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Colec ia de trovan i, masa-rebut i mesele din pietre  

de moar  brâncu iene din Târgu-Jiu  
 

Sorin Lory Buliga 
 

Introducere 
   Prezen a i originea mesei-rebut din travertin (Fig. 1), ale meselor din pietre 

de moar  i ale trovan ilor din gr dina Casei „Barbu G nescu”1 (Fig. 2, 3) sunt 
legate în mod cert de activitatea lui Constantin Brâncu i la Târgu-Jiu. Aceste 
obiecte au fost mutate de-a lungul timpului, astfel încât unele dintre ele se reg sesc 
actualmente i pe aleea de la intrarea Sec iei de Art  a Muzeului Jude ean Gorj 
„Alexandru tefulescu” (cunoscut  târgujienilor ca „Muzeul de Art ”) din Parcul 
Central (Fig.4), precum i lâng  scara de la intrarea principal  (a profesorilor) a 
Colegiului „Virgil Madgearu” (Fig.5) situat în proximitatea Parcului Coloanei f r  
Sfâr it. Tot în curtea casei respective2 se g se te i o mas -rebut, alc tuit  din piese 
r mase dup  constituirea definitiv  a Mesei T cerii.  

   Marele artist a locuit provizoriu în acest imobil în perioada 1937-1938 i, pe 
lâng  munca de concep ie a ansamblului s u sculptural, a realizat o colec ie de 
trovan i sferoidali i polimorfi (ce pot fi interpreta i, foarte subiectiv, drept 
„zoomorfi” sau „fitomorfi”), construind de asemenea i câteva mese de piatr  
inedite, pentru care a folosit trovan i sferoidali fixa i între pietre de moar  g site în 
curtea casei respective. Numeroase dovezi au fost aduse de mai mul i cercet tori în 
acest sens, în diverse lucr ri: Ion Mocioi, Tretie Paleolog, Ion Pogorilovschi, 
Lucian Radu Stanciu, Alex Gregora3 i Sorin Lory Buliga. S-a realizat chiar i un 
proiect ce vizeaz  recondi ionarea, reconstituirea i reamplasarea pieselor litice în 
gr dina respectiv , apar inând arhitectului târgujian Iulian C mui. 

Cel mai probabil este c  Brâncu i a colec ionat ace ti trovan i de pe Valea 
Blahni ei, în vara anului 1937, din zona sta iunii balneoclimaterice S celu (dup  
cum ne-a comunicat personal dr. I. Mocioi). Localitatea se afl  în jude ul Gorj, la 
est de ora ul Târgu-Jiu, în culoarul de vale pe care l-a creat râul Blahni a la 
traversarea dealurilor subcarpatice. i ast zi în aceast  vale se pot observa, în 
straturi de nisipuri g lbui, numero i trovan i de diferite forme i dimensiuni, de la 
0,10 m la 1,20 m în diametru, apar inând ca vârst  Sarma ianului superior (vezi 
detalii în lucrarea S celu – studiu de geomorfologie aplicat ).  

1 Casa „Barbu G nescu“ este monument istoric i este situat  în Pia a Victoriei, nr.1. 
2 Imobilul a fost înregistrat la sfâr itul secolului al XVIII-lea în proprietatea slugerului Barbu 
G nescu, la sfâr itul secolului XIX a intrat în proprietatea lui Ion B rbulescu (guvernatorului B ncii 
Na ionale) dup  care a trecut în proprietatea mo tenitorilor acestuia. Între anii 1931 i 1933, 
Constantin B l nescu a restaurat i transformat radical imobilul, sub supravegherea celebrului 
arhitect Iulius Doppelleiter, care a contribuit la decora ia exterioar  i la distribu ia înc perilor. 
3 Care public  (în anul 2012) fotocopii ale unor documente importante privind trovan ii, din arhiva 
Petru Popescu Gogan aflat  în biblioteca Liceului Teologic din Târgu-Jiu. 
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A adar, trovan ii4 din gr dina Casei „Barbu G nescu” sunt de fapt gresii cu 
o textur  diferit , mai dur  decât a stratelor de nisipuri în care s-au dezvoltat. Ei au 
ajuns în albia râului Blahni a, unde Brâncu i i-a g sit i i-a selec ionat dup  
propriile sale criterii estetice (posibil i datorit  formelor care-i aminteau de 
lucr rile sale de sculptur  modern , al c rei fondator era). 

Trovan ii polimorfi i mesele din pietre de moar  au r mas pe loc pân  în 
anul 1984, dup  care a urmat perioada „periplului trovan ilor” (între anii 1984 i 
1993, pe care am reconstituit-o cu ajutorul a doi speciali ti binecunoscu i în sfera 
culturii gorjene: Dr. Vasile Marinoiu i Dr. Ion Mocioi), care s-a împletit cu o 
perioad  de transformare în istoria Muzeului Jude ean Gorj „Alexandru 

tefulescu”. Astfel, în anul 1982 s-a pus problema organiz rii unei sec ii de art  a 
muzeului în cl direa în care actualmente func ioneaz  Colegiul Economic „Virgil 
Madgearu”, iar în anul 1984 au fost transferate piesele litice de la Casa „Barbu 
G nescu” în noua loca ie. Din nefericire, acest act de transfer de la Casa G nescu la 
Sec ia de art  s-a realizat f r  s  existe un inventar al obiectelor respective (înso it, 
eventual, de un act de primire-predare al acestora). 

