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Rezumatul tezei de Doctorat 

Iubire - femeie - scris la André Breton: o viziune holistică 

 

Introducere 

   Nu se poate înțelege pe deplin activitatea lui André Breton fără a lua în 

considerare influențele exercitate de tulburările intelectuale ale începutului de secol XX. 

Această lucrare trebuie în primul rând privită în cadrul mișcării suprarealiste, in care 

Breton era figura dominantă. Suprarealismul este o incercare radicala de rejudecare a 

civilizației occidentale, considerată ratata total în urma Primului Război Mondial. El 

incearca nici mai mult, nici mai puțin sa reinnoiasca înțelegerea umană. Opera lui Breton 

incearca sa ilustreze si sa serveasca această nouă viziune. Breton a început să fie un poet și, 

dacă ulterior, a abandonat această tehnică, poezia, privirea prismatică poetică îi va iriga 

lucrarea, îi va hrăni privirea. 

   Trebuie luata în considerare o a doua data primordială pentru a analiza corect 

opera lui Breton. Chiar la acel început al secolului al XX-lea, un concept născut în veacul 

precedent a bulversat imaginea pe care omul și-o faurise despre el insusi: descoperirea 

teritoriilor și a atotputerniciei inconștientului de către psihiatrul vienez Sigmund Freud. 

Suprarealismul dorind să reînnoiască paradigma umană în ansamblu, reînnoind înțelegerea, 

extinzând teritoriul rațiunii, nu putea decat s fie influențat de aceste cercetari. Colegul Carl 

Gustav Jung va extinde în mod prodigios această viziune si o va imbogati prin interesul sau 

fata de problemele sociale, de arta, de culturile primitive, de religii, curiozitatea sa 

polimorfă și conceptele sale de inconștient colectiv si de sincronicitate arunca o lumina 

interesanta asupra lucrărilor lui Breton. 

   În cele din urmă, descoperirile succesive în domeniul fizicii cuantice, știința 

atomică, pun sub semnul întrebării noțiunile de raționalitate, cauzalitate, implicarea 

observatorului in lucrul observat, ceea ce duce la nașterea concomitentă a noțiunii de 

transdisciplinaritate, inventată de Stéphane Lupasco, apoi teoretizata și dezvoltata de 

Basarab Nicolescu. Chiar definițiile raționalității și cauzalității sunt puse în discuție, 

provocând o resetare a conceptelor care păreau a fi stabilite încă din antichitate. 

Cunoașterea nu este una, ci plurală, realitatea nu este una, ci se descompune într-un set 

deschis de niveluri de realitate. Lumea trebuie să fie supusa unei analize plurale, 

transversale, pentru cei care doresc să înțeleagă realitatea în toate dimensiunile sale. O 

astfel de paradigmă intră în rezonanță perfectă cu lucrarile lui Breton, cu aceasta căutare a 

cunoasterii deschise, care ii apartine. 

   Lucrările alese se încadrează într-o viziune holistică, care constituie atât baza 

conceptuală a proiectului scrisului lui Breton, cât și modul în l-a folosit pentru 

concretizarea acestuia. Scrisul sau contine o abordare elucidatoare, o căutare a unei 

cunoștințe depline și întregi, care depășește cadrele tradiționale. Această cautare implică 

utilizarea tuturor tipurilor de tehnici de scriere, lărgirea conceptelor de logică, conectarea 

tuturor nivelurilor realității. 

   Avand stabilit peisajul intelectual și conceptual al acestui început de secol al XX-

lea, vom folosi în mod firesc aceste trei concepte – transdisciplinaritate, suprarealism, 

inconștient – inainte de a trece la o lectură profundă, plurală, a lucrărilor pe care am propus 
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sa le reunim. Utilizarea acestor concepte și amplasarea lor in contextul scrierilor lui Breton 

va constitui prima etapă a lucrarii. 

   A doua etapa ne va purta spre cea care se află în centrul operelor sale, femeia. 

Motor al abordării scrisului, femeia iubită nu apare ex-nihilo, ea depășește statutul și 

funcția unui recipient uman al sentimentelor, fiind si moștenitoarea tuturor figurilor și 

miturilor feminine care au precedat-o in istorie, literatură, mitologie. Femeia este o 

construcție, o figură teoretică si in egala masura o ființă de carne și sânge. Ea se afla în 

centrul unei rețele teoretice, existențiale, a unei căutări care o depășește si a carei cheie este 

chiar ea. Ea însăși este o figură holistică. Iubirea, sentimentul dragostei, nu poate fi izolată 

de abordarea globală a lui Breton si reprezinta elementul central al căutării totalității 

absolute, este ceea ce mobilizează forțele dorinței, energia pură care recrutează și unifică 

toate elementele împrăștiate inițial, este ceea ce dă sens. 

