
4. BRANCUŞI ,- ~MUL, ARTISTUL 

ION SANDA 

1'6 martie l951. Un t:aceput de prbnăvară cu cer mai 
mult n,no.s. Pe la orele trei dimineaţa, la Hobita cintascră 
-coco.şH. dar zorii nu apăruseră încă. De-a lunuul „Tă~rii"' 
pKura. cin.tecul trist al unei ploi mărunte şi de:;e. La Paris. 
J-aata timpului se ·o.pri pentru citeva clipe în loc. Trecea pen
tru :o veşnicie in trupul Coloanei fără de sfîrşit - Constan
ti·.E llr âncuşi. 

Cire a fost oare ţelul gindurilor şi străd.::iniilor sa.le 1 
Desigur, bătălia supremă de a învinge timpul şi spaţiul. Do
rinţa demiurgică de a mîngîia soarele şi luna, de a despl~ti 
taim.~le luminii. Pentru toate acestea a trebuit să înfrunt~ un 
şir inlreg de obstacole. Torente după torente i se opuneau 
în cnle. Le-a învins! Le-a învins pe toate, pentru că el în. 
s.uşj n fost un torent uriaş in faţa căruia nu put~u rezif>to 
.nici un .!>1ăvilar. 

Ajunge la Paris la începutul secolului al XX-iea, dudnd 
cu el acolo şi păstrînd cu fidelitate memoria păm1ntului stră• 
bun. 

Meşteşugul acesta mirific de a modela stînci şi goruni, 
de a-i face să vorbească de nemurire în vuietul lumii, Bd.n
cuşl îl stăpinea de minune, încă de copil. 

lnainte de a pleca de acasă îşi adunase deja în cufărul 
fermecat al eternităţii toate datinile şi obiceiuriie, toate tra· 
diţiile, portul, cîntecele, dansurile, bocetele, tabele. marile 
taine ale satului său. Pe toate le-a luat cu el. Num.'l.i însoţit 
de toate eicestea, Brâncuşi reuşeşte să cioplească. în lemn 
sau în piatră chipul întregului Univers. 

Basmele şi poveştile ci.1 Feţi-Frumoşi şi Ilene Cosînzene 
cu zmei şi împăraţi, cu duhuri necurate, cu animale ciut.late 
şi cu p!lsări măiestre auzite din copilărie de la bătrînii din 
sat Sdu de la ciobani i-au sădit încredere şi robusteţe, lumi-
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nli şi bucurie, i-au plămădit destinul de om şi de artist. Ctnd 
ajunge la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti este deja un 
nwşter de neîntrecut în mînuirea daltei. Cu toate acestea, in 
sunetul său era o adincă nemulţumire, o permanentei că.uta
r2. In timpul studiilor de la Craiova şi Bucure~ti începe sd. 
caute din ce în ce mai mult drumul către infinit. „Sperase 
- notează Michel Ragon - să găsească noi îndemnuri la 
Mi'mchen apoi la Şcoala de la Paris unde nu s-a mulţumit 
cu învăţătura primită de la academistul Mercie. Nu l-au mul
tumit nici remarcabilele rezultate obţinute sub inrîurirea 
lui Rodin". 

Calea spre împlinire a fost lungă şi grea. Enorm de grea. 
Cumpi'ina fîntînii din curtea casei părinteşti de Ia 1-Iobi ţa a 
constituit pentru artist simbolul unei permanent~ stări de 
echilibru în aspra bătălie de a cuceri pentru totdeaun.1 cea 
mai înaltă redută a artei - Eternitatea. 

C.eniul artistului nu are început. Precum mitul Pă~ărit 
Mniestre el vine dintr-o vreme fără istori?, e o zv7cnire din 
~ubterane timpuri, din străfunduri de datini. din strig5.tnl 
<lintîi al izvoarelor, din foşnetul de început al p~dnrilor. EI 
este suierul gîndului, visului, spre soare avîntat. tntotclemma 
a aspirat spre claritate, spre lumină, spre puritated forme
lor. ,,;-~u căutaţi formele obscure sau mistere. Ceea ce v::t 
dăruiesc eu e bucurie purn". 

„Fără putinţă de tăgadă - consemnează G8orqe Ivas
rn -- sculptura modernă începe cu acest demiurq al puri tă
tii formale''. 

