
2. COLOANA INFINITA ŞI PASAREA MAIASTRA 

ION SEGARCEANU 

Prima „lecţie" despre Brâncuşi, prin care mi s-an re
levat ndevăratele dimensiuni ale marelui artist romrîn. a 
fost aceea a lui Petre Pandrea, ţinută în faţa colectivului 
redaction::il în cadrul căruia profesam ca ziarist începător. 
,.Pandmul de pe Olteţ" cum obişnuiam să-i spunem. invi
tatului nostru cu studii şi diplome în străinătale, lucra în 
acea pericadă cu asiduitate la cartea dedicată veneratului 
său prieten mai vîrstnic, care a văzut lumina tiparului în 
1967, la Editura Meridiane, sub titlul „Brâncuşi - amintiri 
!;i ex·2qeze". Mi-am notat atunci, alături de multe ,altele, 
una 1lin exprimările memorabile ale învăţămîntuld cu fi
uur<l clasică de haiduc, încadrată de o pereche de mustăţi 
stufoase, uşor înspicate şi cu grai dens în vocabule 11eaoş
olteneşti ; „O cobiliţă sta permanent pe umărul lui Brân
cuşi -- cobiliţia realismului lucid şi a muncii pilduitocire şi 
mîntuitoare. Pe alt umăr se afla mereu aşezată o pasăre 
miiiastcă : pasărea aspiraţiunii spre infinit şi perfc•cţiune. 
Am zărit cobiliţa şi am contemplat pasărea măin.str~i în mai 
mult0 versiuni la Paris, în Atelierul din Impass0 Ronsin". 

Sorţii au făcut ca peste cîţiva ani, în vara lui 1971, să 
poposesc pentru un timp în capitala Franţei. Una din pri
m~~le ~riji a fost aceea de a vizita Muzeul de ctrtâ mod0r
nă. din apropierea Arcului de Triumf, care adJ.poslea, la 
Ioc c.le cinste, vestitul atelier al lui Brâncur,;i, desprP c;;irc 
ne vorl>ise cu atîta evlavie Petre Pandrea, cel ulintctt de 
„neica" din Hobiţa cu tandrul apelativ de „nepoate". A fost 
pentru mine ca o pătrundere într-un univers farit :stic al ar
td C1totputernice, copleşitoare. Covieţuiau aici, înqernănate 
prin iscusinţa mîinii şi căldura sufletului ingeniosul11i fiî.u
rnr român, cîteva din creaţiile sale nemuritoare, ca.re i-au 
purtat în lume fapta de nou demiurg al sculpturii. O cruia
tidă., o muză adormită, o focă, un cap de copil, o altă mu
ză adormită, cîteva variante de cocoşi în ghips, un profil 
sofisticat de fată etc. - toate integrate unui decor auten
tic românesc, reprezentat ·cte vatra cu marele ceaun în mij
loc. cuptorul şi soba spoite cu var, poarta sculptam din 
trunchiuri de copac, divanul, scaunele rustice, fii:r<istraiele, 
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topoarele şi cclelaite unelte de cioplit în lemn, marmor:J., 
bronz şi alte materiale. Intre ele, impunătoare, dou<l coloa
ne romboidale ţîşnind vertiginoase spre inalt, q<ita part:ă 
să spargă tavanul, şi o pasăre, în arcuire zveltă de zbor, 
ca o rachetă strălucitoare, prin infinitatea spaţiului. Iată 
descrierea poetică a atelierului original, realizaLl. de un 
„martor ocular" francez - Raymond Queneau : „O păsărui
că ro 1.unctă ca un măr / o pasăre -filiformă/ un coco5 de 
îr.ălţirne t:normă / peste atelierul lui Brâncuşi / işi iau zbo
rul s~i r.,lEce / din Paris, Impasse Ronsin unsprezece / şi 
s~-nnlţd. să dea / bineţe lumii / al cărei ou zace acolo 
/ noul nă~cut rotund ca un măr / Coloana fărd sfîrşit foca 
/ ori lebăda ori jivine de noapte / rămîn ţintuite în soar
ta lor / pe care le-o supraveghează cu seninătctle o fată/ 
sofisticat&„.". In toată armonia şi atmosfera unică a 3ces
tui ate>lier, strămutat astăzi în incinta Centrului Cultural 
Pompiclou din Paris, întrezăream acea invizibilă „cobiliţă" şi 
„ in;iiastră" de pe· umerii celui pornit din inima Gorjului 
pe c.J.ri"lrile lungi ale visului, în temerara av(ntur<l a crea
ţiei. a artei, a gloriei„. 