   În cele din urmă, ne vom apropia de text pentru a arăta modul în care semiotica și 

poetica suprarealistă aplicate în aceste pagini se află pe deplin sub o abordare holistică. 

Limbajul este utilizat ca instrument al unității semiotice, depășind toată dialectica 

obișnuită. Scrisul este o adevărată matrice și este o procedură holistică, în slujba unei 

incercari de reconciliere integrală. 

 

I. Contribuțiile suprarealismului, transdisciplinarității și inconștientului 

   - Suprarealismul: este o mișcare ale cărei scopuri și mijloace sunt pe deplin 

asimilate unui demers holistic. Abordarea sa este globală, integrând toate componentele 

realității, de la construcția sintactică la problematica societății. Suprarealismul 

intenționează să ne extindă percepțiile, reprezentările noastre, să ne redimensionăm 

abordarea globală a tuturor fenomenelor vietii. El restituie realității dimensiunile sale 

optime, exhaustive, printr-o eliberare a tuturor virtualităților. Realul este adus la întregul 

său potențial, prin extinderea câmpului percepției. Suprarealismul se ocupa indeaproape de 

noțiunea de rațiune, pe care o lărgește, si respinge limitele cadrelor obișnuite ale 

raționalității. El consideră contradictoriul, apropierea entităților aparent străine, ca o sursă 

de revitalizare. Suprarealismul traversează granițele care separă de obicei haosul de ordine, 

sensul de nonsens, iraționalul de rațional, indiferența și diferențierea, situindu-se între două 

lumi de obicei opuse în mod arbitrar în logica carteziană binară uzuala. Suprarealismul își 

propune să permită acestor două universuri să intre în contact prin opozitie, prin apropiere, 

astfel încât să aibă loc o capilaritate care să conducă la o îmbogățire a înțelegerii lumii și a 

mecanismelor care o guvernează. Construiește o reconciliere, o unificare, între ceea ce a 

fost separat artificial, disociat, reducând câmpul conștiinței și, prin urmare, înțelegerea 

lumii în complexitatea sa paradoxală. Granița dintre cele două paradigme existențiale 

constituie locul în care se exercita suprarealismul, pentru a recompune realitatea. 

Paradigma suprarealistă constă într-o căutare a globalității prin cercetarea unui echilibru 

inteligent. El folosește apropierile bruște între două realități străine, pe care le confruntă si 

contopește, redefinind noțiunea de cauzalitate. Suprarealismul întegreaza existența mai 

multor realități, care coabitează și intră în relație. Este mișcare, energie, flux, metamorfoză. 

Și, prin urmare, poate fi asimilat pe deplin cu o abordare de elucidare holistică. Atâtea 

puncte comune care ne permit să il apropiem de conceptul de transdisciplinaritate. 

   - Transdisciplinaritatea: acest concept s-a născut din observația că, în domeniul 

realității atomice, experiențele au arătat că modul de comportare a particulelor elementare 

transgresează legile logicii clasice născute in Secolul Luminilor, pentru care există doar un 
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nivel unic al realitatatii. Știința cuantică a subliniat, de asemenea, faptul că procesul 

experimental este influențat de observator. Universul iese în evidență ca un întreg complex, 

format din mai multe niveluri de realitate, menținând relații, toate formând un întreg 

omogen. Consecința este o lărgire a conceptelor de logică, de cauzalitate. În plus față de 

acest nou unghi, transdisciplinaritatea a schimbat abordarea cunoștințelor, anterior 

fracționată, fragmentată în discipline impermeabile. Noua abordare este interesată de ceea 

ce este între discipline, prin ele, dincolo de ele. Paradigma transdisciplinară înțelege 

diferitele niveluri ale realității într-o viziune dinamică a interacțiunilor, determinată de 

structura cunoștințelor care a devenit discontinuă, transversală. Scopul transdisciplinarității 

este de a intelege lumea prin înmulțirea unghiurilor de vedere, luând în considerare toate 

nivelurile de realitate luate separat și apoi percepute în interacțiunile lor ca un tot unitar, 

reunind microcosmos și macrocosmos. 

