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Abstract 

Surrealism in the literary criticism is often considered the French avant-garde movement 
and the emergence of this movement in other countries is seen as an imitation of the French one, 
especially if addressed to Eastern European countries. This article proposes to address 
comparative analysis of the surrealist movement in Romani and Serbia, focusing on hictorical and 
literary development and differences that the movement had in these two countries. Altough both 
emerged under the strong French influence, surrealism in these two countries didn’t follow the 
French movement’s beaten path. 
 
Résumé  

Le Surréalisme est souvent considéré par la critique littéraire comme un mouvement de 
l’avant-garde française. Sa parution dans d’autres pays est par la suite perçue comme une 
imitation francophone, surtout lorsqu’il s’agit des pays de l’Europe de l’Est. Cet article propose 
une vision comparatiste du mouvement surréaliste de Roumanie et de Serbie, en privilégiant 
notamment l’évolution et les différences historiques et littéraires que le mouvement a connues dans 
les deux pays. Quoique sa naissance soit intimement liée à une forte influence française, le 
surréalisme de ces deux pays n’a pas suivi tel quel le modèle français.  
 
Rezumat 

Suprarealismul în critica literară este considerat deseori o mişcare avangardistă franceză, 
iar apariţia acestei mişcări în alte ţări este văzută ca o imitaţie francofonă, mai ales dacă se 
vorbeşte despre ţările est-europene. Acest articol propune abordarea comparativistă a mişcării 
suprarealiste din România şi Serbia, axându-se pe evoluţia şi diferenţele istorico-literare pe care 
le-a avut mişcarea în aceste două ţări. Deşi ambele au apărut sub puternica influenţă franceză, 
suprarealismul din aceste două ţări nu a urmărit ad literam traseul francez. 
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 Suprarealismul în plan artistic apare în Franţa, după primul război mondial şi ruptura 
produsă în cercul dadaist, ca încă o mişcare avangardistă presată de pesimismul şi nemulţumirea 
situaţiei politco-sociale, dar şi situaţiei în care se afla literatura şi canonul universal încătuşat de 
normele şi dogmele rigide din care, se părea, nu se poate elibera. Deşi născut dintr-un divorţ al 
dadaiştilor, suprarealismul va avea la bază etica şi estetica dadaistă, dar se va considera în primul 
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rând o mişcare spirituală, o mişcare care nu caută întoarcerea la primordialul universal, cum făceau 
dadaiştii, ci va vedea menirea sa în a provoca, în cuvintele lui Breton, o „criză de conştiinţă, dintre 
cele mai generale şi mai grave“[1]. Această criză de conştiinţă imaginată de suprarealişti trebuia să 
rezulte în totala eliberare a spiritului uman, dar vor ajunge la concluzia că libertatea spirituală este 
condiţionată de libertatea omului, arătând simpatia pentru revoluţii sociale, bolşevism şi comunism. 
Fiind în esenţa sa subiectiv, suprarealismul credea în posibilitatea de a schimba lumea prin 
schimbarea vieţii, detaşându-se de cunoaşterea limitativă ştiinţifică, care este rigidă pentru că 
raţiunea nu se poate elibera de conceptele stricte care nu permit unicitatea individualismului a 
fenomenului, astfel că se întoarce spre psihanaliza freudiană în căutarea inconştientului universal.  
 Prin căutarea inconştientului universal, suprarealiştii speră să găsească o cale de a cunoaşte 
cât mai mult omul, dar şi o posibilitate de a se elibera de tabuurile şi conceptele impuse de o 
societate dezumanizată care guverna până atunci lumea. Cât de apropiaţi erau de ideea psihoanalizei 
şi mehanismelor de care aceasta se folosea, cel mai bine poate fi observat în definiţia 
suprarealismului, dată de Breton în primul manifest, unde suprarealismul era identificat ca 
„automatismul psihc“: 

„SUPRAREALISM, substantiv masculin. Automatismul psihic pur, prin intermediul 
căruia îţi propui să exprimi, fie verbal, fie în scris, fie în orice alt mod, funcţionarea 
reală a gândiri. Dicteu al gândirii, în absenţa oricărui control exercitat de raţiune, în 
afara oricărei preocupări estetice sau morale. 
ENCICL. Philos. Suprarealismul se bazează pe încrederea în realitatea superioară a 
unor anumite forme de asociaţii neglijate până la el, în atotputernicia visului, în jocul 
dezinteresat al gândirii. 