Se deschide apoi capitolul dramatic al „degringoladei trovan ilor”. În anul 
1993, Sec ia de art  se mut  într-un nou sediu, în fosta cas  de oaspe i a lui Nicolae 
Ceau escu din Gr dina public  a ora ului. Dup  acest an, piesele au fost 
transportate înapoi la Casa G nescu, dar nu se tie cu precizie când; cel mai 
probabil trebuie s  fi fost în perioada 1994-1995, de c tre un serviciu al Prim riei 
Târgu-Jiu. Graba cu care s-a efectuat aceast  opera ie a dus la ignorarea pentru 
moment a recuper rii tuturor meselor i trovan ilor, unele piese r mânând acolo un 
timp mai îndelungat, iar o parte din ele disp rând definitiv. 

Opt sau nou  trovan i au fost adu i (în 1994 sau 1995) i pozi iona i de-o 
parte i alta a aleii de la intrarea în noul sediu al Sec iei de art  din Parcul Central 
Târgu-Jiu. La Colegiul Economic mai exist  un singur trovant, de dimensiuni 
relativ mari, fixat pe o piatr  de moar .  

Principalul factor r spunz tor de degringolada pieselor respective const  în 
faptul c  acestea nu au fost înregistrate într-un inventar oficial, evaluate i 
monitorizate i nici nu au fost incluse în patrimoniul Municipiului Târgu-Jiu. Lipsa 
unor documente i faptul c  nu a existat nicio persoan  desemnat  oficial în cadrul 
unei institu ii (administrative sau de cultur ) care s  r spund  de aceste obiecte a 
permis ca ele s  fie distruse, pierdute sau înstr inate cu bun  tiin .  

 

4 Trovan ii sunt forma iuni geologice numite în literatura de specialitate „concre iuni grezoase” 
(cuvântul „concre iune” are origini latine – „con” înseamn  „împreun ”, iar „cresco” se traduce prin 
„a cre te”; cuvântul „trovante” este sinonim în limba italian  cu „masso erratico” ce se poate 
traduce prin „bolovan r t citor”). Termenul de „trovant” este specific literaturii geologice române i 
a fost introdus în anul 1907 de Gh. Munteanu Murgoci în lucrarea sa despre Ter iarul din Oltenia. 
Se consider  c  trebuie s  fie întrunite dou  condi ii esen iale necesare form rii trovan ilor: 
existen a unor sedimente nisipoase i prezen a unor fluide carbonatice. Se constat  o anumit  
diversitate privind geneza trovan ilor, ce acoper  o plaj  larg  de subiecte, de la mituri, legende i 
supersti ii pân  la realitatea tiin ific .  
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1. Descrierea i localizarea trovan ilor i a meselor de piatr  
În urma investig rii in situ a mesei-rebut, a trovan ilor i a (resturilor) 

meselor din pietre de moar  (ca i a monitoriz rii pe care am realizat-o în ultimii 
ani, pentru a observa transform rile în timp ale suprafe ei acestora) ce a constat în 
identificarea, descrierea sub aspect macroscopic, m surarea (utilizând urm toarele 
dimensiuni: L- lungime, l- l ime, g- grosimea maxim  observabil  i D- diametru) 
i fotografierea lor, am ajuns s  stabilesc cu exactitate locurile în care se afl  i 

situa ia actual  a acestor piese litice, pe care o prezint în cele ce urmeaz . 
1.1. Gr dina Casei „Barbu G nescu” 

   Masa-rebut (Fig. 1) este format  din dou  piese cilindrice de travertin 
suprapuse, care reprezint  de fapt „picioarele” celor dou  variante anterioare ale 
Mesei T cerii din Parcul Central5: prima în 1937 i cea de-a doua în 1938. Acestea 
au fost ini ial abandonate i apoi mutate i asamblate (suprapuse) în mai multe 
locuri: mai întâi în partea de nord a Parcului Central (în apropierea sediului actual 
al Muzeului de Art ), apoi la est de Coloana f r  Sfâr it (unde a stat câteva 
decenii) i, dup  amenajarea peisagistic  a Parcului Coloanei (în 2004), în gr dina 
Casei G nescu unde sunt i în prezent. Ea a primit în timp mai multe denumiri 
(„Masa mic ”, „Masa ultim ”, „Masa festiv ” i „Masa Dacic ”), fiind chiar 
inclus  de c tre unii „exege i” în componen a Ansamblului Monumental de la 
Târgu-Jiu i, evident, supus  unor interpret ri fanteziste. Astfel de erori 
demonstreaz  cu claritate faptul c  semnifica iile ansamblului brâncu ian i a 
lucr rilor de art  ce-l constituie trebuie s  fie realizate doar în urma unei activit i 
de documentare foarte serioase asupra etapelor realiz rii acestora. 