   - inconștientul : cercetările efectuate de Sigmund Freud asupra inconștientului 

uman demonstreaza pe deplin această paradigmă holistică. Până la Freud, omul este 

considerat un animal rațional, stăpân al inteligenței sale, dominând lumea prin ratiunea sa. 

Freudismul pune în discuție această viziune, demonstrând că structura psihică umană este 

împărțită, cu siguranță formată dintr-un conștient rațional, dar un inconștient care răspunde 

la alte legi și care compune o parte dominantă a psihicului. În consecință, noțiunile de 

realitate unică și rațiune sunt puse în discuție. Există un alt continent psihic, o altă realitate, 

care respectă alte legi, alte logici, cele două universuri fiind inseparabile unul de celălalt, 

completându-se, opunându-se, viața interioară fiind o energie în mișcare perpetuă. Cel care 

a fost la inceput discipolul lui Freud, Carl Gustav Jung, a adâncit și a îmbogățit acest 

concept cu dimensiuni inițial absente, precum reflecțiile metapsihologice, importanța 

culturii și a reprezentărilor. El a creat conceptul de inconștient colectiv, subliniind 

importanța reprezentărilor, interacțiunea dintre lumea interioară subiectivă, individuală și 

cea exterioara, colectivă. El abordeaza alchimia ca pe un concept capabil să ilustreze 

noțiunea de individualizare, o geneză în care umanitatea se amestecă cu individualitatea, 

un proces în care limbajul ocupă un loc central. El prevede „Sinele” ca pe o entitate 

complexă care se construieste si se dezvolta. Jung consideră polul feminin, „anima”, ca 

primordial, întruchipând inconștientul, forțele creative, erosul. Finalul este consacrat 

opoziției dintre interior și exterior, rațiune și creație, corp și minte, mistic și materialism. 

   Suprarealismul, transdisciplinaritatea și noțiunea de inconștient au multe puncte 

comune și constituie concepte cheie capabile complet să identifice caracterul holistic al 

lucrărilor lui Breton. Ontologic, aceste concepte scot in evidenta de holism. 

 

II. Femeia, figură holistică ; iubirea ca o căutare a unității pierdute 

   Femeia se află în centrul paradigmei lui Breton. Ea inspiră scriitorul, ocupă 

centrul existenței sale ca om, ii mobilizează energiile vitale, ii stapineste scriitura. De cind 

a fost introdusă în opera, a fost subiectul unui demers de recompunere, care depășește cu 

mult dimensiunea sa intrinsecă. Femeile mitice sunt omniprezente în lucrari, Breton 

adunind elemente din mitologia antichității, Evul Mediu si din poezia secolului al XIX-lea. 

Femeia adevărată este mai mult sau mai puțin asimilată si nu apare pe scenă îmbrăcată în 

singura sa dimensiune intrinsecă. Podoabele femeii mitice convocate ocazional îmbogățesc 

si sublimeaza femeia întâlnită, plasând-o automat într-o dimensiune superioara. Așadar, de 

la început, Nadja are capacitatea de a se transforma în Mélusine, Jacqueline este „Ondine”, 

Elisa femeia-copil lovita de destin. Femeia inlocuieste paradigma holistică în măsura în 

care este la fel de mult ființă reală, o femeie de carne, ca un personaj construit de poetul 
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indragostit. Evenimentele împărtășite cu aceste femei inlocuiesc traseul poetic, unde 

imaginația ocupă un loc major. Locul poemului Tournesol este aici ilustrația de dimensiuni 

de viață de către poetul însuși al acestui proces recurent. Poezia compusă cu mult inaintea 

intalnirii descrie itinerariul nocturn al viitorilor amanti. Imaginarul si realitatea concretă 

constituie două niveluri de realități care nu se opun, dar se succed, se adaugă, coabitează. 

Întâlnirea a fost rodul efectelor hazardului obiectiv, connnsacrand perfecta capilaritate între 

două lumi, de obicei separate de restransa ratiune. Această abordare ancorează in 

experiente postulatele suprarealiste si în același timp releva din plin concepte 

transdisciplinare care reprezinta nivelurile realității și dimensiunea holistică a fenomenelor 

existențiale. O altă paradigmă referitoare la holism e datorata femeii și doar ei: femeia -

doar femeia- copil, pentru că își păstrează legăturile inconștiente naturale, este în contact 

privilegiat cu o dimensiune existențială de care bărbatul este privat. Ea este încă în contact 

profund cu universul, cu fortele si farmecele sale. Prin dragostea sa pentru barbat, ea îi 

permite să găsească acest contact cosmic primordial, ea este intercesorul dintre el și ceea 

ce a pierdut el din cauza civilizatiei occidentale moderne. Astfel, femeia pare dublu 

holistică: ea este prin natura pe care poetul i -a oferit -o, moștenitoare a femeilor mitice din 

trecut, femeie de carne în prezent, dar și intercesor privilegiat care îi permite acestuia să-și 

reia locul într-un univers redat întregului său, făcându-l accesibil la toate nivelurile 

realității. Si in planul abordarii scrisului femeia are o dimensiune holistică; ea este punctul 

central, conjuncția dintre imaginar și realitate, între procesul de creație și relația întrupată. 