El tinde să ruineze definitiv toate celelalte mecanisme psihice şi să se substituie lor 
în rezolvarea principalelor probleme ale vieţii.“ [2] 

 Urmând metoda asociaţiilor libere, practica folosită de Freud în psihanaliza sa, suprarealiştii 
căutau eliberarea absolută a imaginaţiei creatoare, detaşarea ei de toate normele, fiind convinşi că 
prin această metodă imaginile create sunt mai pure, mai adevărate, mai puternice decât o creaţie 
gândită, o creaţie care prin prezenţa raţiunii împiedică orice cunoaştere a sinelui adevărat. Forţând 
imaginile inconştientului spre suprafaţă, artistul care adoptă această metodă, devine şi pacientul şi 
psihanalistul, analizând raţional imaginile care le-a produs în momentul creaţiei. Valoarea 
imaginilor subconştiente dobândite astfel se găseşte în şocul emoţional provocat în receptor, care nu 
poate decât să privească spectacolul pe care îl aduce propria imaginaţie provocată de imaginaţia 
creatorului, apelând la inconştientul universal. Aceste imagini şocante pot fi provocate doar 
folosindu-se de două figuri stilistice, cum considera Breton, şi anume metafora şi comparaţia, şi 
doar dacă nici ele nu sunt folosite în mod clasic, ci dacă se îndepărtează de relaţiile de similitudine 
logice, normative, căutând o legătură neidentificabilă, neconvenţională, absolut personală. Saşa 
Pană, vorbind despre aceste imagini, va semnala că poemul suprarealistexistă doar prin lectură, 
dictată de imaginile care „se succed capricios şi dispar la fel de dezordonat, se săvârşesc ca un 
fum“[3], dar el nu vede originea imaginii în comparaţii şi metafore, ci „asociaţiile fortuite au născut 
metafore prin ciocnirea senzaţiilor diferite şi care nu mai pot fi controlate după regula a logicii 
susţinute de cele cinci sau mai multe simţuri. Lectura lor generează stări de magie, de inefabil şi de 
adevărul cărora nu ne mai sinchisim. Le iubim sau nu, ne turbură fără să ştim de ce, dincolo de orice 
analiză.“ [4]. Această idee principală a formei care va avea imaginea va fi punctul comun pentru 
toate mişcările suprarealiste care vor apărea, dar funcţionarea grupurilor suprarealiste şi felul în care 
imaginile vor fi folosite în creaţie diferă de la ţară la ţară. 
 Naşterea şi evoluţia suprarealismului în România şi Serbia, la periferia Europei, a fost 
distinct diferită, nu atât din cauza diferenţelor mentalităţii, cât din cauza diferenţelor politico-sociale 
şi apropierea francofonă. În timp ce suprarealismul românesc este considerat cea mai prolifică şi cea 
mai longevivă mişcare interbelică avangardistă, constituită în jurul revistei „unu“, condusă în 
perioada 1929-1932 de Saşa Pană, apoi continuând existenţa sa sub aspecte noi după al doilea 
război mondial, în Serbia se distinge perioada pre-realistă care a durat şapte ani, din 1922 până la 
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1929 [5], ca apoi să devină cunoscută sub denumirea „suprarealismul celor treisprezece“[6], ea se 
va termina cu sfârşitul anilor ’50. România se va bucura de al doilea val al mişcării, introducând 
nume noi în universul suprarealist, în Serbia grupul suprarealist constituit înaintea războiului îşi va 
continua existenţa, care puţin cu puţin va trece în modernism, apoi în postmodernism, iar Oskar 
Davičo va declara în 1958, vorbind despre poeziile lui Ristić, fondatorul mişcării suprarealiste 
sârbe: „Preţul e plătit: suprarealismul nu există. Nimeni nu mai e acolo. Nici Marko  Ristić care a 
publicat această unică carte a poeziilor sale. Nimeni nu le mai scrie aşa. Altceva se caută.“ [7] 
 Primul val al suprarealiştilor români, pe lângă influenţa puternică franceză, a avut ca model 
şi creaţia autohtonă anterioară al lui Urmuz și Tzara, păstrând trăsăturile principale caracteristice 
pentru aceşti scriitori, focalizându-se pe destrucutrarea enunţului poetic, negarea unităţii a sensului, 