Emil Ijeac, fost secretar al prim riei ora ului Târgu-Jiu în perioada 
comunist  (începând cu anul 1972), a furnizat  urm toarele informa ii importante 
despre istoricul acestei mese-rebut, pe care o numea „Masa Dacic ”: „Un fapt este 
cert, masa care timp de circa trei decenii s-a aflat pe aleea central  din parcul 
Coloanei Infinitului, nu face parte din Ansamblul Monumental « Calea Eroilor ». 
Deci (n.n. de i) ea nu poate fi catalogat  ca fiind o a doua « Mas  a T cerii », totu i 
piesele sale trebuie privite ca « fructe » ale imagina iei creatorului în c ut rile sale 
de a realiza la Târgu-Jiu o oper  cât mai perfect  […] Ini ial, aceast  mas  a fost 
a ezat  în anul 1938 în Gr dina Public , în partea de nord, pe o alee median . Din 
lips  de paz  în Gr dina Public , masa care se afla într-un loc mai dosnic era 
supus  degrad rii de c tre copiii care în joaca lor, a ezau pe ea diferite obiecte ca 
sticle, borcane, cutii de conserve etc. în care inteau cu pietre pentru a- i demonstra 
îndemânarea de buni ochitori, alteori sp rgeau nuci cu piatra pe ea .a.m.d. Aceast  
stare de fapt ne-a determinat – pe mine i pe dl. I. Dr ghici, ambii lucr tori pe 
atunci la Prim rie – s  lu m m sura de protec ie ducând-o pe aleea central  din 
parcul Coloana Infinitului, unde dup  1972 s-a introdus paz . În anul 2004, cu 
ocazia amenaj rii peisagistice a parcului Coloana Infinitului, masa a fost luat  de 
acolo i dus  lâng  Casa G nescu din strada Victoriei, unde a locuit Brâncu i pe 

5 Gr dina Public  înfiin at  în anul 1856 în z voiul de pe malul stâng al Jiului, dup  planurile 
serdarului D. Ple oianu. 
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timpul realiz rii operelor de la Târgu-Jiu. Deci ridicarea ei în parcul Coloana 
Infinitului a fost pe deplin justificat . Normal îns  era s  se respecte realitatea a a 
cum a fost ea i s  fi fost dus  direct pe aleea din Gr dina public , la locul s u 
ini ial, deoarece acum exist  paz  i nu va mai fi supus  degrad rii. Este posibil ca 
cei ce au dus-o unde se afl  în prezent s  nu fi cunoscut locul ei în Gr dina Public . 
Nu este târziu nici acum s - i revin  la loc, iar publicului s  i se explice ce 
reprezint  ea în realitate pentru a preveni interpret ri nedorite”. 

   Piesa superioar  a mesei-rebut are urm toarele dimensiuni: D1- 1,74 m, 
D2- 1,72 m, g- 0,41 m. Pe suprafa a ei se pot observa câteva cavit i cu dimensiuni 
semnificative, cinci mai pronun ate, cea mai mare având lungimea de 0,43 m, 
l imea de 0,15 m i adâncimea de 0,08 m. Acestea sunt colmatate în baz  cu praf, 
care formeaz  un strat sub ire ce poate atinge o grosime de maxim 0,03 m. 

   Praful, ce p streaz  umiditate, s-a transformat în timp într-un sol incipient 
în care se dezvolt  briofite (mu chi) i chiar plante ruderale. Se pot observa în 
constitu ia lui i numeroase radicele i resturi de frunze descompuse, acumulate aici 
de mai mul i ani (au fost g site chiar i resturi de igar , prezen a lor explicându-se 
prin faptul c  adesea tinerii se a eaz  pe aceast  mas  i se distreaz  ascultând 
muzic , bând i fumând). Briofitele se dezvolt  îns  majoritar pe marginile 
golurilor care con in praf. i în alveolele mai mici (de pe suprafa a sau de pe p r ile 
laterale) se acumuleaz  frecvent praf i mu chi. 

   Se observ  i existen a crustei negre, în special pe suprafa a acestei piese i 
mai pu in pe marginile ei. Ea are o dezvoltare variabil  ca întindere i ca 
intensitate. 

   Piesa inferioar  are urm toarele dimensiuni: D1- 1,58 m, D2- 1,55 m, g1- 
0,40 m, g2- 0,33 m, g3- 0,32 m. Trebuie f cute îns  dou  preciz ri privind aceste 
m rimi. În primul rând, piesa superioar  nu este centrat  perfect peste cea 
inferioar , la marginile ei observându-se între cele dou  piese diferen e cuprinse 
între 0,07 m i 0,09 m (ce exprim  de fapt diferen ele între razelor celor doi 
„tamburi”). În al doilea rând, masa are o pozi ie înclinat  spre sud-vest, din cauza 
unei îngrop ri progresiv mai adânci a ei în sol în aceast  direc ie. De aceea, 
grosimile aparente ale piesei inferioare variaz  de la maxim 0,40 m în nord i est, la 
0,33 m în sud i la un minim de 0,32 m în vest.  
  Pe toat  suprafa a ei lateral  exist  praf i nisip fin, micaceu, antrenat din 
sol de c tre ape pluviale. Praful se depoziteaz  i în numeroasele alveole de mici 
dimensiuni, uneori dezvoltându-se aici i briofite. 
  În baza piesei dinspre vest se observ  o sp rtur  cu o lungime de 0,56 m, 
l imea de 0,07 m i în l imea de 0,05 m (ea reflect  dimensiunile unei buc i 
marginale care s-a desprins accidental, probabil în timpul manevrelor din timpul 
transportului i/sau pozi ion rii ei). 

