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Rezumat 

 

Această teză de doctorat își propune să analizeze fenomenul creației literare dintr-o 

perspectivă transdisciplinară, în vederea construcției unui model integrativ care să permită artei 

literare deschideri inedite către noile direcții științifice prin exemplificări concludente identificate 

în corpusul de texte a celor doi scriitori reprezentativi, Vintilă Horia și Michel Houellebecq. În 

esență, lucrarea de față conține intenția a cel puțin două coordonate: cea dintâi, de investigare a 

metodei trandisciplinare inițiată de academicianul Basarab Nicolescu, realizată prin două 

revendicări necesare, constituite ca etape intermediare, Charles Sanders Peirce și Ștefan Lupșacu, 

și cea de-a doua, de perspectivare a vectorilor operaționali identificabili în corpusul de texte 

aparținând celor doi scriitori reprezentativi. Ambele intenții sunt integrate sub auspiciile 

imaginarului care virează o dată cu metodologia transdisciplinară dinspre narativ spre cuantic, și 

implicit către o reconversie a ficțiunii care este astfel împuternicită cu funcție creatoare. Cu toate 

că distincția realitate – ficțiune este loc comun al discuțiilor din sfera teoriei literare, sunt 

necesare constante actualizări care au rolul nu doar de a aduce în atenție noile direcții științifice, 

ci și de a construi permanent ipoteze novatoare care să permită în mod firesc transgresarea 

granițelor disciplinare.  

Inevitabil, distincția realitate – ficțiune și virajul imaginarului dinspre narativ spre 

cuantic au reclamat o viziune de optică: în primul rând, a fost necesară o cale logică de natură 

semiotic – structuralistă, revendicată prin intuiția lui Charles Sanders Peirce de a perspectiva 

construcția realității pornind de la trei termeni semiotici, semn, obiect și interpretant, iar în al 

doilea rând, s-a insistat asupra unei medieri a contradictoriilor, iar aici s-a avut în vedere logica 

energiei și principiul contradicției postulate de Ștefan Lupașcu, care, distingând între cele trei 

materii, fizică, biologică și neuropsihică demonstrează o anume aparență a materiei care nu mai 

este atât de reală sau de consistentă așa cum ni se pare la o primă vedere: ”aceste construcții 

cuantice sunt socotite ficțiuni, o lume artificială. La drept vorbind, nu este mai artificială, mai 

factică decât orice altă lume existențială sau logică, decât oricare alta căreia i se acceptă atributul 

de realitate sau adevăr1.”  

 

1 Lupașcu, Ștefan, Logică și contradicție, Editura Ștefan Lupașcu, Iași, 2005, traducere de Vasile Sporici, p. 135. 
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Astăzi devine tot mai firească construcția și deconstrucția nu doar a imaginarului, ci și a 

realității prin multiplele schimbări la care asistăm; lumea științifică se deschide gradat către o 

unitate a cunoașterii în care perspective despre fizică, filozofie, artă sau spiritualitate se 

răspândesc tot mai frecvent în spațiul dialogurilor culturale. În al treilea rând, viziunea despre 

realitate este redimensionată dintr-o perspectivă novatoare, cea a metodologiei transdisciplinare, 

care permite deschiderea spre spațiul cuantic, în care unda și particula oscilează în periplul 

nivelurilor de informație construind realitate în funcție de nivelurile de percepție a subiectului 

observator. Cercetările științifice inițiate de Ștefan Lupașcu și Basarab Nicolescu aduc în discuție 

forța de creație a operelor marilor artiști prin reprezentarea cuantică a unor lumi existente în 

niveluri de realitate diferite de propria noastră lume. Cu cât creațiile literare sunt mai convinse de 

forța de construcție și deconstrucție a realității și de vocea care se propagă prin intermediul lor, 

cu atât ele devin mai vizibil o cuantă de energie, situată într-un spațiu psihofizic, pentru a se 

expune ulterior observatorului sub forma instrumentarului poietic.  