anulând ierarhia semnificaţiei, instituind elementele discursului [8], asociind semnificaţii aleatoriu, 
dar adoptând ideea poeziei independente şi refuzând orice dogmatism şi doctrină. Poeţii grupaţi în 
jurul revistelor de avangardă „unu“, „Alge“, „Prospect“, „XX – literatura contimporană“, „Liceu“, 
nu au avut nici o ambiţie de a institui o doctrină, evitând teoretizările şi producând aproape în 
exclusivitate literatura. În schimb, originea suprarealismului în Serbia este destul de ambiguă: pe de 
o parte, criticii susţineau că suprarealismul s-a născut din influenţa expresionismului [9], văzându-
se ca o prelungire şi adâncire a acestei mişcări, şi nu a dadaismului, argumentând această concluzie 
prin faptul că pe teritoriul fostei Iguoslavie nu a funcţionat nici odată un grup dadaist nici nu existau 
prea multe contacte cu scriitori sau grupuri dadaiste, iar pe de altă parte vedem, cum Vučković 
spune, că suprarealiştii sârbi erau „aproape exclusiv copiii din Belgrad sau din mediul intelectual 
din provincie care a putut să le oferă o educaţie solidă, motivată şi dezvoltată în şcoliile franceze în 
perioada războiului sau imediat după terminarea acestuia.“ [10], făcând o legătură directă cu 
influenţa franceză, departe de influenţa expresionismului german. Suprarealiştii sârbi vor avea un 
stil mai de grabă a unui modernism controlat, bazat pe forma scrierii lui Rimbaud, o scriere 
metaforică şi cu o lirică formală şi strictă, disciplinată [11], iar fondatorul suprarealismului sârb, 
Marko Ristić, va încerca să propagheze mişcarea scriind multe texte programatice, manifeste, 
critică, împreună cu alţii suprarealişti sau singur.  
 Punctul comun pentru suprarealismul din ambele ţări este premisa că poetica acestei mişcări 
se bazează pe formarea unei opoziţii între poezie şi literatură, unde poezia este privită ca un mesaj 
pur, original, al sufletului creator, iar literatura este forma instituţionalizată, fără valoare, forma care 
este falsă şi neverosimilă expresiei sufleteşti. De aceea, pentru suprarealişti nu există nimic altceva, 
decât un singur gen literar, cel liric, care se poate prezenta într-o singură formă, ca poezie[12], iar 
această existenţă duce la crearea unui discurs unic, care combină speciile şi genurile literare în 
expresia purei subiectivităţi. Dar, indiferent dacă scriitura lor este în forma poeziei sau prozei, 
expresia lor este mereu aceeaşi, maniera scrierii păstrează în mare parte coordonatele stilistice şi 
retorice neschimbate. Pentru suprarealişti aceasta înseamnă păstrarea şi cultivarea retoricii emfatice 
şi teatrale, o expresie a eului care supraîncarcă topica, încercând să-şi apropie lumea, care se 
dezvoltă aproape programatic [13], făcând asocieri cât mai îndepărtate de orice gândire logică şi 
dogmatică, creând mici nuclee egale ca importanţă, astfel distrugând existenţa unui singur centru al 
poeziei care va fi privilegiat. Bineînţeles, acest mecanism de creaţie nu va fi aplicat de către toţi 
suprarealiştii, nici în Serbia nici în România, astfel că se poate face distincţie între textele care sunt 
produsul scrierii automate, lipsite de premeditare, şi cele care au o asociere imagistică foarte 
apropiată de o anumită logică. Însă, în ambele cazuri putem sesiza dorinţa de transfigurare a 
subiectului liric, folosirea metaforei pentru a poetiza realitatea înconjurătoare, care reţine locul 
important în creaţia lirică. Metaforele, fie din scriiturile automate fie nu, se organizează coerent, 
reprezentând percepţiile eului creator transmis în propriul cod literar, menite să unifice datele 
percepute din lumea reală şi pe baza analogiei, aceste elemente logic îndepărtate, rezultă în găsirea 
esenţei lumii. Din această cauză, imagologia poeticii şi aspectul vizual este foarte important, poezia 
vizează producerea impresiei de vizionare şi nu de citire, influenţând şi mai mult imaginaţia 
receptorului.  
