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În spațiul românesc, termenul „transdisciplinaritate” a trecut în 

numai câțiva ani de la statutul de necunoscut la cel de controversat, ceea ce nu face decât să-l 

pună în actualitate. Dacă la nivel teoretic, învățământul de stat și cel privat îmbrățișează 

transdisciplinaritatea ca metodologie pentru o cunoaștere completă, la nivel practic 

majoritatea o confundă cu pluridisciplinaritatea sau interdisciplinaritatea și nu reușește să o 

aplice fără a face din aceasta o „piesă de teatru”, ce necesită repetiții și pregătiri îndelungate, 

dar nu acesta este scopul. La o cunoaștere unitară nu se poate ajunge fără efort, bineînțeles, 

dar dacă efortul nu vine dintr-o conștiință interioară trezită a elevului, acest demers, așa cum 

este tendința în acest moment, riscă să devină o caricatură. Rămânând la raportul profesor-

elev, observăm că profesorul Basarab Nicolescu a reușit să ofere discipolului său instrumente 

pentru o înțelegere clară a fenomenului. Bun cunoscător și pasionat de avangardă, Petrișor 

Militaru și-a creat cu ajutorul metodologiei transdisciplinare mijloacele necesare înțelegerii 

științelor moderne și a artei și literaturii suprarealiste deopotrivă. 

La origine teză de doctorat, Știința modernă, muza neștiută a suprarealiștilor aduce, prin 

publicarea ei, o contribuție originală în cadrul studiilor de tip transdisciplinar, fiind în același 

timp și un exemplu de aplicare a acestei metodologii. De fapt, o schimbare semnificativă în 

abordarea suprarealismului este unul dintre cele trei scopuri fixate încă de la începutul 

lucrării, aceasta după ce oferă o perspectivă inovatoare prin subiectul ales și după ce modifică 

atitudinea cititorului față de obiectul cercetat: descoperirile din fizica modernă și receptarea 

lor de către suprarealiști. 

http://danieladmicu.wordpress.com/2013/07/22/cuante-intre-stiinta-moderna-si-suprarealism/
http://danieladmicu.wordpress.com/2013/07/22/cuante-intre-stiinta-moderna-si-suprarealism/
http://revistacultura.ro/nou/2013/07/cuante-intre-stiinta-moderna-si-suprarealism/
http://www.curteaveche.ro/stiinta-moderna-muza-nestiuta-a-suprarealistilor.html
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Volumul cuprinde opt capitole, iar prin prefața realizată de Basarab Nicolescu se bucură de o 

bună apreciere din partea teoreticianului metodologiei transdisciplinare. Primul capitol ne 

oferă o definiție a transdisciplinarității din perspectiva unei persoane care a înțeles conceptul, 

l-a asimilat prin mijloace interioare și este capabil să dea mai departe această cunoaștere, 

subliniind rolul ei fundamental pentru dezvoltarea omului din viitor prin însăși evoluția 

semantică a termenului: din concept s-a transformat în metodologie, ca în cele din urmă să 

devină viziune asupra lumii. Lumea alcătuită din niveluri de realitate, în interiorul cărora 

realitatea are o structură ternară, și nu binară, este ceea ce mulți artiști intuiseră de mult, dar 

nu au avut resursele lingvistice și epistemologice să o definească. Suprarealismul, ca viziune 

sau, mai simplu, ca nume, se apropie cel mai mult de ideea de nivel de realitate, fiindcă 

termenul însuși presupune cel puțin două niveluri de realitate: cel obișnuit și cel al 

suprarealității. 

Cel de-al doilea capitol subliniază importanța descoperirilor din fizica modernă de la 

începutul secolului XX (descoperirea cuantei a lui Max Planck și a teoriei relativității de către 

Albert Einstein) în deschiderea unor noi orizonturi ale gândirii umane. Stéphane Lupasco 

observă potențialul acestor descoperiri și impactul lor în plan filosofic, introducând termenul 

de „terț inclus”, ceea ce-l face precursorul metodologiei transdisciplinare. De asemenea, 

Lupasco a fondat logica antagonismului, ce se definește prin două tendințe principale: „pe de-

o parte non-contradicția, omogenizarea și identitatea, iar, pe de altă parte, contradicția, 

eterogenizarea și diversitatea” (p. 68). Suprarealiștii au fost receptivi la logica lupasciană: 

Breton vorbește în Al doilea manifest al suprarealismului despre existența unui punct mintal 

în care contrariile intră în starea T (terț inclus), se întâlnesc și nu mai sunt percepute ca opuse 

(p. 71).  Acest proces este prin excelență o experiență estetică, ce are ca rezultat „cunoașterea 

cunoașterii”: „Contemplarea, adică cunoașterea cunoașterii, este posibilă din punct de vedere 

logic numai prin procesul care duce la contradicție, împotriva celor două procese raționale și 

iraționale care conduc la non-contradicție și în concluzie, doar spre conștient și subconștient” 

(p. 74). 

