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Magician al formei sculptmale, C. Brâncuşi a plecat de 
acasă ca purtător al tradiţiilor artei noastre, pentru a le tre
ce, odată cu el, în universalitate, în nemurire, semnînd cu for
ma oului uiceputul unei noi ere în artă. A lăsat o c1,ntinnă 
sărbătoare a mintii şi inb1ii în marile muzee de pe toate me
ridianele. Domină secolul XX cu poeme ale vieţii genuine, în
fierbîntată în piatra de rîu, marmura nobilă, lemnul şi bron
zul sculptate cu mîn9îiere. 

Culme de referinţă pentru toate veacurile ce vor urma, 
Brimcuşi rămîne exemplul unei trude artistice neobişnuite. Ca 
deschizd.tor de drumuri în sculptura modernă, s-a format în
delung, trecînd prin ani grei de muncă, de meditaţie asupra 
moştenirii artei populare. de înţelegere a evoluţiei artei ro
mâneşti şi universale. Pînă la a realiza, în 1907, la vîrsta de 
31 ani, într-o nouă viziune modernă lucrarea „Sărutul", a în
văţat meşteşugul popular al sculpturii în lemn, în 1894-1898 
la Craiova, tehnica şi limlrnjul clasic al sculpturii în 1898-
1901, ld Bucureşti şi, în 1905--1907, la Paris, avînd maeştri 
recunoscuţi, pe Vladimir Hegel şi Ion Georgescu în ţară, pe 
Antonin Mercie şi marele Auguste Rodin în străinătate. 

La Şcoala de meserii clin Craiova, a devenit un neîntre
cut meşteşugar, dar şi un artist cu reale şi evidente calităţi. 
De la rame, casete şi mobilier de lemn, a trecut la crearea, 
în stil academic, a unor portrete din suita cărora amintim 
„Portretul lui Gheorghe Chitu'' ( 1898). In perioana începutu
rilor, la Bucureşti, şi-a continuat exerciţiul cu busturi, relie
furi şi mici statui, începînd cu portretul lui „Vitellius" ( 1898) 
şi sfîrşinel cu „Portretul lui Ion Georgescu-Gorj.an" ( 1902) şi 
„Portretul generalului Cdrol Davila" (1903). La Paris şi-a con
tinuat studiile cu încercări în stil roelinian - „Cap ele tînără 
femeie", „Cap ele femeie", „Cap de bărbat cu barbişon" şi, ce
lebră între acestea, „Or~1oliu"' ( 1905). Abaterile de la stilul 
rodinian în opera lui Brâncuşi datează din 1906 şi se reqă
sesc în ciclurile ele portrete „Bust de băiat", „Cap de copil" 
<;>i „SuoJiciu'', cit şi în „Cuminţenia pămîntului". 

Incercările de înnoire ale portretului clasic continuă şi în 
alte lucrări - „Portretul pictorului Dărăscu", „Portretul lui 
G. Lupescu", „Po;tretul birtaşului Chartier", „Adolescentă", 
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„Portretul lui Petre Stănescu' şi „Rugăciune", 'clin 1907, ex
primă convingător hoUirîrea artistului de a se rupe de arta 
lui Michelangelo şi Rodin. Pentru o lucrare numită „Cap de 
fată", artistul foloseşte o nouă tehnică de lucru, aceea a „tă
ieturii directe'' !n piatră. 

Următorul pas a fost al Tea)ei independenţe creatoare, al 
detaşării de înaintaşi printr-un efort neobişnuit de intens pen
tru inovarea unor noi forme în a'rta sculpturală. Descoperirea 
unui drum propriu în sculptură însemna o nouă înţelegere a 
artei, esenţializarea şi înţf_Je~1erea superioară a vieţii transfi,.. 
gurate de un limbaj specific formelor sugestive, metaf<;>rizate. 
„Sărutul", din 1907, simbol complex al vieţii şi morţii, al dra
gostei şi prieteniei. al dăruirii şi datoriei, aduce un inedit ra~ 
port între artă şi rP<11itate, o nouă viziune a lumii. 