   Trovantul sferoidal nr. 1 (Fig. 6) este pozi ionat pe „piatra de moar  nr.1” 
i se afl  la limita nordic  a gr dinii cu piese litice, la cca. 1,5 m sud de grilajul 

(nordic) ce m rgine te aleea din fa a Casei G nescu. Are urm toarele dimensiuni: 
L- 0,51 m, l- 0,44 m, g- 0,37 m. În partea sa bazal  prezint  o îngustare, sub forma 
unei protuberan e cvasi-cilindrice (L- 0,05 m, D- 0,32 m), prins  de un corp de 



579

mortar de asemenea cvasi-cilindric ( i cu dimensiuni asem n toare protuberan ei 
respective). Mortarul, ca element de leg tur , a fost distrus par ial i nu mai asigur  
coeziunea cu piatra de moar  subiacent  (doar mortarul r mas este mai departe 
aderent la trovant). 

   Trovantul sferoidal este acoperit de briofite (mu chi) i mai rar de colonii 
de licheni. În alveole exist  depuneri de praf. El este a ezat în pozi ie vertical  pe 
piatra de moar  (având astfel în l imea de 0,51 m). Dup  aspectul general (al 
alc tuirii: trovant, piatr  de moar  i mortar) pare posibil ca cele dou  piese litice 
s  fi fost solidare în constituirea uneia dintre cele cinci mese originare din pietre de 
moar  din gr dina Casei G nescu.  

   Piatra de moar  nr. 1 (Fig. 6) nu este solidar  cu „trovantul sferoidal nr. 
1” ce st  deasupra ei. Are urm toarele dimensiuni: D1- 0,70 m, D2- 0,68 m, g- 0,17 
m. 

   Ea este acoperit  aproape în totalitate cu mu chi i pe alocuri cu licheni, iar 
în alveole sunt depuneri de praf. O parte din mortar a r mas aderent  la pies . 

   Trovantul sferoidal nr. 2 (Fig. 7) este pozi ionat pe „piatra de moar  nr. 
2” (dar nu în centrul ei) i se afl  spre limita nordic  a gr dinii cu piese litice, la 
cca. 3,5 m sud de grilaj. Are urm toarele dimensiuni: L- 0,49 m, l- 0,49 m, g- 0,48 
m. 

    Trovantul aproape sferic nu este solidar cu piatra de moar . El se 
prelunge te în partea sa bazal  cu o protuberan  cvasi-cilindric  (L- 0,27 m, D- 
0,07 m) care a fost fixat  cu mortar (dar care este distrus aproape în totalitate). i la 
partea superioar  a trovantului se observ  vagi urme de mortar. El este acoperit pe 
alocuri cu mu chi i mai rar cu licheni, în alveole existând depuneri de praf. 

   Piatra de moar  nr. 2 (Fig. 7) nu este solidar  cu „trovantul sferoidal nr. 
2”. Are urm toarele dimensiuni: D1- 0,99 m, D2- 0,98 m, g- 0,09 m. 

    Pe suprafa a piesei apari iile de mu chi i praf sunt rare, observându-se mai 
mult în alveole. Prin faptul c  piatra este surprinz tor de curat  prin compara ie cu 
trovantul superior i c  pe ea se observ  doar vagi urme de mortar, nu pare probabil 
ca aceste dou  piese s  fi intrat vreodat  împreun  în constitu ia vreuneia dintre 
mesele din pietre de moar . 

   Trovantul sferoidal nr. 3 (Fig. 8) este pozi ionat pe „piatra de moar  nr. 
3” i se afl  spre limita vestic  a gr dinii cu piese litice, la cca. 8,40 m sud de grilaj. 
Are urm toarele dimensiuni: L- 0,95 m, l- 0,48 m, g- 0,47 m. 

    Trovantul sferoidal este a ezat în pozi ie vertical  pe piatra de moar , dar 
nu este solidar cu ea. El prezint  în baz  o îngustare, ca o protuberan  cvasi-
cilindric  (L- 0,12 m, D1- 0,32 m, D2- 0,32 m), în jurul c reia a fost pus mortar 
pentru a-l fixa de piatra de moar  subiacent  (mortarul a r mas aderent mai ales la 
piatra de moar  i mult mai pu in la trovant). i la partea superioar  a trovantului se 
observ  urme vagi de mortar. Acesta este acoperit cu mu chi i mai rar cu licheni, 
iar în alveole exist  depuneri de praf.  