Următorul capitol teoretic al volumului relevă influențele științei moderne în  producțiile 

suprarealiste, unul dintre cele mai importante indicii că artiștii erau la curent cu cele mai noi 

descoperiri științifice. Ne sunt prezentate teoriile științifice și viziunile artistice despre a patra 

dimensiune, subiect dezbătut pe larg în primele decenii ale secolului XX și care i-a interesat 

pe artiști ca Duchamp, Man Ray sau Matisse. Teoriile despre a patra dimensiune au stimulat 

de asemenea căutări spirituale, pe care le considerăm fundamentale în dezvoltarea artei 

moderne. Nu sunt neglijate nici influențele artei în anticiparea gândirii științifice: „De-a 

lungul istoriei, modul de gândire al artiștilor despre lumină, spațiu și timp a instituit un nou 

model mintal care a generat acele tipuri de întrebări ce au condus la configurarea unor noi 

paradigme științifice.”(p. 105). 

Cele cinci capitole aplicative reprezintă un amplu studiu al intruziunilor gândirii științifice în 

operele lui André Breton, Gellu Naum (literatură), René Magritte, Salvador Dalí (pictură) și 

Max  Ernst (scrieri și pictură). Studiile de psihologie și neurologie ale lui Breton, interesul 

pentru psihanaliza lui Freud, dar și logica lupasciană sunt valorificate în teoriile sale literare și 

au impulsionat creația artistică dinspre incoștient. La Gellu Naum gândirea poetică este non-

dualistă și poate fi înțeleasă cu ajutorul metodologiei transdisciplinare, fiindcă principiile 

relativității se aplică în spațiul poeziei, unde se poate realiza o unitate a ființei și a cunoașterii, 

având o conștiință a eului, a alterității și a lumii (eu și alteritate împreună). 
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Opera lui René Magritte și a lui Salvador Dalí este străbătută de același ax – discontiuitatea și 

spațiul interstițial, iar în opera lui Dalí geometria sacră devine o constantă. Un exemplu pentru 

discontinuitate îl constituie ceasurile moi ale pictorului de origine catalană și tehnica 

Wunderkammer a lui Magritte, a cărei miză era alăturarea naturalului cu artificialul, 

reorganizând realitatea și punând-o sub semnul fragmentarului cuantic. Deși concrete, 

obiectele din pictura lui Magritte ilustrează contradicția lupasciană: „Din ciocnirea între firesc 

și nefiresc se naște terțul lui Magritte, care, prin contradicția de la nivel vizual, trimite la 

contradicțiile de la nivelul percepției interioare a privitorului” (p. 213). 

Petrișor Militaru face și o incursiune în imaginarul științific al picturii și al scrierilor lui Max 

Ernst. Orientat spre surse non-tradiționale de inspirație, pictorul a văzut în știință o sursă 

bogată pentru imagini artistice neconvenționale. Respingând peisajele, nudurile sau alte 

subiecte tradiționale, acesta era interesat de manifestările invizibilului dinspre lumea 

exterioară spre cea interioară și invers: „a revenit asupra imaginilor care revelau proceduri și 

investigații științifice, fiind interesat de modul în care oamenii de știință vizualizau ceea ce 

înainte de a fi descoperit științific era invizibil.” (p. 187). În ceea ce privește scrierile lui Max 

Ernst, un exemplu de influență a științei moderne este romanul colaj La Femme 100 têtes 

(1929), al cărui titlu poate fi citit fie „femeia cu o sute de capete”, fie „femeia fără cap”, dar în 

cheie terțiară femeia ar putea să fie și una și alta în același timp. Titlul fost inspirat de un 

articol științific, în care este vorba despre o separare între știința modernă și alchimie și în 

care ni se explică simbolismul teatral al unei femei cu trei capete. 

În cartea sa, Petrișor Militaru aplică metodologia transdisciplinară, fără de care nu ar fi putut 

să evidențieze relațiile complexe dintre știința modernă și suprarealism, ambele surse 

inepuizabile de cunoaștere. Din această perspectivă, studiul poate fi deschizător de drumuri și 

pentru alte cercetări de acest gen, dar mai ales un exemplu despre cât de utilă și ofertantă este 

transdisciplinaritatea pentru înțelegerea unor fenomene din diverse arii ale cunoașterii. 

Petrișor Militaru, Știința modernă, muza neștiută a suprarealiștilor, Prefață de Basarab 

Nicolescu, Editura Curtea Veche Publishing, București, 2012, 286 p. 

 


