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1. Prezentarea temei cercetării 

 Limbajul simbolic reprezintă unul din limbajele 

fundamentale specifice ființei umane. Interesul pentru înțelegerea și 

dezvoltarea acestuia a existat dintotdeauna. Specialiști din diferite 

domenii au dedicat cărți întregi deslușirii simbolurilor întâlnite încă 

din pictogramele străvechi, regăsite în locuri din toată lumea, până 

la simbolurile contemporane create mai ales în domenii precum IT 

sau marketing. Cărțile care stau la baza tuturor culturilor, indiferent 

de contextele avute în vedere, sunt pline de limbaje simbolice, 

acestea fiind de cele mai multe ori greu accesibile unui cititor 

neinițiat.  

 Arta, în special cea vizuală, evidențiază cel mai mult tipul 

acesta de limbaj nonverbal. Pasiunea mea pentru descoperirea 

simbolurilor în picturile marilor artiști, indiferent de perioada în care 

au creat, m-a determinat să aleg pentru cercetarea doctorală o temă 

care să cuprindă identificarea și decodificarea limbajului simbolic 

pictural. Cum acest subiect nu ar putea să fie explicat într-o teză 

limitată ca număr de pagini, am decis să aleg un reprezentat de bază 

al utilizării limbajului simbolic, iar această alegere nu a fost una 

dificilă, deoarece, din punctul meu de vedere, există un pictor care s-

a detașat cu mult față de ceilalți reprezentanți ai acestui gen de artă 

vizuală. Artistul este Salvador Dalí, iar, așa cum voi arăta în această 

lucrare, limbajul simbolic utilizat de acesta este unic prin 

simbolurile realizate în marea lor majoritate chiar de el însuși. 



Acesta este unul dintre motivele pentru care am ales să studiez 

modalitatea prin care artistul spaniol a creat și utilizat un astfel de 

limbaj.  

 Un alt motiv, cel al alegerii titlului Simbolismul oniric în 

pictura lui Salvador Dalí, are la bază interesul personal – care a 

crescut chiar în decursul acestor trei ani – pentru domeniul 

psihanalizei și interesul pentru înțelegerea fenomenului visării. 

Consider că este un subiect captivant pentru majoritatea oamenilor, 

indiferent de bagajul de cunoștințe referitoare la aceste domenii, 

psihanaliza și visul constituind concepte de bază pentru noi toți. 

Desigur că tema aleasă de mine se adresează în special studenților, 

absolvenților sau chiar specialiștilor de filosofie, artă, semiotică 

vizuală sau psihologie, însă, așa cum se va vedea din cele scrise, 

cercetarea se poate adresa oricui este interesat de chestiuni ce țin de 

simbolism, onirism și artă picturală.   

 Ca parte esențială a domeniului semiotic, semiotica vizuală 

a devenit subiect de interes major pentru mulți autori din toată 

lumea. Amintesc aici doar o mică parte din autorii care au scris 

articole interesante sau chiar cărți care pot reprezenta un instrument 

de bază pentru cei interesați să aprofundeze această latură a 

semioticii: Roland Barthes, Louis Marin, John Berger, Göran 

Sonesson, Mieke Bal, Norman Bryson și alții. Prin această lucrare, 

sper să aduc un plus de noutate acestui domeniu al semioticii care se 

află în plină accensiune. 

 La începutul cercetării mele credeam că nu voi găsi cărți 

care să prezinte viața, modalitatea de lucru și lucrările artistului 



spaniol, însă, cu cât căutarea a devenit mai riguroasă, cu atât am 

descoperit că sunt câțiva autori care au dedicat cărți întregi 

prezentării operei lui Dalí. Aici amintesc pe Robert Descharnes, 

Gilles Neret, Eric Shanes, Victoria Charles, Alain Bosquet și alții
1
. 