Ea este cea care inițiază proiectul de scriere, al carui punctul nodal este, dând sens și 

structurand opera, permițând totodată o amplificare a căutării sensului, depășirea 

conștiinței poetului către un absolut. Inițiator și obiect al iubirii și căutării existențiale, 

femeia este o încarnare holistică prin excelență. 

   Dacă femeia se afla în centrul unui dispozitiv holistic, fiind ea însăși o creatură 

holistică, sentimentul de dragoste este și al acestei paradigme. În primul rând, sentimentul 

de dragoste face parte dintr-o epoca, la fel de mult pe cât îl derogează din ea. Se stabilește 

un timp holistic, un timp care este ancorat cu siguranță în prezent, dar care este intim legat 

de un imaginar etern atemporal, al miturilor și legendelor. Dacă întâlnirea este momentul 

cheie al poveștii, dragostea pentru o necunoscuta nu apare spontan. Sentimentul este 

pregătit printr-un fond cultural primordial. Femeia iubită face parte dintr-o rețea culturală, 

este asimilată femeilor mitice care au bântuit de mult timp imaginația lui Breton. 

Momentul întâlnirii, circumstanțele sale, poate fi reținut ca moment culminant al unui 

scenariu deja considerat anterior, femeia venind să se încadreze într-un cadru narativ. 

Femeia iubită ar fi atunci cea care - dincolo de o atracție electivă clasică între bărbat și 

femeie- reuseste cel mai bine să întruchipeze o viziune, un imaginar, ceea ce raspunde unei 

asteptari specifice. Aceasta constituie un preambul esențial pentru nașterea sentimentului 

de iubire si dezvoltarea pasiunii. Si acest sentiment poate fi descris ca fiind holistic, atât 

prin caracteristicile sale intrinseci, cât și în modul în care se desfășoară. Este un 

conglomerat de referințe culturale, de figuri relevante ale imaginarului, de așteptare si de 

recompunere prin scriere. Mecanismul de dragoste al lui Breton imbraca femeia reala cu o 

suprastructura, transformand iubirea intr-o structură bipartită, holistică. Iubirea este o 

reconciliere a opozițiilor, este o întrupare a postulatelor suprarealiste, este o sinteză 

complexă între elementele altadata străine: se amestecă trecut și prezent, etern și ciclic, 

spirit și materie, imaginar și real. Iubirea amestecă și îmbină toate nivelurile realității într -

un intreg mare în care totul capata sens. Iubirea este scopul în sine, precum si un mijloc 

pentru barbat să se reintegreze. 
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III. O semiotică suprarealistă ; scrierea ca un procedeu holistic 

 

   Descompus în unități de sens (stil, voce narativă, gen literar, temporalitate, 

viziune asupra femeilor și dragoste), abordarea lui Breton este o paradigmă holistică. 

Studiul proceselor semiotice utilizate de Breton confirmă dimensiunea holistică a abordării 

scrierii sale. Proiectul lui Breton are un caracter unitar, în care căutarea globalitatii 

determina întreaga abordare, rețeaua de corespondență. Această abordare se regăsește la 

nivelul utilizarii sintaxei. Viziunea holistică afectează cu siguranță semnificația, dar și 

semnificantul. Declarația de enunțare, discursul, lucrează la limbaj pentru a depăși clivajele 

si a desfiinta granitele, Unitatea dorită fiind construită folosind și reunind conceptele de 

identitate și alteritate. De asemenea, sunt puse în discuție principiile disjuncției, opoziția 

dintre nivel paradigmatic și sintagmatic. Percepțiile și reprezentările sunt reînnoite, 

consacând o abordare filozofică unificatoare. Limbajul este utilizat ca instrument al unității 

semiotice, prin depășirea dialecticii forma/concept și cauza/efectului. Semiotica 

suprarealista reînnoiește contururile unor noțiuni precum subiectul și obiectul. Lumea se 

restructureaza prin recombinarea opozițiilor specifice paradigmelor tradiționale. O fuziune 

are loc între toate entitățile care alcătuiesc realul, sensul, forma, subiect, obiect, real, 

imaginar, obiectiv, subiectiv, conștient, inconștient ... etc. Din această capilaritate, din 

aceste schimburi se naște o realitate holistica reînnoită, redată la globalitatea ei deplină și 

întreagă, integrand armonios la sanul sau toate nivelurile realității. 