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 Această însufleţire a imaginilor trebuie, în primul rând, căutată în poezia suprarealiştilor 
francezi, de exemplu poezia lui Breton L’Union Libre, publicat în traducerea lui Saşa Pană în 
revista „unu“: 
  Femeia mea cu părul din focul pădurii 
  Cu gândurile din fulgerele de căldură 
  Cu talia clepsidrei 
  Femeia mea cu talia de vidră între dinţii tigrului [14] 
 Aceeaşi înşiruire de imagini cât mai şocante şi cât mai puternice o putem găsi, spre 
comparaţie, la Ilarie Voronca, în În grădini apele trupului: 
  cheamă în grădini apele trupului 
  sângele aprinde lămpi în boschete 
  glasuri tremură ca bănuţeii câmpului 
  ca plopii către lună privirile sunt drepte 
  cum ţâşnesc ca havuzuri spre cer păsările 
  păduri trec prin somn ca trăsuri la întoarcere din 
  excursii 
  cu lucernă şi crengi; câte ştergare albe vânturile 
  umerii tăi răscolesc zmeura surâsului cu urşii [15] 
 Şi în poezia lui DušanMatić, Nekabudevoljatvoja: 
  Stele şi sori equatorieni 
  Cerc: teoremelor anevoie sosesc 
  De la floreleafricaneșiaerulgreu al entuziasmului 
  O să-mi dau duhul 
  Poziţia: cu gândurile banale se umflă melancolia 
  Marginilor unui oraş interior 
  Suprafeţele vinete de verde purpuriu cupolă Albă[16] 
 Aceste înşiruiri de imagini şi analogii indică încercarea subiectului liric de a unifica 
elementele cât mai îndepărtate din punct de vedere logic, stabilind relaţii care sunt considerate 
imposibile şi de neîmpăcat. Crearea legăturilor în afara logicii, o metodă devenită programatică 
pentru suprarealism, adeseori ducea la clişeizare şi restrângeri dogmatice, transformând mişcarea 
care propaga libertatea spiritului într-un alt fel de spaţiu limitat. Din această cauză, Mihai Zamfir 
remarcă, mai ales când vine vorba de poezia în proză, că saturarea utopică devine o obsesie şi 
metodă de lucru, care îl face pe poet să fie mulţumit cu creaţia sa abia atunci când fiecare cuvânt 
„reuşeşte să se încadreze unui trop“ [17]. 
 Pe de altă parte, meritul suprarealiştilor constă tocmai în această metodă de lucru, această 
revoluţie verbală, transformând procesul de creare şi funcţionarea figurilor stilistice în ceva absolut 
subiectiv, unde eul liric încearcă să dobândească o libertate paradigmatică a expresiei. Din această 
cauză vedem cum viziunea unitară dispare din canonul literar, întregul devine eterogen, rezultând 
într-o poezie fragmentară, a imediatului, apropiindu-se de estetica impresionistă, care va exprima 
tragismul existenţial [18]. Perpessicius remarcă, în 1934, această schimbare a paradigmei poetice, 
spunând: „este însă o poezie alta decât aceea care a alintat întotdeauna visurile umanităţii, din vechi 
şi până azi.“[19], dar la fel a observat capcana clişeizării a creaţiei suprarealiste, spunând că 
suprarealiştii „au un stil mult prea înrudit, o expresie mult prea geamănă“. [20] 
 Primul val al suprarealiştilor în România este marcat, pe lângă puternica influenţă franceză  
prezentă în scrierile lui Ilarie Voronca, Stephan Roll, Saşa Pană, se mai poate identifica o altă 
manieră, moştenită pe linia urmuziană, în textele lui F. Brunea, Grigore Cugler, Taşcu Gheorghiu, 
unele chiar încercând să se detaşeze de modelul său. Dar, nu trebuie imaginat că existau două 
grupuri suprarealiste în România care aveau influenţe complet diferite, pentru că influenţa 
urmuziană se poate găsi şi în unele poeme de Stephen Roll, Gherasim Luca, Geo Bogza, Vrigil 
Gheorghiu. Caracteristicile comune pentru toate aceste creaţii, când vine vorba de influenţa 
urmuziană, sunt umorul negru, parodia, deseori grotescul şi absurdul, burlescul. În Serbia, 
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încercarea de a produce texte de talia urmuziană eşuează, ele fiind privite mai de grabă drept 
patetice, cu o retorică exaltată, speculativă. Această eşuare de producere a unui astfel de text se 
poate explica în două feluri: în primul rând, în Serbia nu a existat un scriitor urmuzian, pentru a sluji 
drept model pentru o astfel de scriere, iar în al doilea rând, mentalitatea şi istoria poporului nu 
corespund unei astfel de sensibilităţi, astfel că literatura de acest gen este produsul imitaţiei după 
modelul francez, de obicei ne corespunzător nici pentru scriitor nici pentru cititor. 
