Petrisor-Claudiu Militaru a
sus{inut-o în 2010, sub conducerea me4 la Universitatea
Babeg-Bolyai din Cluj-Napoca, în domeniul filosofie
(studii transdisciplinare).

3. De altfel, Petri;or-Claudiu Militaru animà la
Craiova, alàturi de Luiza Mitu, Marius Ene gi Gabriel
Nedelea, un interesant si incitant ciclu de întîlniri
,,Avangardà qi transdisciplinaritate", cu sprijinul
Consiliului Judetean Dolj çi a Bibliotecii Judegene

,,Alexandru si Aristia Aman" (http://www.aman.ro/files/
transdisciplinaritatelransdisciplinaritate.htrnl)
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