Arhitectul Octav Doicescu I-a cunoscut îndenproapc pe 
artist. „Era un om misterios şi fascinant. Era SMcastic iro
nic şi veşnic in contradicţie. Dacă rezistai şi-i cleu1rm,1i în
crederea, era omul cu care puteai să ai relaţii directe. nu 
îm:ă in materie de artă. Vorba-i era domoală, clar:L Iun,,. iu
decată; ca la ţăranii noştri bătrini. Barba sa de sfint îl evnc:1 
în închipuire pe Zamolxis, iar modul de a se comport.~ t re-
7ea în el âcel impuls derutant pe care numai dacii îl folo
seau cînd mergeau Ia luptă„." . 

. ,Artistul - consemna criticul de artă ameri~an Sidney 
Gelst - avea acel simţ al purităţii cu care ştic1 s1 imblîn
zească metalul. Nu putea suporta nici un obiect de serie. 
Exigenţa lui nu avea margini". 
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Arta era pentru '.Brâncuşi un rod al păm1ntului pe care 
îl puteai obţine cu trudă şi sudoare, dar care îţi dădea bucu
rie ~i îndestulare spirituală. 

Printre sculptorii care au marcat epoca, - ne spune 
CuoJa Giedion Welcker - nu-i nici unul care să poarte cu 
sine atît de vie substanţa patriei mume. Ţinutul său de baş
tin~i. România, ale cărei graniţe opera sa le depăşise de mult, 
rilmînea mereu„. un ferment activ, precum Irl1mda pentru 
Joyce". 

Modul de viaţă al artistului era asemănător cu cel al ţă
ranului J omân a cărui cultură orală şi civilizaţie, a cărui bo
găţiP şi rafinament numără peste două milenii de tradiţie. 
„Era foarte generos - ne spune Petre Comamescu - „ome
nind'' cu multă generozitate pe românii ca,re veneau la el ca 
la o Meccă. Nu-i păsa de ziua de miine. Şha că întotdeauna 
va fi în stare să-şi cîştige existenţa. Suferinţele îndurate nu 
l-au dus niciodată la revoltă. ,,Suferinţele - spunea el ziaris
tei Ioana Giroiu - inUlresc pe om şi sint mai nece·sare dectt 
orice plilceri pentru formarea unui caracter. In sufletul meu 
nu a fost loc nki pentru inYidie, nici pentru ură, ci numai 
pentru bucuria pe care o poţi culege de oriunde şi de oricînd". 

Artistul s-a dedicat în qene>ral unei munci aprige, neobo
site pentru a ajunge la ade\'ărul suprem al artei. A trăit mai 
tot timpul cu acea austeritate asemănătoare ţăranilor vîrst
nici, dar cu toate acestea din viaţa sa nu au lipsit anumite 
sentimentale. 

Irlandeza Eilen l.ane, moclelul Muzei adormite, a fost una 
dintre cele mai bune prietene ale artistului. 

In povestirile sale în care vorbeşte despre despărţirea de 
Brâncuşi spunea printre &ltele : „Cred că da:rul cel mai de 
preţ pe care mi l-a făcut B1 âncuşi n-a fost bronzul Muzei a
dormite, ci unul mult mai de seamă: mi-a deschis ochii către 
minunea vieţii, mi-a arătat cit de curată poate fi o dragoste 
adevărată". 

„De nenumărate ori l-au vizitat femei frumoase, atrase de 
solitudinea lni şi poate de aerul său de patriarh şi de ochii 
lui maliţioşi şi scînteietori. La tinereţe - consemnează Oc
tav Doicescu -- nu s-a însurat pentru că era prea sărac. Mai 
tîrziu nu s-a insun.t pentru că era bătrîn şi n-ar mai fi apucat 
să vaclă fericire.:i copiilor lui. A rămas pînă la urmă holtei". 
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Muzica a fost una din pasiunile care l-au însoţit pe artist 
toată viaţa. Ştia să dnte Ja vioară, la fluier, la chitară şi din 
gură. Dar toate cîntecele pe care le cînta din gură, le fredona 
cu un glas aproape şopti.t. Fiind întrebat de ce cîntă a:tît de 
încet, a răspuns : „E o deprindere a mea 'din copilărie. Cînd 
niă trimitea jupînul să aduc vin din pivniţă cîntam pentru mi
ne, cu jumătate de glas să nu mă audă cei de sus. Şi aşa a ră
mas cîntecul în mine ca o şoaptă". 

ln momentele de relaxare, ctnd era bine dispus, dnta. 
Cînta duios şi liniştit. Cînd se pornea pe cîntec cu greu se 
putea opri. Presimţea în acele momente de linişte că se apro
pie o nouă furtună, o furtună în care va trebui să se avînte 
cu toate forţele, o furtună din care ca de fiecare dată va ieşi 
învingător. Corabi:t sa va rămîne neîntinată. Şi 'din nou cîn
tecuJ său răspindea fiori. Ca un torent se revărsa prevestitor 
dar nu strident peste o altă linişte. „Faceţi lumină ! a coborît 
din ceruri Dumnezeu!". Nimeni nu-l mai putea opri din cîn
tec. Timpul şi spc!ţiul se contopeau în cîntecul său. 