Deși există mai mulți autori care au scris despre pictorul spaniol, nu 

pot să nu observ o repetare a celor amintite de aceștia. Există, astfel, 

din punctul meu de vedere, un tipar prezent la toți acești autori, tipar 

peste care niciunul nu a sărit și care limitează cititorului viziunea 

asupra înțelegerii creației artistului spaniol. Consider că acest model 

urmat de fiecare autor în parte este unul limitat deoarece nu se trece 

dincolo de partea vizibilă a limbajului pictural constituit de Salvador 

Dalí, ci se rămâne la chestiunile ce țin de viața sa, de ceea ce el a 

creat, de pasiunile sale. 

 Ceea ce eu încerc să fac în această teză are în vedere, în 

primul rând, trecerea peste aceleași lucruri spuse de atâtea ori de alți 

autori, și să prezint o viziune nouă, care să scoată în evidență relația 

dintre picturile lui Salvador Dalí și lumea onirică. Această relație, 

odată dezvoltată, va deschide calea spre înțelegerea limbajului 

simbolic specific artistului spaniol, iar acesta consider că este un 

                                                             
1 Alain Bosquet, Convorbiri cu Dalí, Editura Humanitas, Bucureşti, 2001; 

Victoria Charles, Dalí, Parkstone Press International, New York, 2011; 
Robert Descharnes, Gilles Neret, Salvador Dalí, Published by Benedikt 

Taschen, Köln, 1989; Fiorella Nicosia, Viaţa şi opera lui Dalí, Editura 

Adevărul Holding, Bucureşti, 2009; Michael Elsohn Ross, Salvador Dalí 

and the Surrealists: their Lives an Ideas: 21 Activities, Published by 
Chicago Review Press, Chicago, 2003; Eric Shanes, The Life and 

Masterworks of Salvador Dalí, Parkstone International, New York, 2012. 



avantaj al cercetării mele. Însă, acesta este doar unul din aspectele 

pe care le am în vedere.  

 O altă noutate adusă acestei teme o reprezintă abordarea 

interdisciplinară. Astfel, pe lângă metode specifice semioticii, 

despre care voi discuta pe larg în decursul tezei, utilizez metode ale 

psihanalizei, ale hermeneuticii și ale fenomenologiei pentru a oferi o 

analiză integratoare asupra operei daliniene.  

 Prin utilizarea metodei psihanalitice, voi analiza 

personalitatea artistului Salvador Dalí, voi sublinia acțiuni din 

comportamentul său care ajută la dezvoltarea creativității, voi 

dezolta un exemplu de interpretare psihanalitică realizată de însuși 

Dalí, chiar dacă acest lucru s-a întâmplat poate la nivel inconștient, 

și voi încerca să observ ce relație există între emitentul – creator și 

marii reprezentanți ai psihanalizei, prin raportare la teoriile esențiale 

dezvoltate de aceștia.  

 Hermeneutica se regăsește, cu siguranță, pe tot parcursul 

tezei, aceasta combinându-se cel mai mult cu metodele semioticii, 

doarece în cazul unei semiotici vizuale, nu putem să nu interpretăm 

sensurile care se oferă privitorilor. În capitolul dedicat clasificării și 

decodificării simbolurilor onirice utilizate de Dalí, este esențială 

interpretarea acestora din diferite perspective, amintind și de 

înțelesurile oferite în diferite civilizații (am aici în vedere 

simbolurile arhicunoscute de toate civilizațiile, simboluri care 

aparțin inconștientului colectiv). 

 La nivel metodologic, totuși, semiotica va reprezenta 

instrumentul esențial în dezvoltarea relației dintre emitentul – 



creator, opera de artă și receptor. Utilizarea modelului deschis al 

grafului semiotic îmi va permite să ajung de la chestiunile generale 

ce țin de creativitatea lui Dalí, la punctul de interes major al tezei, și 

anume importanța simbolului oniric în pictura artistului spaniol. 

Graful semiotic, spre deosebire de alte modele închise, are marele 

avantaj de cuprindere a unui număr mare de parametri care apar în 

dialogul dintre artist și privitor, amintind aici: emițătorul, canalul, 

contextul, mesajul, codurile, zgomotele, receptorul, scopul și 

finalitatea. Prin schițarea acestui model se va observa mai ușor 

legăturile care se creează între parametrii existenți.  