Astăzi, noile fizici discută și expun  construcția și deconstrucția particulelor și a undelor 

de energie sub impactul forțelor de tot felul, știința demonstrând o aparență a materiei, aspect 

semnalat de Ștefan Lupașcu care acceptă că e mai dificil de crezut că ceea ce vedem de fapt în 

exterior nu are mai nimic material, fiind doar reprezentări mai mult sau mai puțin susținute ale 

energiei. Suntem alcătuiți așadar dintr-un vid, dar vidul este ”plin, un vid cuantic, energetic” 

(Nicolescu, Basarab) care prilejuiește prin binomul spațiu – timp, multiplicări infinite ale 

realului, expresie a unor lumi posibile și simultane ce pot fi conștientizate prin nume și prin 

forme. Implicația lui Ștefan Lupașcu în redimensionarea gândirii într-o direcție a eticii și a 

logicii energiei, după asumarea categoriilor celor trei materii lupașciene (fizică, biologică și 

neuropsihică), va evidenția eterogenitatea fenomenelor macrofizice și a celor neurologice 

aferente percepției. În acest fel, ființa umană, la fel ca noul fizician al particulelor, va înțelege din 

mecanismele constituirii energiei și materiei ce vor acționa asupra realității, însă se cere reținut 

faptul că și alte forțe mai puțin discutate științific, cum ar fi intenția, gândul, imaginea, cuvîntul, 

participă la construcția și la deconstrucția realității, printr-un raport de forțe omogene și 

eterogene, de care omul este mai mult sau mai puțin conștient.  

Capitolul întâi discută perspectiva semiotic – structuralistă a lui Charles Sanders Peirce 

care este inițiată dinspre intuiția multiplicării realului ad infinitum, reconfigurând aparenta 

dualitate realitate – ficțiune sub forma matricei triadice constituită din etape succesive, 
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primeitate, secunditate și treitate. Dacă primeitatea reprezintă impulsul creator inițial, 

secunditatea crează o experiență a unui principiu antagonic care opune realității travaliul 

ficțional, cu toate că opera continuă să aparțină realității în domeniile culturii și ale activității 

artistice. Secunditatea devine astfel responsabilă de introducerea contradicției pentru ca treitatea 

să poată coordona procesul creator prin stabilirea legilor și rațiunilor creației literare care o pot 

consacra nu doar în domeniile artistice, ci și în zona construcției realității. Una dintre aplicațiile 

semnificative în arta literară este utilizarea simbolului, conform etimologiei, având sensul 

intermediar de semn, reprezentând o sugestie a unei referințe, a unei legături. Semnul simbolic 

implică așadar existența mai multor lumi, deci a mai multor niveluri de realitate, fiind puntea ce 

crează legătura și în același timp semnalează existența sacrului. Orice operă literară din spațiul 

culturii și al cunoașterii este imaginea și semnul unei alte realități, situate într-un alt nivel de 

realitate, însă așa cum am precizat experiența inspirației se află în spațiul trecerii între nivelurile 

de realitate. Tot ceea ce noi numim act estetic nu este o realitate doar prin el însuși, ci o realitate 

simbolică a imaginarului care funcționează sub forma unei rețele de semnificații ce se propagă 

printr-o capacitate de multiplicare a realului ad infinitum.  

Întrucât problematica acestei teze o reprezintă în sine o dialectică a contradictoriului, 

enunțată încă din titlu, prin interceptarea mecanismelor de construcție și deconstrucție a 

imaginarului, cel de-al doilea capitol discută dinamica concilierii contradicției din perspectivă 

lupașciană prin integrarea analizei comparatiste a două etape succesive, observând sistemul logic 

al lui Aristotel și cel speculativ a lui G.W.F.Hegel. Având în vedere că s-a considerat necesară 

aprofundarea adevărului și a falsului ficțional, prin putința de a crea o punte între cele două, 

logica lupașciană a energiei și terțul inclus au făcut posibilă o astfel de argumentare. 

Cel de-al treilea capitol se deschide prin actualizarea metodologiei transdisciplinare care 

facilitează un alt mod de a privi spre lumile posibile. S-a avut în vedere atât modele 

segregaționiste, dar și integraționiste, virându-se spre cuantic prin metodologia transdisciplinară: 

lumile posibile sunt reorganizări ale particulelor. Din perspectivă transdisiciplinară, lumile 

posibile confirmă teoriile științifice actuale ale noii fizici care perspectivează existența unor alte 

dimensiuni, unor alte lumi, diferite de a noastră. Ceea ce este considerat valid în diverse 

articulări conceptuale ale lumilor posibile, devine mecanism creator al unor versiuni descriptive 

care pledează pentru o reconstrucție a realului. Procedând astfel, sigur că o parte dintre 
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conceptele operațional – metodologice, niveluri de realitate, vid cuantic, undă, particulă, devin 

evidențe, după cum tot ca evidențe sunt și trimiterile la imagine, imaginație și imaginar.  