D·~ la Paris la Tîrgu-Jiu n-a fost decît o distanţă de 
citP.Va silptămîni. Ştiu : drumul ar fi trebuit să fie făcut în 
sen~ invers, dar s-a întîmplat să cunosc minunile din capi
tala ţinutului gorjean după ce luasem cunoştinţă ce ele pe 
alte c3i, adică prin intermediul expunerilor, al cărţilor, ol 
albumelor, ori prin al celor văzute în Muzeul de artd. mo
c!ernă din metropola pariziană. Traseul de la Poart,, s~l.ru-
1 ului li 1\-iasa tăcerii din somptuosul parc de pe malul re
pedelui rîu şi de aici la avîntata Coloană infinită din spaţiul 
vNde 5i însorit ce i-a fost rezervat a constituit pentru mine 
un itinerariu al celei mai acute, mai profunde ~moţii artis
tice. l'imitoarele creaţii brâncuşiene, încorporînd în ele 
atita inventivitate şi filosofie, mi se impuneau ca nişte com
plexe alegorii, ca nişte expresii mitice de inepuizabili: sem
nificaţii, lucrînd în egală măsură asupra vederii şi mintii. 
Acolo, în faţa genialelor întruchipări sculpturale, am in
ţelf's pe deplin entuziasmul îndreptăţit al italianului Maria
no Hafli, care îndemna : „Duceţi-vă în Oltenia lui Brcincuşi. 
la Tîrgu-Jiu, locul de unde pasărea gîndurilor sale şi-a 
desprins minunatu-i zbor („.). Duceţi-vă" la Tîrgu-.Jiu, un~e 
în· liniştea caracteristică satului românesc, în verdele pa
durii, nu departe de rîul zgomotos, în corespondenţă cu 
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acea natură pe care el a avut-o continuu prezentil în cli
pele lui de travaliu, se află un complex de opere unice şi 
atît de drag artistului, opriţi-vă aproape de Masa tăcerii (.„), 
aceastd. masă cu douăsprezece scaune în jur, Cdre-şi aş
teaptă în Yeacuri tăcuţii ei oaspeţi. In sfîrşit, ridicati pri
virea să admiraţi Coloana fără sfîrşit : o s-o vedeţi dreap
t:'i. 1111 lovindu-se de cer, ci înălţîndu-se către el, acolo un
de concetiitenii săi au vrut-o, ca să amintească de cei 
c~izuti în primul război mondial". Acolo, la piciodfele mo
numeatalei Coloane, amintind în mod izbitor de celebra 
Colnnmă a lui Traian - obelisc al începutului ~i durc1bili
t<lţii noastre ca neam-, am trăit prima contaminare, prim·1 
transfi~rurare lirică, acea comuniune de gînd şi simtile care 
a ~p~nerat embrionii viitoarei poezii. Şi versurile s-au înfi
ri.pat parcă de la sine, reluate mai tîrziu şi cize!atc- pma 
la for:na si sensul rîvnit al poemului : „Flacără / a pămîn
tului românesc : stele deasupra-i / înalt se rotesc.// Urcă
mpletite prin trupu-i / izvoarele / să se-nfrăţească-n lumi
nă I cu soarele. /I. Păsări în zbor avîntat I o m<lsoară, 
/ cin tecul lor - lamură vie-n triumf I peste ţarii. I! La te
melia coolanei - flacără / Eu, / fiu şi stăpîn al pumîntului 
;neu ... 

Poemul se cerea împlinit prin alt, sau alte poeme. CC:'l 
c.l P<lsării Măiestre era inevitabil. Era, aş zice, impNios. 
Allrnmele, apărute la noi sau aiurea, îmi aduceau de fie
rar'! dată în faţă, atrăgîndu-mă ca un nucleu luminos. mo
tivul aceld. obsedant al inegalabilului artist romZlll. ;vrn.iastrn 
-- cletectabilă în folclorica „pasăre f'iră somn" din gr~iclind 
lui Inn - are, după afirmaţiile unor exeqeţi, pesl\' 30 rle 
'arL1r,te -· o permanenţă de-o viaţă, d5ltuită ~i şlefuiti'i în 
m;mnor?i, bronz şi aur. Ea a constituit, în ţară $i ît1 str::'t
tate, Lc:-ma multor cercetări de specialitate şi tez(~ de doc
torat. Dintre toate acPste variante, cea care a produs asu
pra. mea 0 adevărată fascinaţie, prin asocierile pe C9.T<~ mi 
le sur1era, este Măiastra din 1923 (reluată într-o re;ilic~i clin 
1940). Eliberată din inerţia. şi nefiinţa marmorei. pas~h=-a o.
n~asta îşi sprijină avîntul pe un soclu care aminteşte ele 
modulele Coloanei infinite. O fuziune discretă, L~M fireasd. 
s-a realizat astfel între cele două motive fundamentrt!c, plu
r iv alP:1 te. Legătura dintre ele este consfinţită prin aceastii 
inspirnt!i îngemănare, care dă zborului graţie. încredere şi 