 Pornind de la sublinierea și dezvoltarea parametrilor 

amintiți, graful semiotic oferă și posibilitatea de extindere a unor 

parametri importanți pentru cercetarea mea și de creare a unor teze 

pe seama acestor parametri. Dau ca exemplu aici codul simbolic, 

cod ce rezultă din interacțiunea emitentului, contextului și a 

mesajului pictural, din care vor rezulta o serie de observații, de teze 

și chiar concluzii cu privire la limbajul simbolic dalinian. 

 Suplimetar modelului grafului, amintesc aici utilizarea 

metodei dezvoltate de Noam Chomsky, prin care acesta oferea 

textului o analiză structurală ce cuprindea structura de profunzime și 

structura de suprafață. Pentru a încerca să demonstrez rolul esențial 

al simbolului în opera lui Salvador Dalí, voi descompune pictura în 

elemente ce țin de structura de profunzime și elemente ce țin de 

strucutra de suprafață. Plec cu presupoziția că simbolul este singurul 

element al picturilor care se regăsește atât în structura de suprafață – 

căreia îi voi atribui elementele vizibile de pe suprafața pictată, cât și 



în structura de profunzime – căreia îi voi atribui elementele și ideile 

invizibile care stau „în spatele” pânzei de lucru. Vom vedea cum 

această metodă va influența modalitatea de analiză a simbolului 

pictural dalinian. 

2. Structura tezei 

 Cercetarea mea este structurată pe trei părți, fiecare parte 

având câte două capitole, astfel: 

 În prima parte a tezei, Orizonturi ale simbolismului 

pictural. Repere conceptual-metodologice, sunt dezvoltate 

conceptele esențiale care se regăsesc pe tot parcursul tezei și este 

prezentată, de asemenea, metodologia utilizată în această cercetare 

interdisciplinară. Astfel, în primul capitol, Consideraţii semiotice 

asupra limbajului-obiect. Simbolismul oniric, am în vedere 

prezentarea diferitelor definiții ale conceptelor simbol, vis, onirism. 

Voi oferi clasificări pentru cea mai importantă clasă de semne – 

simbolul – evidențiind trăsăturile simbolului pictural și rolul 

acestuia în opera de artă, subliniind cele mai importante accepțiuni 

ale visului prin prisma mai multor contexte, urmând ca la final să 

observăm ce relație se naște între simbol și visul văzut din 

perspectivă psihanalitică. 

 În al doilea capitol, Pictura în orizontul metodologiei 

semiotice, am în vedere sublinierea importanței picturilor, ca parte 

esențială a imaginilor vizuale, în orizontul semiotic. Aici arăt cum, 

prin analizarea și decodificarea operelor de artă, semiotica vizuală 

aduce un plus de noutate semioticii clasice interesată mai ales de 



interpretarea textelor, iar apoi prezint caracterul interdisciplinar al 

acesteia, dezvoltând punctul esențial, scheletul pe care se va construi 

toată cercetarea, de fapt, și anume modelul grafului semiotic.  

 

 A doua parte a tezei, Limbajul pictural dalinian, prezint 

efectiv ce anume stă la baza limbajului simbolic instituit de artistul 

spaniol. Astfel, în capitolul al treilea, Parametri esențiali ai grafului 

semiotic: Salvador Dalí, o semioză deplin trăită, voi detalia care au 

fost influențele esențiale atât asupra tehnicii compoziționale, cât și 

asupra temelor dezvoltate de Dalí. În acest sens, se vor evidenția: 

parametrul emitent-creator al situației de comunicare și parametrii 

contextuali. Vom vedea cum artiști, precum: Leonardo da Vinci, 

Rafael sau Vermeer au avut un impact esențial în dezvoltarea 

tehnicilor utilizate de Dalí, amintind, de exemplu, despre proporția 

divină dezvoltată de da Vinci. Contextele în care artistul spaniol a 

creat au avut, cu siguranță, un rol important în crearea de teme 

inedite, iar pentru a vedea cum anume a fost inspirat de acestea, voi 

încerca să identific toate contextele în funcție de schimbările 

tematice din opera lui Dalí.  