La Paris a cunoscut-o pe Maria Tănase. „S-au întîlnit la 
·Paris - ne spune Petre Pandre~ - pe linia folclorului muzi
cal, a inteligenţei, a mondenităţii şi a solidarităţii provinciale 
de tip cvasimasonic şi instructiv-frăţesc". In anul 1939, a 
întîlneşte din nou pe Maria Tănase la New York. Amindoi 
fuseseră chemaţi de prof. Dimitrie Gusti. In ziua plecării, 
Brfincuşi a rugat-o să vină să-l vadă. A îmbrăţişat-o zicîndu-i: 
„Zi-mi, Mărie, acum la desptirţire cîntecele noastre, numai 
pentru mine '" CintecelP. Mariei Tănase l-au răscolit teribil 
pe Brâncuşi făcîndu-1 să 'declare : Cînd te-ascult cum le zici, 
Marie. aş fi în star 0 să clăltu~esc pentru fiecare cîntec de-al 
nostru o Pasăre măiastră. Auzi tu, fată, mă înţelegi? Vezi tu, 
Mărie ! Am colindat toatii lumea, mă cunoaşte pămîntul prin 
ce m-am priceput să fac, cl11r dnd aud cîntecele noastre m-a
pucă un dor de tară, de oltenii tăi şi-ai mei, de apa tînguitoare 
a Jiului, de satul meu.„ lmi vine, fată, să las tot, să mă întorc 
acasă şi să mă fac cioplitor în lemn şi piatră pentru toţi stîl
pii tindelor şi meselor de cină ale ţăranilor noştri, de pe tot 
cuprinsul tării.„ Auzi? ~1ă intelegi ?" 

Cu glas tremurîncl i-a urat drum bun. Măria i-a sărutat 
mina zicîndu-i : „Nr:>ne Costache. în curînd să ne vedem în 
ţaril, in minunata noastră tclfil, pe Jii neică, pe Jii la Gorj". 

Cînd a venit in tară cu irlandeza Eilen Lane a vrut să-i 
arate, să o convingă cît de frumoasă este ţara sa, cit de ro-
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bust şi de curat este neam u.1 său cel romAn-esc, clt de sănMos 
e arborele să11 genealogic şi c~ valori ascunde acest minunat 
popor cunoscut pe vremea aceea prea puţin în lume. A imbră
cat•o în costun1 gorjenesc pentru ca aceasta să vadă dt de 
bine îi şade, şi să-şi dea seama ce splendori, ce comori, ce 
nestemate poate zămisli popornl român. 

Brâncuşi era un foarte buu cunoscător al m.ihuilor româ
neşti : Mioriţa, Meşterul Manole, Zburătorul. 

El 1n permunenţă a fost conştient că apa·rtine întrutotul 
părnîntului românesc şi 'de aceea nu a zăbovit nki o clipă 
cîncl România l-a chemat să realizeze Coloana fără de sfîrşit. 

lntreaga sa operă are o valoare imensă, etern-durabilă, 
în timp şi spa.ţiu. m este a.I lumii întregi, dar infinit mai mare 
al poporului care l-a zămistlit şi pe care l-a răsplătit prin o:pe
rele lăsate aici în plaiul unde a văzut lumina z.ilei. 

Prin opera sa, H.ri1ncuşi a ridicat arta mod.ernl pe cele 
mai înalte culmi pe care le-a putut sui geniul om'elle'sc. 

Pe c:ulmile pe care l"a purtat geniul său, Brâncuşi a adus 
cu eI un omagiu nepieritor ţăranului român, ţăranului artist. 

Henri-Pierre Roche, povestind înmorminta~ea spunea : 
„.„ N-a fost o rnormîntare tristă ... La cimitirul Montparnasse 
în frumoasa primăvară a fostmai multă lumină. Citeai pe feţe: 
cit era de glumeţ, cit era de bun. ce izvor proaspăt ne Iasă să 
bem din amintirea lui". 

„Nnmai el -- consemnează G. Ivaşcu - a putut să dea 
geniului uman o primă dimensiune românească recunoscută 
la scară universală, căci numai lui limbajuJ plastic i-a '.îngă
duit ceea ce nu are să-i fie înlesnit geniului exprimat prin cu
vînt, fie el Eminescu sau Arghezi". 
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