Capitolul patru deschide demersul aplicativ al lucrării de față prin evidențierea 

provocărilor unei analize transdisciplinare în corpsul de texte aparținând celor doi scriitori 

reprezentativi, Michel Houellebecq și Vintilă Horia. Realitatea transliterară este evidențiată în 

primul rând prin observații de natură tematică a congruențelor și a incongruențelor în interiorul 

căreia au loc peripluri omogene și eterogene ale conștiințelor personajelor. Niciunul dintre 

romanele celor doi autori nu se citește la suprafață, ele însele fiind căutătoare ale transgresării 

condiției umane decadente: ”omul-masă, static și profetizabil, cu un viitor asigurat și cert, 

continua să-l sufoce pe omul real, imprevizibil pentru că era indeterminabil” (Vintilă, Horia, 

Salvarea de ostrogoți, p. 65).  

Capitolul cinci asumă un spectru amplu de argumente, din două rațiuni: una, pentru că 

natura acestui studiu o impunea, cuanticului atribuindu-se deseori o poziție arbitrară a sensului, 

și cealaltă, pentru că oricât de inedite ar fi căile literaturii comparate, așteptările de originalitate 

nu se lasă a fi trădate. Să ne amintim că ipoteza fundamentală, cea a construcției și deconstrucției 

imaginarului, este tocmai impulsul constituirii unui model novator de receptare a creației literare, 

prin introducerea nivelurilor de realitate care face posibilă o transmutare dintr-un plan al ficțiunii 

spre unul al realului. Prin urmare, cel de-al cincilea capitol optează pentru o reconversie a 

elementelor naratologice și a teoriei receptării, introducând noi concepte, cum este și cel de 

naratologie cuantică, prin care se discută despre un real potențial al ficționalului. Dacă opera 

literară este o cuantă de energie deschisă multiplelor niveluri de percepție, aceasta implică un 

proces de transfigurare dintr-o aparentă materie textuală în energie creatoare. Viziunea asupra 

creației literare ar trebui să fie expresia unor profunzimi sufletești sau un fel de emisie la nivelul 

imaginarului. Într-un astfel de orizont, atât creatorul, cât și observatorul interpret intră în 

universul literar dintr-o stare de vid (akasha) pentru ca să-și găsească o primă actualizare a 

posibilităților sale latente, o perspectivă pe care o încarcă prin sens ca pe o desfășurare firească a 

sa.   

La baza ultimului capitol se află argumente științifice despre modul în care cuanta 

elementară a lui Planck influențează nu doar gândirea umană, ci și arta și estetica. Însă tot aici 

transpare și un manifest subiectiv care operează către construcția unui model novator de la 

creația literară la recrearea nivelurilor de realitate. Creația literară nu este un epifenomen, ce 
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poate fi privit ca o exagerare sau ca un periplu al creatorului, pentru că, așa cum am văzut, ea se 

poate deschide ca efect material al complexității în fața noilor științe. Unul dintre cercetătorii 

reprezentării realității în literatură, Erich Auerbach, într-unul dintre studiile sale discută despre 

intuiția transcendenței, evidențiind puterea creatoare a experienței inspirației caracterizată prin 

transparență și indeterminism. Însă creația vie are nevoie de cele două serii de proprietăți unice 

ale sale: fluxurile de informație externă (contexte sociale, evenimente istorice, perspective 

naționale sau globale) și cele de percepție internă care trebuie racordate la fluxul de energie 

(interiorizare, imaginație, psihism) și care generează dincolo de opera literară, un nou nivel de 

realitate. 

Gândind astfel, s-a avut în vedere nu doar coerența discursului argumentativ, pentru că 

distincția narativ – cuantic poate părea paradoxală, ci și stabilirea legăturilor evidente cu 

demonstrațiile teoriei literare deja existente, ca ”punctul de vedere” a lui Jaap Lintvelt, ”plăcerea 

textului” la Roland Barthes, ”ficționalul și factualul” lui Gérard Genette, fabula și izotopia la 

Umberto Eco, perspectiva estetică la Hans Robert Jauss, pentru a putea reveni la concluzii 

recunoscute cu privire nu doar la tehnicile narative, ci și la mecanisme de construcție și 

deconstrucție a imaginarului și a lumilor posibile. 