 Capitolul al patrulea, Dalí şi psihanaliza: o interferență 

esențială, reprezintă o extindere a unui punct din capitolul al treilea, 

și anume dezvoltarea contextului psihanalitic în raport cu creatorul 

Salvador Dalí. Din toate contextele identificate, am ales să îl dezvolt 

pe acesta, deoarece pornind de aici voi încerca să descopăr relația 

dintre opera daliniană și inconștientul care se manifestă mai ales 

prin vis. În acest capitol definesc inconștientul, așa cum a fost el 



înțeles de diferiți filosofi (chiar dacă nu utilizau termenul 

„inconștient”) și psihanaliști. Vedem, așadar, cum anume 

inconștientul l-a inspirat de artistul spaniol să creeze atâtea opere 

care au la bază limbajul simbolic specific lumii onirice.  

 

 A treia parte a tezei, Aplicații semiotice asupra picturilor 

daliniene cu temă onirică, reprezintă partea aplicativă a cercetării 

mele, care, de altfel, este o noutate în ceea ce privește cercetarea 

asupra oricăror pictori, indiferent de perioada în care a trăit. Din 

căutările mele, nu am găsit nicio lucrare care să aprofundeze în așa 

fel opera unui artist, cu atât mai mult limbajul simbolic dezvoltat de 

acesta. Astfel, în capitolul al cincilea, Simbolismul oniric dalinian, 

mergând până la acel „nucleu dur” al operelor picturale, dar și al 

acestui întreg limbaj simbolic nonverbal, despre care am tot spus, 

voi analiza simbolurile regăsite în picturile lui Salvador Dalí. Aici 

argumentez și motivul pentru care atunci când mă refer la 

simbolismul pictural dalinian, utilizez sintagma simbolism oniric.  

 În acest capitol se regăsesc clasificări ale simbolului în 

pictura lui Dalí, văzând că majoritatea simbolurilor sunt create de 

artist. Desigur că voi exemplifica și simboluri cunoscute ca 

arhetipuri culturale sau simboluri împrumutate din psihanaliza 

freudiană, dar esențial este de văzut cum, în picturile artistului 

spaniol, unele simboluri cunoscute cu semnificații clare, vor căpăta 

noi sensuri în urma decodificării acestora, în funcție de celelalte 

elemente constitutive regăsite pe pânza pictată. Relația semnificat-

semnificant devine, așadar, mai interesantă în cazul simbolurilor 



daliniene, deoarece cu fiecare analizare a unei noi picturi 

descoperim sensuri inedite pentru ochii privitorului. 

 Ultimul capitol al cercetării, Salvador Dalí: prin mesaj, 

dincolo de zgomote, receptarea, care reprezintă și deznodământul a 

tot ceea ce voi prezenta în celelalte părți ale tezei, este esențial în 

completarea comunicării complexe dintre artistul-emitent, opera de 

artă și receptorul operelor de artă, receptor care, de altfel, oferă și 

continuitate limbajului simbolic oniric instituit de Salvador Dalí.  

 În acest ultim capitol, voi lua ca exemple două picturi 

diferite din multitudinea de opere daliniene și, oferindu-le titlul de 

macrosemne, voi analiza părțile lor constitutive, identificând, printre 

altele, elementele care pot avea rol de simbol, evidențiind cum, prin 

sensurile pe care aceste simboluri le dobândesc în ochii privitorului, 

operele de artă pot semnifica idei care nu sunt neapărat clare la nivel 

de semnificant.  

3. Despre simbolul oniric dalinian 

 

În cadrul tezei am identificat categoriile esențiale de 

simboluri, după tema onirică avută în vedere, din opera lui Dalí. 

Acestea sunt: simboluri ale vieții (sau ale (re)nașterii), simboluri 

sexuale, simboluri ale morții. Se poate vedea, astfel, că preocupările 

artistului erau de factură filosofică, marile teme dezbătute de atâția 

filosofi regăsindu-se în picturile sale.  