 După terminarea celui de al doilea război mondial, grupul suprarealist în România va 
continua cu funcţionarea sa, moştenind intenţiile şi ideile anterioare, ştergând graniţele între genuri 
şi specii, dintre real şi imaginar, dintre autobiografic şi ficţiune şi critică, scriind într-un discurs 
neîntrerupt, poezia reflectând existenţa eternă. Dar, spre deosebire de suprarealismul interbelic, 
acum se poate observa deliterarizarea discursului poetic, scriitorul găsându-şi noua vocaţie a celui 
care este menit să distrugă în cititor orice rămăşiţe şi clişee păstrate din citirile sale anterioare. 
Astfel se apropie şi mai mult de ideea iniţială a revoluţiei sociale [21], identificând literatura 
anterioară cu filistinismul burghez, iar poetul va duce o bătălie cruntă împotriva oricărei influenţe 
convenţionale. În acest sens se poate explica şi prezenţa unui limbaj agresiv, şocant, dar şi absenţa 
aproape totală a tropilor care sunt consideraţi canonic literari. Discursul lor literar păstrează metoda 
dictatului de imagine, construit dintr-o înşiruire de stimuli vizuali, fără nici o analogie sau logică, 
astfel încât orice analiză bazată pe simbolism este exclusă de la bunul început.  
 Poezia suprarealistă din al doilea val, atunci când nu vizează violarea bunului simţ şi şocarea 
şi provocarea cititorului de rând, se îndreaptă spre comunicarea propriului eu al scriitorului, cum 
putem observa la Geo Bogza, mergând spre locurile neexplorate ale inconştientului propriu, scoţând 
la suprafaţă imagini şi gânduri ne alterate de convenţii şi tabuuri, eliberate de influenţa existenţei 
sociale zilnice. Colţurile nevizitate ale inconştientului scot la iveală tanatosul puternic, coşmarul 
existenţial, sau, mai bine spus, frica de terminarea existenţei, iar conotaţii înfricoşătoare inhibă 
erosul. Pentru a accentua şi mai mult puternicia imaginii, suprarealiştii se îndreaptă spre a ilustra 
textele sale, experimentând cu înrudirea două sau mai multe arte, ştergând astfel toate limitele 
convenţionale care guvernau arta. Exemplele acestei metode sunt numeroase: de la pictopoezii lui 
Victor Brauner şi Ilarie Voronca, până la textele oculare ale lui Virgil Teodorescu, scrise în 
colaborare cu Paul Paun şi D. Trost, „piese de teatru adevărate“, „numărând fiecare nu mai puţin de 
25 de acte concentrate însă ca nişte pilule homeopatice“ [22], o încercare de a reprezenta scenic 
nişte vise. După cum se poate observa, nu doar ştergerea graniţelor a fost dorinţa suprarealiştilor, ci 
mai erau interesaţi şi în producerea textelor colective, unde fiecare autor contribuie în construirea 
inconştientului universal care va fi cel mai şocant pentru receptor. Aceste texte colective doreau să 
demonstreze că poezia nu mai este exclusivistă, rezervată pentru câţiva iniţiaţi, înzestraţi cu talentul 
creator, ci aparţine tuturor, poate fi produsă de oricine, depinzând de experienţa personală a sinelui 
şi curajul de a accesa propriul inconştient.  
 Grupul suprarealist din perioada după al doilea război mondial va funcţiona sub puternicul 
sentiment al marginalizării, concentrându-se asupra propriei afirmări în Europa vestică, căutând 
încurajare, sprijin şi legitimare, mai ales din partea Franţei şi întemeietorului surealist francez, din 
partea lui Breton. După destrămarea acestui grup, fiecare dintre membrii săi va continua să publice, 
căutând aprecierea propriului talent separat de grupul suprarealist căruia înainte aparţineau. 