    În această abordare holistică, scrierea joacă un rol primordial. Se naște o nouă 

structurare verbală, care depășește cu mult o abordare simplă formală sau teoretică, făcând 

parte dintr-un proiect global, care își propune să reînnoiască viziunea asupra realitatii. 

Breton este conștient de faptul că limbajul este în centrul demersului sau suprarealist. 

Acesta - intermediar esențial între lume și conștiință - exprimă, traduce realitatea, o 

ghidează. Prin urmare, rolul său este esențial în demersul lui Breton de a redefini complet 

expresia realitatii. În această nouă paradigmă, limbajul și reprezentarea limbajului sunt 

unul, sens si forma, care renunta la granițele lor obișnuite. Diferitele niveluri ale realității 

intră în comunicare si fuzioneaza, subiectul si obiectul redefinindu-si legăturile. Limbajul 

este folosit de Breton ca un instrument în slujba unui ideal, suprarealismul, și ca o căutare 

filozofică, redefinind relația omului cu lumea. Scrierea în rădăcinile sale releva holismul, 

fiind alimentata din surse antice - Antichitatea, textele sacre iudeo-creștine, Evul Mediu, 

secolul al XIX-lea- întruchipand si integrând postulatele tanarului suprarealism, precum și 

realizările paradigmelor conceptuale (științele cuantice, inconștientul freudian și 

transdisciplinaritatea lui Lupasco). Scrisul se va preocupa atât de miturile colective ale 

diferitelor epoci, cât și de mitul individual al naratorului. Pentru aceasta, va folosi toate 

resursele narative, atât autobiografia, cât și proza poetică, eseul filosofic, narațiunea 

detaliată, pentru a înmulți unghiurile de abordare, pentru a pătrunde și a explora diferitele 

niveluri ale realității, fidel in acest sens demersului holistic sistematic transdisciplinar. 

Breton a reușit să dea substanță noțiunilor teoretice, să depășească vechea opoziție dintre 

vis și realitate, pentru a lărgi noțiunile de cauzalitate și logică. Între teorie și existență, în 

centrul legăturii dintre femeie și iubire, între imaginație și realitate, scrisul a reușit să joace 

rolul acestei terțe părți invizibile și esențiale, un modul articulator esențial pentru a asigura 

omogenitatea și relevanța paradigmei holistice. Scrisul este acest al treilea element care 

leagă entitățile, construiește schimburi prin capilaritate, depășește toate opozițiile, este 

energie în acțiune, mișcare de agregare, permițând marea reconciliere si redand realitatii o 

exhaustivitate strălucitoare. 
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Concluzie 

   Nadja, L’amour fou și Arcane 17 pot fi reținute ca atât de multe etape ale 

cercetării intime din partea lui Breton, traite în maniera unei abordări alchimice care 

vizează transmutarea realității prin scriere. Aceasta este legătura dintre toate cazurile 

constitutive ale lumii și are o dimensiune performativă. Doar scrisul permite ca această 

munca formidabilă de recucerire a unei realitati reconciliate, ținând cont de toate părțile, 

toate nivelurile realității, conexiunile lor multiple. Scrisul preia rolul acestei terțe părți 

invizibile și esențiale incluzive, cheie de bolta a unei paradigme holistice facute din forțele 

unei dorințe în acțiune. Opera lui Breton e un proiect, o abordare globală, concertată, cu o 

dimensiune ontologică, în care fiecare lucrare constituie o etapă într-o căutare globală, 

multidimensională. Femeia și sentimentul de dragoste pe care îl generează ocupă centrul 

lucrarilor, oferindu-le sens, permițând lucrărilor articulatoare necesare pentru căutarea unei 

realitati careia i s-a redat puterea. În ultima instanță, dragostea inlocuieste misticul, 

absolutul pe care scriitorul l-a capturat, fixat, prin farmecele scrisului său poetic, proteic, 

adevărat instrument holistic. Pentru a ajunge cit mai aproape de acest „punct sublim” spre 

care ne conduce pe noi, modesti cititori... 
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