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Petriºor Militaru, ªtiinþa mo-
dernã, muza neºtiutã a suprarea-
liºtilor, Editura Curtea Veche Pu-
blishing, Bucureºti, 2012, 280 p.

Cartea lui Petriºor Mili-
taru, la bazã tezã de
doctorat coordonatã

de academicianul Basarab Nico-
lescu, abordeazã o problemã de
actualitate: influenþa pe care ºtiin-
þa modernã a avut-o asupra vieþii
ºi ideilor secolului XX, având în
vedere în special modul în care
scriitorii ºi artiºtii suprarealiºti
s-au raportat la cele mai recente
descoperiri ºtiinþifice, isomorfis-
mul dintre ºtiinþã ºi artã fiind ana-
lizat riguros ºi, în acelaºi timp, cu
fineþe stilisticã, prin metodologia
transdisciplinarã, al cãrei promo-
tor este Basarab Nicolescu. Me-
todologia transdisciplinarã apa-
re la aproximativ un secol dupã
revoluþia avangardistã, descope-
ririle teoriei relativitãþii ºi a fon-
dãrii fizicii cuantice. Toate aces-
tea nu fac decât sã întãreascã vi-
ziunea autorului care alege sã tra-
teze un subiect extrem de ofer-
tant ca domeniu al cunoaºterii,
dar ºi foarte dificil de abordat prin
metodologia transdisciplinarã.
Precizãm încã de la început mo-
dul în care Petriºor Militaru ale-
ge sã-ºi structureze cartea, auto-
rul urmând modelul celor trei axio-
me care stau la baza metodolo-
giei transdisciplinare: axioma on-
tologicã, axioma logicã ºi axioma
complexitãþii. Axioma ontologicã
se fondeazã în transdisciplinari-
tate pe noþiunile de niveluri de
realitate ºi niveluri de percepþie.
Autorul subliniazã în acest fel
modul în care poetica suprarea-
listã poate fi pusã în relaþie direc-
tã cu nivelurile de realitate prin
trecerea de la literatura/arta de tip
tradiþional caracterizatã prin gân-
direa clasicã, aristotelicã, disci-
plinarã, dualã ºi fragmentarã spre
literatura/arta avangardistã prin
excelenþã non-dualistã, disconti-
nuã, aceastã discontinuitate fiind
înþeleasã ca o rupturã de lege care
permite trecerea spre ceea ce au-
torul numeºte suprarealitate.
Aceasta din urmã nu este nici li-
teraturã, ceea ce presupune blo-
carea subiectului cunoscãtor într-
o singurã disciplinã, nici non-li-
teraturã care implicã asimilarea ºi
eliminarea prin integrarea ºi de-
pãºirea elementelor specifice li-
teraturii, ci este un nou tip de
coerenþã, atât la nivelul formei,
cât ºi la nivelul conþinutului, prin
care concilierea dintre literaturã/
artã ºi non-literaturã/non-artã,
aparent contradictorii, devine
posibilã la un alt nivel de realita-
te ºi, implicit, deschide orizonturi
spre o nouã cunoaºtere. Supra-
realitatea joacã rolul terþului in-
clus care stã la baza fondãrii gân-
dirii filosofice a lui ªtefan Lupaº-
cu ºi care face trecerea spre axio-
ma logicã a transdisciplinaritãþii.
Astfel, Petriºor Militaru defineº-
te suprarealismul ca fiind „o miº-

suprarealismul
ca experienþã esteticã ºi ºtiinþificã

care de strãbatere simultanã a ni-
velurilor de realitate ºi a niveluri-
lor de percepþie” (pp. 20, 21), su-
prarealitatea fiind cea prin care
se genereazã „noi modalitãþi de
explorare a Subiectului creator ºi
noi modalitãþi de înþelegere a ob-
iectului artistic.” (p. 21) Ceea ce
leagã între ele, la nivelul formei,
cele opt capitole ale cãrþii este ca-
pitolul doi intitulat: Stèphane Lu-
pasco ºi noua logicã aristoteli-
cã. În acest capitol autorul subli-
niazã rolul fundamental pe care
logica contradictoriului, elabora-
tã de ªtefan Lupaºcu, precursor
al metodologiei transdisciplina-
re, ºi estetica sa revoluþionarã a
atras atenþia pãrintelui suprarea-
lismului, André Breton. Capito-
lul patru, Intruziuni ale gândirii
ºtiinþifice în opera lui André Bre-
ton, traseazã punctele de intersec-
þie dintre gândirea artisticã din
Primul ºi Al doilea manifest al
suprarealismului ºi logica ºi ex-
perienþa esteticã lupascianã.