 Alături de simbolurile împrumutate de la Freud, spuneam 

că majoritatea elementelor constitutive regăsite pe pânzele pictate de 



Dalí au fost create de el însuși. Inventarea acestor simboluri proprii 

pot fi văzute din două perspective:  

 

 1. Prima perspectivă privește realizarea de simboluri 

ilogice, iraționale, care nu sunt întâlnite în mod normal. În acest caz, 

artistul spaniol introduce viziuni noi atât la nivel semnificant, prin 

apariția în majoritatea tablourilor a unor figuri necunoscute 

oamenilor, cât și la nivel de semnificat, prin atribuirea unor 

semnificații obișnuite pentru alte obiecte cunoscute de noi acestor 

figuri necunoscute. Picturile
2
 care au în componența lor acest tip de 

simboluri permit privitorului să intre mai ușor în atmosfera onirică, 

visul fiind de cele mai multe ori locul în care ne apar obiecte care în 

starea de veghe nu există.  

 Privitorul acestui tip de picturi, atunci când va încerca să 

găsească o explicație logică a simbolurilor, primul lucru la care se 

va gândi, dacă este un privitor îndeajuns de avizat, va fi acea clasă 

de vise prezentată de Freud, și anume „grupa viselor lipsite 

deopotrivă de sens şi claritate, care sînt incoerente, obscure şi 

absurde”
3
. Această descriere se potrivește picturilor daliniene de 

acest fel, cel puțin la o prima vedere. De regulă, artistul a lăsat unele 

indicii pe pânza pictată, indicii care provin din realitate, astfel că, 

urmărind toate elementele constitutive, inclusiv culorile alese și 

                                                             
2 O mică parte din cele mai bune exemple de picturi care demonstrează cele 

spuse sunt: Marele masturbator, Enigma dorinței, Nașterea dorințelor 

lichide, Îngerul arhitectural al lui Millet și altele. 
3 Sigmund Freud, Interpretarea viselor, Traducere Nicolae Anghel, Editura 

Măiastra, Bucureşti, 1991, p. 15. 



titlul picturii, putem atribui sensuri concrete chiar și simbolurilor 

incoerente. Acestea din urmă au un rol esențial în demonstrarea 

influenței visului în creativitatea lui Dalí, dar au și rol de a asigura 

artistului aprecierea tuturor receptorilor, datorită unicității lor. 

 

2. A doua perspectivă privește împrumutarea unor obiecte 

obișnuite din viața de zi cu zi și atribuirea de noi semnificații care 

nu au întotdeauna justificări raționale. Astfel, obiecte precum: 

pâinea, dulapul, cârja, rocile de la malul mării și altele, așa cum am 

arătat în teză, capătă semnificații deosebite față de cum le știm noi, 

pâinea devenind simbol sexual prin antropomorfizare, dulapul se 

transformă în corp uman și capătă semnificații psihanalitice, cârja 

devine un simbol conotativ deoarece primește mai multe 

semnificații în funcție de reprezentarea picturală, rocile se 

transformă în simboluri care scot la suprafață pulsiuni ale pictorului. 

La fel ca celelalte simboluri amintite la primul punct, și în acest caz 

subliniez rolul esențial al prezenței acestora în tablourile daliniene, 

deoarece prin folosirea lor, emitentul transmite receptorului mesaje 

care au la bază coduri simbolice rezultate din sublimarea diferitelor 

pulsiuni care influențau creativitatea artistului la un nivel mai mult 

sau mai puțin conștient. 

 

* 

 Ceea ce la început era o idee probabilă, acum, la finalul 

cercetării, acest fapt este unul evident: simbolismul oniric și-a lăsat 



amprenta categoric în picturile lui Salvador Dalí. Pe scurt, pentru a 

ajunge la acest rezultat, am realizat trei obiective esențiale: 

dezvoltarea situației de comunicare creată între artist și receptor – 

pentru a vedea cum anume pot ajunge mesajele simbolice la privitor; 

am subliniat influențele psihanalitice asupra picturilor lui Dalí, 

inclusiv descoperirea relației care s-a dezvoltat între artist și lumea 

onirică. Al treilea obiectiv a fost cercetarea unei posibile continuități 

a limbajului simbolic dalinian – care, așa cum am arătat în ultimul 

capitol, este destul de prezent în operele unor artiști contemporani. 

Prin realizarea acestor obiective, s-a demonstrat și obiectivul 

principal amintit mai sus.  
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