   Cu toate c  piatra de moar  este mult mai curat  decât trovantul sferoidal, 
se vede în mod clar c  el a fost fixat (cu mortar) de piatra respectiv . Este posibil 
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îns  ca acest lucru s  nu fi fost realizat în perioada 1937-1938, ci s  fi constituit o 
încercare ulterioar  (deci mult mai nou ) de reconstituire a meselor de piatr .  

   Piatra de moar  nr. 3 (Fig. 8) suport  „trovantul sferoidal nr. 3”. Piesa nu 
este integral , din ea lipsind aproximativ o treime. Întreag  ar fi avut dimensiunile: 
D1- 0,78 m, g- 0,12 m. Piesa nu este solidar  cu trovantul sferoidal, dar are mortar 
în zona central  (sub forma unui man on) unde a fost pus trovantul. În alveole este 
prezent mu chi i uneori praf.  

   Trovantul sferoidal nr. 4 (Fig. 9) este pozi ionat pe „piatra de moar  nr. 
4” i se afl  spre zona central  a gr dinii cu piese litice, la cca. 10,00 m sud de 
grilaj. Are dimensiunile: L- 0,41 m, l- 0,41 m, g- 0,40 m (piesa se prezint  astfel ca 
o sfer  cu diametrul de 0,40-0,41 m).  

    Trovantul este acoperit pe alocuri cu mu chi i mai rar cu licheni, 
observându-se depozite de praf mai ales în jum tatea sa inferioar , ca de altfel i în 
alveole. La partea superioar  are fixat un corp de mortar cu o grosime variabil , ce 
poate atinge maxim 0,05 m. Nu pare s  fi fost solidar cu piatra de moar  
subiacent . 

   Piatra de moar  nr. 4 (Fig. 9) suport  „trovantul sferoidal nr. 4”. Piesa 
este spart  în linie dreapt , cam la o p trime de margine. Are urm toarele 
dimensiuni: D1- 0,78 m, D2- 0,77 m, g- 0,14 m. 

   Ea prezint  un depozit de praf i nisip fin în zona central  (peste care st  
trovantul). În sp rtura ei au crescut plante ruderale de mici dimensiuni. Piesa nu 
este solidar  cu trovantul sferoidal i nici nu apar urme de mortar pe ea. 

   Trovantul sferoidal nr. 5 (Fig. 10) este pozi ionat pe „piatra de moar  nr. 
5” (nefiind fixat pe ea) i se afl  spre nordul gr dinii cu piese litice, la cca. 5,80 m 
sud de grilaj. Are urm toarele dimensiuni: L- 0,38 m, l- 0,32 m, g- 0,30 m. 
Trovantul are ata at în partea sa bazal  un corp de mortar cu o grosime de 
aproximativ 0,10 m. Este acoperit pe alocuri cu mu chi i licheni, observându-se 
depozite de praf pe suprafa a sa (în p trimea inferioar ) i în alveole. Forma lui 
u or elipsoidal  coroborat  cu dimensiunile sale mai reduse în compara ie cu 
ceilal i trovan i sferoidali conecta i la pietrele de moar  sugereaz  faptul c  el nu a 
intrat în mod real în compozi ia vreunei mese din pietre de moar  brâncu iene (deci 
a fost fixat cu mortar mai târziu, dup  plecarea lui Brâncu i din Târgu-Jiu), ci c  se 
poate al tura mai degrab  trovan ilor polimorfi. 

   Piatra de moar  nr. 5 (Fig. 10) suport  „trovantul sferoidal nr. 5”, f r  a fi 
solidar  cu el. Are urm toarele dimensiuni: D- 0,80 m, g- 0,10 m. Este acoperit  pe 
aproape toat  circumferin a cu depozite de praf i de nisip fin. Pe suprafa  i 
uneori pe circumferin  apar mu chi. Grosimea ei redus  i aspectul u or bombat 
pledeaz  pentru pozi ia ei de t blie a uneia din mesele brâncu iene. 

   Trovantul sferoidal nr. 6 (Fig. 11) este pozi ionat pe „piatra de moar  nr. 
6” (f r  a fi solidar cu ea) i se afl  spre nordul gr dinii cu piese litice, la cca. 4,90 
m sud de grilaj. Are dimensiunile urm toare: L- 0,46 m, l- 0,42 m, g- 0,40 m. 

    Trovantul este acoperit pe alocuri cu mu chi i cu licheni i prezint  în 
alveole depozite de praf i mu chi. El are prins în partea sa bazal  un corp de 
mortar cu o grosime de aproximativ 0,05 m, corp care nu este fixat de piatra de 
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moar  subiacent , dar care, inând cont de conforma ie, d  impresia c  a apar inut 
unei îmbin ri originare. Dup  aspectul general i modul de îmbinare a pieselor este 
posibil ca trovantul i piatra de moar  s  fi apar inut unei aceleia i mese.  

   Piatra de moar  nr. 6 (Fig. 11) suport  „trovantul sferoidal nr. 6”. Are 
urm toarele dimensiuni: D1- 0,92 m, D2- 0,90 m, g- 0,12 m.  