 Grupul suprarealist sârb nu a ales calea literară pe care a urmat-o grupul din România, ci a 
ales o acţiune revoluţionară, prea apropiată de ideile marxiste şi comuniste, care va duce la 
schimbările radicale ale sistemului [23], dar angajarea lor în această privinţă duce la destrămarea 
grupului în 1932. Suprarealismul sârb a fost profund marcat de puternicia grupului care l-a 
constituit, iar într-o perioadă foarte scurtă după înfiinţarea oficială a grupului, scriitori se vor 
implica în politică, vor încerca, şi în mare parte vor reuşi, să schimbe situaţia în care se aflş 
literatura şi toată viaţa culturală, ajungând să fie o mişcare dominantă în această ţară, ceea ce va 
rezulta în mai multe schimbări în perioada războiului şi imediat după terminarea acestuia. În timp ce 
generaţia primului val al suprarealismului român se va trezi profund trădată de comunism, scriitorii 
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sârbi se vor bucura în plin de această schimbare: toţi vor ajunge la funcţii înalte [24], vor fi 
consideraţi legende vii şi artiştii consacraţi, elitişti, ceea ce va duce la respingerea publicului larg: 
„La premieră, în primul rând au stat unul lângă altul scriitorii suprarealişti: Koča Popović, Marko 
Ristić, Dušan Matić, Aleksandar Vučo, Milan Dedinac... toţi cei care au semnat manifestul 
suprarealist, cei care au jurat în anii ’30 că nu vor accepta nici o poziţie, nici o guvernare, funcţie... 
(Publicul, cum au notat ziarele, la aceste cuvinte a râs cu lacrimi)“[25]. Aici probabil se şi ascunde 
explicaţia de ce nu a existat al doilea val suprarealist în Serbia – unii nu au vrut să fie apropiaţi cu 
guvernul şi comunismul, iar alţii nu îndrăzneau sau nu reuşeau să atragă atenţia acestor zei. Doar 
două nume se pomenesc în literatura critică sârbă ca o  continuare a suprarealismului: Vasko Popa 
şi Miodrag Pavlović, care au şi fost prieteni apropiaţi cu Oskar Davičo şi Milan Dedinac. Dar, 
poezia acestor doi scriitori tineri se poate pune în relaţie şi cu modernismul şi cu expresionismul şi 
încă două sau trei –isme mai mici sârbeşti, şi nu exclusiv cu suprarealismul. 
 Trebuie semnalat că pe parcursul întregii existenţe suprarealiste în Serbia grupul a fost 
închegat, dar mult prea mult dedicat teoretizării şi criticii literare, astfel încât numărul manifestelor, 
textelor critice sau programatice este mult mai mare decât numărul operelor literare scrise. În 
esenţă, creaţia lor literară nu diferă prea mult de postulatele şi metodele folosite de scriitori români, 
atunci când nu este marcată de patriotism, care apare destul de abundent înaintea al doilea război 
mondial, şi mai ales după acesta, atunci când aceşti scriitori vedeau menirea sa în reconstruirea 
societăţii şi posibilitatea de a transpune în realitate dorinţa iniţială a suprarealiştilor francezi – 
revoluţia socială, schimbarea lumii, pentru a ajunge la libertatea absolută a spiritului.  
 În privinţa impactului şi importanţei pe care a avut-o asupra literaturii, suprarealismul a 
însemnat în primul rând schimbarea paradigmei poetice, eliberând-o de constrângerile vechi ale 
canoanelor estetice, creând spaţiu pentru dezvoltarea liberă a poeziei, în afara logicii şi mimesisului, 
iar imaginile poetice vor primii analogii şi înşiruiri nemărginite. Discursul poetic nu mai este 
traducătorul al eului poetic, ci este doar vehicul de prezentare al imaginilor inconştientului, pe 
parcursul scrierii, astfel că opera nu este doar deschisă, dar şi în perpetua mişcare, într-un ciclu 
infinit de creare şi transmitere. Dacă e să privim importanţa suprarealismului pe teritoriul Serbiei şi 
României, putem cu uşurinţă susţine că pentru prima dată în istoria literaturii, periferia Europei a 
ajuns pasul cu Europa de vest, a reuşit prin această mişcare avangardistă, mai mult decât cu alte 
mişcări din această perioadă, să facă o schimbare puternică în receptarea şi crearea literaturii, având 
un impact mult mai puternic decât grupările suprarealiste vestice. 
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