Brâncuşi avea sd. insiste, intre 1907 şi anii tîrzii ai senec
tuţii, asupra cîtnrva teme, dedicîndu-le tot atitea cicluri de 
opere în can~ lucrările evoluează tot mai mult către simplifi
care şi esenţializare, astfel ca obiectele lumii reale transfigu
rate să-şi păstreze doar o trăsătură prin care să fie recunos„ 
cute, dar să sugereze „infinirea". Sub un astfel de generic a 
meditat asuprn fC'nomenelor importante ale vieţii în ciclul de 
opere „Sărutul", care culminează cu „Poarta sărutului" din 
ansamblnl de 1<1 Tîrgu-Jiu ( 1937-1938) şi „Piatră de hotar" 
( 1944-1945) ; a ilustrat zhorul într-un ciclu al „Păsărilor" ... 
- „Măiastra", „Pasărea de aur" şi „P1asăre în văzduh", _în cî
teva zeci ele variante şi VPrniuni - ; a preamărit învingerea 
teluricului. în lucrări cn „Peştele" şi „Broasca ţestoasă" şi pu
terea omului 'df' a crea, în opere ca „Regele regilor" şi „Co
coşul"; n slăvit !rumuseţE>a -·în „Domnişoara Pogariy", „Ne
gresa albă", „Micuţa frm:ţu7oaică", „Eillen" şi alte portrete 
celebre - şi miracolul naturii - „Leda", „Foca", „MiNico
lul", „începutul lumii", „Prometeu" etc. Fără a retine toate 
titlurile operelor ovoidale. de la „Muza adormită", „Danaida" 
si „O muz<l" pînă la diferite „Tors"-uri şi alte portrete ori 
sculpturi cu forme deschise sau arhitectur,ale, reţinem că prin 
toate aceste forme Brâncuşi a creat o poetică a sa. 

To:ite te~ele şi formele artei brâncuşiene se regăsesc în 
Ansa.mblul sculptural de la Tîrgu-Jiu, chintesenţă a artei mo
rlerne. Pe pămintul stritbun. în apropierea Hobitei p_ărinteşti, 
si-a desilvîrşit !eqilmîntul cu ţara, construind ultimul său dia
loq artistic cu lumea. Ansamblul sculptural, sinteză durabil~ 
a întregii lui vieţi creatoare, cel mai important monument al 
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artei româneşti din toat~ Hemurile. Chiar dacă trupul i-a ră
mas departe de ţară, Hr{111cuşi vieţuieşte cu noi, aici, la „Ma
sa tăcerii", lu „Poarta sărutului'', la „Coloana fără sfîrşit", în 
1~1rgu-Jin şi în casa-i de pe ll1striţa gorjeană, limpede în un
duire. ca privirea lui. 

Efortul de cunoaştere şi evaluare a patrimoniului artistic 
brâncuşian emană de-a lu119ul a opt decenii şi a continuat în 
acest an prin strădaniile cercetătorilor de a-i etapiza perioa
dele de crei!ţie. Din 1907 pînă în 1957, de-a lungul celor cinci
zeci de ani <lf> febră creatoare, pînă la .ultimile lucrări aflate 
în atelier, operele r.rnrelui artist român s-au regăsit în 179 
expoziţii şi Li colecţii din întreaga lume, în presa din toate 
'ările şi în cîtevd. studii fără pretenţii 'de cunoaştere exhaus
tivă. ln ultimele trei deceni;, informaţia bibliografică s-a ri
dicat la peste 3500 de titluri şi cîteva zeci de mii de pagini, 
iar opera lui Brâncuşi se cunoaşte tot mai mult. 