   Piesa este acoperit  pe aproape toat  circumferin a cu depozite de praf i 
nisip fin, iar pe suprafa a ei apar uneori mu chi. Ea nu este solidar  cu trovantul 
sferoidal (prin intermediul mortarului fixat de acesta), de i pare s  fi fost în acest 
fel la origine.  

   Piatra de moar  nr. 7 (Fig. 12) este situat  spre centrul gr dinii cu piese 
litice, la cca. 10,00 m sud de grilaj i la cca. 0,55 m est de „piatra de moar  nr. 4”. 
Are urm toarele dimensiuni: D- 0,81 m, g- 0,08 m.  

   Piesa este spart  i circa o treime din ea s-a separat u or (la 0,01- 0,02 m) 
fa  de corpul principal. La unul dintre capete lipse te pu in din material (care nu 
mai poate fi reg sit acum), dizlocat probabil în urma unei lovituri primite sau prin 
c dere, când piatra s-a spart. Pe ea este pozi ionat un fragment dintr-un corp de 
mortar acoperit cu mu chi (fragmentul are grosimi cuprinse între 0,08 m i 0,14 m 
i pare desprins dintr-un paviment format din nisip, pietri  i ciment). 

   Piatra de moar  nr. 8 (Fig. 13) este situat  spre centrul gr dinii cu piese 
litice, la cca. 8,50 m sud de grilaj i suport , indirect, „trovantul polimorf nr. 3” 
(numit aici „Broasc  ghemuit ”). Are urm toarele dimensiuni: D1- 0,87 m, D2- 
0,86 m, g- 0,06 m.  

   Piesa este spart  în linie dreapt , în dou  jum t i aproximativ egale, la unul 
din capete lipsind un fragment centimetric de material litic. În zona sp rturii (de 
0,02-0,03 m) s-a acumulat sol i pe el au crescut plante ruderale de dimensiuni 
reduse.  

   Pe piatra de moar  se afl  un corp de mortar voluminos (g1- 0,08; g2- 0,14 
m), iar pe acesta este pozi ionat trovantul „zoomorf”. Acesta din urm  apare aici 
accidental, fiind evident faptul c  el nu a intrat vreodat  în constitu ia vreunei mese 
brâncu iene. De altfel, un indiciu în acest sens este i faptul c  respectivul corp de 
mortar nu este solidar nici cu piatra de moar , nici cu trovantul.  

   Trovantul polimorf nr. 1 („Ciuperc ”) (Fig. 14) este situat spre nord-
vestul gr dinii cu piese litice, la cca. 3,80 m sud de grilaj. Are dimensiunile: L- 
0,48 m, l- 0,47 m, g- 0,44 m. 

    Trovantul are o form  general  sferoidal , dar prezint  dou  protuberan e 
cvasi-cilindrice de dimensiuni centimetrice (prima, mai dezvoltat , are 
dimensiunile de L- 0,04 m, D- 0,30 m, iar cea de-a doua are dimensiunile de L- 
0,04 m, D- 0,14). Indiferent pe care protuberan  este pozi ionat, aspectul general al 
trovantului este de ciuperc . El este acoperit pe alocuri cu mu chi i licheni.  

   Trovantul polimorf nr. 2 („Melc cu coarnele scoase”) (Fig. 15) se afl  
spre nord-vestul gr dinii cu piese litice, la cca. 6,80 m sud de grilaj. Dimensiunile 
sale sunt: L- 0,44 m, l- 0,33 m, g- 0,29 m. 

    Forma trovantului poate fi asimilat  cu cea a unui melc cu coarnele scoase. 
El este acoperit pe alocuri cu mu chi i mai rar cu licheni. La partea superioar , pe 
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o mic  suprafa , materialul este u or dislocat. În baz  el are ata at un corp 
discoidal de mortar, cu o grosime cuprins  în intervalul 0,02-0,04 m. 

   Trovantul polimorf nr. 3 („Broasc  ghemuit ”) (Fig. 16) este situat spre 
centrul gr dinii cu piese litice, la cca. 8,50 m sud de grilaj i este pozi ionat pe 
„piatra de moar  nr. 8”, deasupra unui corp de mortar la care nu ader . 
Dimensiunile sale sunt: L- 0,42 m, l- 0,39 m, g- 0,24 m.  

   Forma trovantului poate sugera pozi ia unei broa te ghemuite. Piesa este 
acoperit  cu mu chi pe aproape o treime din suprafa , iar la partea sa inferioar  i 
în alveole i cr p turi s-au acumulat depuneri de praf.  
  Având un aspect polimorf (cu trimitere spre zoomorf), este evident c  
trovantul  nu a intrat în constitu ia vreunei mese brâncu iene, dar unele zgârieturi 
de pe partea lui superioar  sugereaz  faptul c  s-a încercat probabil, cândva 
(neinspirat), transformarea lui într-un picior al mesei. Un indiciu este i faptul c  
este acoperit de mu chi pe o mare parte din suprafa , fapt ce nu se observ , în 
general, la trovan ii sferoidali. 