Creatorul de particule transcende, într-un periplu al cunoașterii, epistema și axioma 

pentru că implică energia care investește ființa umană cu libertate și demnitate creatoare care 

prin rezonanță poate participa la jocul creației universale; din momentul în care raționamentul 

științific admite plasticitatea realității, aceasta depinzând de capacitatea umană de a alege, 

această rațiune elaborează conștient și inconștient noi niveluri de percepție și de informație, 

reprezentând, într-o primă etapă, elemente ale unui imaginar propriu. Descrierea acestuia doar 

dintr-o singură perspectivă devine întotdeauna riscantă, cu toate că atât actul critic, cât și cel 

artistic, ponește de la un exercițiu de proiecție, însă el caută o i-mediată afiliere cu imaginea pe 

care i-o prezintă lumea. Este și o intuiție a unuia dintre personajele lui Michel Houellebecq, mai 

exact a lui Florent-Claude Labrouste din Serotonină care ajungând în sala pașilor pierduți din 

gara Sain-Lazare are starea că pătrunde ”într-un soi de autoficțiune2”. Conștientizând că 

realitatea socială nu era decât ”o mașinărie de nimicit iubirea3” protagonistul mărturisește abrupt 

unul dintre mecanismele proprii de organizare interioară:  

 

2 Houellebecq, Michel: 2019: p. 134. 
3 Houellebecq, Michel: 2019: p. 147. 
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”încercam, fără doar și poate, să creez un fel de realitate alternativă, să ajung la 

originea unei bifurcații temporale, să obțin niște credite de viață suplimentare, poate că 

stătuseră ascunse acolo4”. 

 

Ca nici un alt scriitor al vremii, la Michel Houellebecq se întrevede strădania personajelor 

sale de se elibera de tirania unei orizontale în care societatea este radiografiată impecabil, iar 

personajele sale reprezintă exponenți ai acestei dinamici: profesori și critici literari, savanți și 

oameni de știință, biologi moleculari, artiști vizuali. Realitatea socială reprezintă prin însăși 

prevalența sa un exil al sinelui la care actorii lui Michel Houellebecq pare să nu se adapteze: 

realul de natură depresivă care acaparează romanele sale este organizat contradictoriu într-o 

verticală a existenței pentru că ființa umană caută în permanență o cale a evadării. Pe orizontală, 

realitatea este clasată într-o ierarhie a castelor sociale, în timp ce verticala oferă șansa unei 

plasticități (dis)continue: pentru a continua, François din Supunere aderă la misticismul islamic,  

în timp ce Serotonină încheie ultimile pagini prin auspiciile sacrifiului și jerfei mesianice. În 

Particule elementare asistăm la un proces de materializare a realului în care paradigma 

științifică propusă de biologul molecular Michel Djerzinski îi poate oferi omului nemurirea, prin 

modificare genetică, în schimbul abandonării tiraniei realității sociale.  

Marele merit al metodei transdisciplinare este faptul că determină și legitimează o serie 

de noțiuni care permit nu doar o generalizare despre viață și realitate, ci și o aprofundare asupra 

nivelurilor de realitate. Nu am selectat nici scriitorii într-un mod aleatoriu, și cu toate că atât 

Vintilă Horia, cât și Michel Houellebecq sunt scriitori transdisciplinari, nu puține au fost 

impedimentele ivite în calea realizării acestui demers pentru că firele imaginarului sunt urmărite 

anevoios în cadrul unei metodologii. Dacă vom avea în vedere să transdisciplinăm descoperirile 

noii fizici, ”materia este spirit care se mişcă suficient de încet pentru a putea fi văzut” (Pierre 

Teilhard de Chardin), realitatea nefiind un aleatoriu ivit la marginea materiei. Creațiile 

transdisciplinare intuiesc și revelează cititorului tocmai complexitatea construcției și 

deconstrucției acestei lumi, între infinitul mic și infinitul mare se revelează ființa umană și 

creația. 

 

4
 Houellebecq, Michel: 2019: p. 135. 
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