0 nemărginită perspectivă. Se ştie - aşa cum m<lrturisr'!ş-
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w Petre Pandrea în cartea sa - că Măiastra străjuia ate
lierul .Jin Impasse Ronsin 11, zveltă, luminoasă, cu elanul 
ei spre înălţimi, alături de Coloana infinită, în mai multe 
varidnte şi materiale. In viziunea autorului, Br:lncuşi ,,sta 
între columna aspiraţiei, abstractizantă spre infmit şi p5-
sarea măie:1stră a zborului iubirii". Adică acea .. p<tsăre ide
ală ca un spirit" - cum o vedea Alain Bosquet. De altfel, 
Britncuşi însuşi exprima: „Toată viaţa mea am căutat e
senţa zborului. Zborul - ce fericire!" Erik Satie, motivîad 
absenţa sculptorului de la întîlnirile prieteneşti la cafem~..i 
sau ceuaclu, nota că „pasărea măiastră l-a lui::lt în najn 
sa··. sut liniind prin această persistenţă, pînă la dominare, a 
temei predilecte. O interpretare a ei este cea comunicată 
elf:! sculptor lui Petre Neagoe, autorul celebrei câ.rţi „Sfîntul 
din Montparnasse" : „Pasărea este un simbol :i.l zborului, 
care eliberează pe om de limitele materiei inerte. Aici, am 
avut de luptat cu două probleme. Trebuia să arăt în formă 
plastic~ sensul spiritului, care este legat de materie. Conco
mi_tent, trebuia să fuzionez toate formele într-o unitate. Chiar 
formele contrrdictorii trebuie să se modifice într-o nouă uni
tate finală. ln filosofia mea asupra vieţii, separarea materiei 
de spirit şi oric 0 fel de dualitate este o iluzie. Duhul şi lutul 
formează o unitate. Prin acest oval al trupului păsării, eu am 
separat şi am combinat două mişcări imperioase - una dea
supra ovalului şi alta, dedesubt. Mă întreb singur : cum tre
buie să balansez formele pentru a da păsării un sens al zbo
rului fără efort? După cum \·edeţi, am reuşit cumva ca pasă
rea să plutească, dar n-am fost capabil să fac oa pasărea să 
zboare'·. 

Receptarea Măiastrei de către spiritele comune sau culti
vate s-a făcut în diversele chipuri, mulţi admiratori rostin
du-se, pe m<lsura priceperii lor, asupra ei. O înţelegere poten
ţată de virtuţile filozofice ş; mijloacele poetice de care uza 
ne-a oferit-o Lucian Blaga, iniăţişînd „motivul" în multitudi
nea semnificaţiilor sale : „In Yîntul de nimeni stîrnit / heratic 
Orionul te binecm:întil / Hicrimîndu-şi deasupra ta I geome
tria. înaltă şi sfîntă ( ... ) Pasăre eşti ? Sau clopot prin lume 
purtat? / Făptură ţi-am zice, potir fără toarte, / cîntec de aur 
rotind / peste spaima noastră de enigme moarte ( ... )". 

In această febrilă, pasio1rntă căutare a profundelor sen
suri ale miraculoasei imanini concepută de Brâncuşi - acest 
„le Mallarme de la sculpture", cum îl 'definea Louis Guillaume 
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- s-a produs şi încercarea-mi de a transpune din spaţiul 
sculptural al semeţului său zbor în cel metaforic al poeziei 
simbol etern - dăinuitor Dl Păsării Măiastre : Idee si').getînd 
în zbor prin spaţiu, f Teluric dor de limpezimi albastre, / De 
veşnic cutezat urcuş -- nesaţiu: / Acesta-i tîlcul Păsării Mă
iastre ! ... / / Bă tind văzduhul cu aripi de foc, I Ţîşnind înalt 
-- simbolică minune - I Cocoş, vultur şi phonix la un loc / 
In arcuire zveltă peste lume. // Va dăinui-n sublimul ei elan 
Căci fu gîndit<l - aievea, pe-ndelete, I De mina celui mai ar
tist ţăran / Pe care:> n<'arnul românesc îl 'dete .... 
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