   Trovantul polimorf nr. 4 („Melc cu cochilie”) (Fig. 17) este situat spre 
nord-estul gr dinii cu piese litice, la cca. 2,70 m sud de grilaj. Forma lui sugereaz  
un melc cu cochilie (dar i o broasc  estoas ). Are urm toarele dimensiuni: L- 
0,44 m, l- 0,37 m, g- 0,28 m.  

   Piesa este acoperit  cu o biocrust  verzuie i pe alocuri cu mu chi i licheni, 
având depuneri de praf i nisip fin la partea inferioar . În baz  are ata at un corp de 
mortar, cu aspect plat, cu o grosime de cca. 0,02 m. 

   1.2. Muzeul de Art  din Parcul Central 
   Trovantul polimorf nr. 1 („Muz ”) (Fig. 18) aminte te de lucrarea 

brâncu ian  O Muz . Are urm toarele dimensiuni: L- 0,36 m, l- 0,22 m, g- 0,21 m. 
Este acoperit pe aproape toat  suprafa a sa cu o biocrust  verzuie, cu mu chi i cu 
licheni. Pe alocuri apare i crusta neagr . 

   Trovantul polimorf nr. 2 („ apc ”) (Fig. 19) aminte te de forma unei 
epci cu cozoroc i are urm toarele dimensiuni: L- 0,26 m, l- 0,20 m, g- 0,18 m. Pe 

aproape toat  suprafa a sa este acoperit cu o biocrust  verzuie, cu mu chi i cu 
licheni. În baz  apare i crusta neagr . 

   Trovantul polimorf nr. 3 („Prometeu”) (Fig. 20) are un aspect sferoidal 
i aminte te de lucrarea brâncu ian  Prometeu. Are urm toarele dimensiuni: L- 

0,24 m, l- 0,25 m, g- 0,22 m. Este acoperit pe majoritatea suprafa ei sale cu o 
biocrust  verzuie i cu mu chi. Crusta neagr  apare rar i este mai greu vizibil . Se 
observ  depuneri de praf într-o alveol  cu diametrul de cca. 0,01 m. 

   Trovantul polimorf nr. 4 („ estoasa”) (Fig. 21) are aspectul general de 
pl ci juxtapuse i sugereaz  în acest fel o broasc  estoas . Are dimensiunile: L- 
0,32 m, l- 0,24 m, g- 0,21 m. Este acoperit pe cea mai mare parte a suprafa ei sale 
cu o biocrust  verzuie, cu mu chi i cu licheni. Pe alocuri apare i crusta neagr , iar 
la contactul între „pl ci” se pot observa depuneri de praf. 

   Trovantul polimorf nr. 5 („Nicoval ”) (Fig. 22), prin aspectul s u masiv 
(cvasi-cilindric), cu partea superioar  foarte neted  i u or alungit , poate sugera 
forma unei nicovale. Are dimensiunile: L- 0,26 m, l- 0,21 m, g- 0,23 m. Pe aproape 
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toat  suprafa a sa este acoperit cu o biocrust  verzuie, cu mu chi i cu licheni.  Pe 
alocuri apare i crusta neagr . 

   1.3. Colegiul Economic „Virgil Madgearu” 
   Trovant polimorf („Jil ”) (Fig. 23) poate sugera, prin aspectul s u general, 

forma unui scaun înalt cu speteaz  (jil ). Are dimensiunile: L- 0,54 m, l- 0,35 m, g- 
0,32 m. El este v ruit i este a ezat în pozi ie vertical , centrat deasupra unei pietre 
de moar . 

   Piatra de moar  (Fig. 23) are dimensiunile: D1- 0,76 m, D2- 0,75 m, g- 
0,12 m. Ea este v ruit  i suport  trovantul polimorf „Jil ”. 

Pentru a se în elege crea ia artistic  din gr dina Casei „Barbu G nescu”, 
este necesar  mai întâi cunoa terea anumitor aspecte privind mentalitatea artistic  a 
lui Constantin Brâncu i, ca i influen ele unor mi c ri de avangard  exercitate 
asupra sa la Paris. 
   

2. Brâncu i i avangardele artistice de la începutul secolului XX 
Brâncu i este considerat ast zi de mul i istorici i critici de art  un „artist 

independent”, care a creat o art  „universal ”6 i „independent ”, ce a fost punctul 
de plecare al întregii sculpturi moderne7. Aceste opinii par justificate, deoarece el 
nu s-a ata at, de fapt, niciunei mi c ri de avangard  din anii în care se forma la 
Paris, preferând ( i pre uind) via a i munca solitare, aflate sub semnul unei libert i 
la care mereu aspira. Cu toate acestea, limbajul formal al artei sale pare uneori 
destul de asem n tor cu cel al altor curente ce doreau înnoirea revolu ionar  a artei. 
De aceea, mul i reprezentan i importan i ai unor astfel de mi c ri, considerabil 
diferite între ele, l-au revendicat pe acest artist care r mânea, totu i, atât de 
individual în demersul s u, deoarece aspira ia (de natur  spiritual ) a artei sale la 
„simplitate”, „unitate”, „sintez ” i „totalitate” diferea de accidentalul, iluzoriul i 
efemerul pe care le c utau multe dintre astfel de curente contemporane lui. De 
altfel, Brâncu i m rturisea în acest sens: „Eu nu sunt nici surrealist, nici cubist, nici 
baroc, nici altceva de soiul acesta. Eu cu noul meu, vin din ceva foarte vechi” (apud 
Grigorescu, p.81). 