ln 1939·, după infonnaţiile lui Petre Pandrea, se ştia că 
sculptorul. prieten ;;;l acestui cercetător, ar fi creat 720 opere. 
Prima m<mografie importantă dedica.tă sculptorului în ţară, 
semnată de Mircea Deac, eva:ua în 1966 creaţia brâncuşiană 
într-un catalog cu 280 lucrări-sculpturi. Mai recent, în 1982, 
cercetătorul gorjean Emanoil Popescu a publicat un tablou 
sinoptic cu 474 lucrări, însumind sculpturile şi desenele lui 
Brâncuşi. !n străinătate, se cunoaşte, după o monografie din 
1967 a I:ui Sidney Geist, un alt catalog cu operele brâncuşiene, 
care cuprinde 254 lucrari sub 204 titluri. Nu exist31 o unitate 
de Yederi asupra întregului patrimoniu al artei brâncuşiene, 
cercetarea exhaustivă tiind îngreunată de răspîndirea lucră
rilor pe tot globul. ln paralel cu cercetarea biografiei artistu-
lui şi a succesiunii cronologice a creaţiei lui, în acest moment 

se poate aprecia m.ai bine patrimoniul brâncuşian, care cu
prinde, după investigaţiile noastre, 561 opere, din care 410 
sculpturi şi 151 desene. 

Un. nou pas în evaluarea patrimqniului artistic brâncu
şian s~ poate face luînd în consideraţie toate versiunile şi va
riantele fiecă.r:m. ciclu de opere, realizate din marmură, bronz, 
lemn, alabastru, piatră, gips şi toate d.esenele şi schiţele rea
lizate de artist, cunoscute din vasta bibliografie 'dedicată vie
ţii şi ·operei acestuia în cele opt decenii de referinţă. Evident, 
ca.t.aloagele operei br[1ncu~iene se vor îmbogăţi şi nu credem 
c.ă. acesJea vor fi vreodată complete, pentru că unele din lu
crări au fost distruse de sculptorul însuşi iar altele s-au pier-
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dut tn împrejurări care se cunosc mai puţin sau vor fi pentru 
totdeauna necunoscute. 

Cum spunea Arghezi incu din 1914, Brâncuşi „a găsit o 
expresie nouă, o expresie Brcîncuşi". Cu aceasta şi-a înscris 
numele în istoric şi a făcut ,.paşi pe nisipul et~rnităţii". A a
dus în arta sa, o dată cu forma nouă a ovoidului, forma ochiu
lui, acel miracol în care vibrează limpezimea sufletuuli ome
nesc, bolta înaltă a visurilor şi gînldurilor înaripate, bucuria 
vieţii însăşi. · 

La aceste inovaţii, sculptorul a ajuns prin stilizarea for
mei sculpturale oină la esenţializare, folosind tehnica tăietu
rii directe. Este pasul spre opera nonfigurativă care păstrează 
elementele definitorii ale obiectelor lumii reale, într-o formă
cheie, formă-simbol, formă ;i unui sens sau formă-sinteză aşa 
cum este forma ovoidală, apogeu în arta· secolului nostru. 

Descoperirea o.-oidului este inovarea unei arte fără um
bre. care elimină go1urile din forma sculpturală. Şlefuirea sau 
palisarea formei plnstice, a plinurilor, completează acţiunea 
de dematerializare a ei. 

In formele ovoidale, alunqite ,ale „Păsării măiestre", te
ma de meditaţie se transformă în neobişnuite poeme ale lu
mii. Spaţiul d.:::? zbor al ,.Măiestrei" este un nou univers al 
energiei, un univers IP.creat prin sculptarea lumii. „Pasărea 
în văzduh", sugerează a fi un fulger neîntrerupt prin univers, 
o lumină ca·re zboară, metaforă a cunoaşterii. Spaţiul şi timpul 
intră, în aceste opere, în noi corelaţii, mişca•rea· primeşte noi 
sensuri plastice. Arta devine reflectarea cunoaşterii depline, 
şi atinge astfel limite maxime de cunoaştere. 