Asimilând astfel cele douã
axiome, atât la nivelul formei, prin
conceperea structurii cãrþii, cât ºi
la nivelul substanþei acestor axio-
me, Petriºor Militaru face trece-
rea spre axioma complexitãþii,
abordând în capitolele urmãtoa-
re relaþia dintre suprarealism ºi
ºtiinþa modernã, cu accent pe a
patra dimensiune ºi pe geometrii-
le non-euclidiene, subiecte care
se aflau în centrul creaþiei artiºti-
lor ºi scriitorilor suprarealiºti. Vi-
ziunea teoreticã este focalizatã în
special pe studiile a patru cerce-
tãtori: Linda Dalrymple Hender-
son (Cea de-a patra dimensiu-

ne ºi geometria non-euclidianã
în arta modernã), Leonard Shlain
( Artã ºi fizicã: viziuni paralele
despre spaþiu, timp, luminã),
Arthur I. Miller (Einstein, Picas-
so: spaþiu, timp ºi frumuseþea
care face ravagii), Gavin Parkin-
son (Suprarealism, artã ºi ºtiin-
þã modernã: teoria relativitãþii,
mecanica cuanticã ºi epistemo-
logia). Este, de asemenea, evi-
denþiatã  ºi argumentatã origina-
litatea gândirii lui Salvator Dali,
Rène Magritte, Max Ernst, care
îºi definesc suprarealitatea prin
legãtura dintre teoria relativitãþii
lui Einstein, logica terþului inclus
lupascian, în special relaþia din-
tre subiectul cunoscãtor ºi ob-
iectul cunoscut, aceastã unitate
a cunoaºterii oferindu-le posibi-
litatea de a crea un alt nivel al
imaginaþiei, al înþelegerii ºi al per-
ceperii lumii prezente.

Un rol important în lucrarea
autorului îl ocupã implicaþiile pro-
funde ale metodologiei transdi-
ciplinare în conturarea unei noi
viziuni a Realitãþii ºi a unei revo-
luþii interioare, implicaþii expuse
metodic ºi cu claritate în capito-
lul teoretic Ce este transdiscipli-
naritatea? Subliniem în special
capacitatea autorului de a trans-
mite înþelegerea conceptelor te-
oretice fundamentale ale trans-
disciplinaritaþii: niveluri de reali-
tate, niveluri de percepþie, terþ
inclus, terþ ascuns, precum ºi eli-
minarea unor confuzii concep-
tuale prin exemple care implicã
participarea afectivã a subiectu-
lui:  „Limitarea la un singur nivel
de realitate o putem pune în ana-

logie cu un om într-o camerã: cu-
noaºterea lui va fi limitatã la acea
camerã sau disciplinã. Apoi, vã-
zând-o din exterior, poate culege
mai multe informaþii despre came-
ra sa, descoperã date noi, vizi-
teazã ºi camerele vecine ºi poate
împrumuta metode sau instru-
mente care îi folosesc în camera
sa (interdisciplinaritate) sau poa-
te lua un obiect pe care îl poate
trece prin camere ºi condiþii dife-
rite pentru a afla mai multe lucruri
despre acel obiect (multidiscipli-
naritate).” (pp. 26-27)

Unul dintre capitolele pe care
le considerãm cele mai originale,
ºi în care metodologia transdis-
ciplinarã este aplicatã efectiv,
este cel dedicat poeziei lui Gellu
Naum (Poezia lui Gellu Naum,
terþul inclus ºi relativitatea spa-
þiului poetic) pusã în relaþie cu
filosofia non-aristotelicã a lui

ªtefan Lupaºcu, dinamismul in-
terior-exterior, dinamism prin care
este definitã contemplaþia, pro-
ces fundamental în crearea uni-
versului poetic, fizica modernã,
cu trimitere directã la banda lui
Möbius, ºi „importanþa subiec-
tului poetic în transdenderea re-
alitãþii obiºnuite” (p. 225). În vi-
ziunea autorului, poezia lui Gellu
Naum se situeazã „în acea zonã
de non-rezistenþã dintre subiect
ºi obiect, dintre ceea ce noi sun-
tem obiºnuiþi sã privim ca «inte-
rior» 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 intrior-exterior.” (p. 227).
Ceea ce Gellu Naum numeºte „lan-
gaj al perturbaþiunii”, prin care
limbajul poeziei „acþioneazã ºi
transformã”, este instrumentul
principal care dã naºtere unei
opere suprarealiste ºi care în
transdisciplinaritate reprezintã
însuºi terþul inclus.

Cartea lui Petriºor Militaru este
o contribuþie esenþialã în istoria
literaturii române atât la nivel te-
oretic, prin informaþia densã în
ceea ce priveºte literatura ºi arta
suprarealistã, cât ºi prin dialogul
pe care reuºeºte sã-l realizeze în-
tre discipline aparent separate,
dar care nu ar putea fi înþelese în
profunzimea lor una în absenþa
celeilalte.
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