Cu toate c  încerc rile de a-l a eza pe Brâncu i într-unul din curentele 
artistice de la începutul secolului XX au e uat, nu se pot îns  exclude influen ele pe 
care artistul le-a primit de la unele dintre acestea. Iar cunoa terea ideilor de 
avangard  preluate de el se poate dovedi foarte util  în vederea în elegerii 
semnifica iei ansamblului de piese litice supus acestui studiu. 

Brâncu i era foarte independent, dar acest lucru nu implica neap rat i 
dorin a lui de a se izola de contemporanii s i, tiut fiind faptul c  el era, de fapt, 
„un om de lume” i c  „în anii ‘20, arti tii avangardei îl cuno teau to i pe Brâncu i 
i s-au dus to i cel pu in o dat  în atelierul s u” (Tabart, p.38). M rturiile 

numero ilor vizitatori de dup  r zboi concord  asupra viziunii sculptorului privind 

6 Deoarece a dezvoltat un limbaj universal al formelor. 
7 Începând cu S rutul din 1907, determinat de o muta ie radical  în mentalitatea sa artistic . 
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un loc organizat conform principiilor sale artistice i filosofice (impresia general  
asupra atelierului era de „ambian  unic ”, dominat  de alb).  

Marielle Tabart, responsabil  pentru o lung  perioad  de timp de „Atelier 
Brancusi” din cadrul Centrului „Georges Pompidou” din Paris, relev  adev rata 
func ie a atelierului artistului din Impasse Ronsin, pe care o pune în paralel cu 
unele idei ale avangardei: „Brâncu i a visat mereu s  m reasc  sculpturile sale la 
scar  monumental  i de a le ridica în exteriorul atelierului s u; singurul proiect 
finalizat în timpul vie ii sale este ansamblul de la Târgu-Jiu – Coloana f r  sfâr it, 
Poarta S rutului, Masa T cerii – realizat în 1937-1938 în ara sa natal . Cu toate 
acestea, între pere ii atelierului s u sculptorul reu i s - i impun  viziunea unei 
ambian e totale, destinând vizitatorului experien a operei sale ultime, aceea a 
locului s u de munc  i de via . Clauzele testamentului, reconstituirea atelierului 
cu tot con inutul s u («opere, schi e, mese de lucru, scule, mobile… ») confirm  
acestuia caracterul de «oper  de art  total », conceput  în aceea i vreme – anii ‘20 
– de c tre arti ti destul de diferi i ca Mondrian i Schwitters. Ace tia, dezvoltând 
simbolul în casele lor atelier (Merzbau-l lui Schwitters), unul transformând 
atelierul s u într-o compozi ie plastic  în sine, cel lalt reciclând obiectele din 
exterior într-o continu  i perpetu  mi care, creând amândoi o nou  realitate, un 
ansamblu complet rezultat al leg turii operei cu locul s u de crea ie” (Ibidem, 
p.26). 

Trebuie s  adaug aici c  proiectul de care vorbe te cercet toarea nu este 
singurul de acest fel, deoarece tot la Târgu-Jiu, în spa iul deschis al gr dinii Casei 
„Barbu G nescu” unde Brâncu i a locuit temporar, el a realizat i ansamblul format 
din trovan i i mese din pietre de moar  ce face trimitere, de asemenea, la opere din 
atelierul s u: sculpturi cu nume de animale (cu forme ce sugereaz  ideea lor în 
sine) i mese din gips (în num r de trei). Trovan ii polimorfi au cel mai frecvent un 
aspect zoomorf (de melc, broasc  ghemuit , broasc  estoas ) or, este tiut c  
Brâncu i î i numea sculpturile „animale” i le aranja în cadrul unor ansambluri 
(pentru ca, probabil, s  le pun  în eviden  mai bine semnifica iile lor i 
conexiunile între ele). În acest sens spunea: „Tr iesc, acum, ca într-un de ert – 
singuratic, cu animalele mele (Z rnescu, p.115), în elegându-le nu numai ca 
simboluri („«Coco ul» meu nu e coco , «Pas rea» mea nu este pas re. Sunt 
simboluri”; Georgescu-Gorjan, p.120), ci i ca forme posedând o via  sui-generis 
(„Pas rea zboar , coco ul cânt ”; Idem) care trimit spre absolut: („Vreau s  înal  
totul dincolo de p mânt... Vreau ca pas rea mea s  umple tot v zduhul, s  exprime 
marea eliberare”; Ibidem, p.136). 

Realizarea unei astfel de colec ii de obiecte litice la Casa G nescu, sugerând 
plante i animale, demonstreaz  înc  o dat  respectul artistului pentru natur , pe 
care arta sa o avea ca surs  în mare m sur , dup  cum i m rturisea: „Eu am c utat 
mereu naturalul, frumosul primar i direct, nemijlocit i etern!” (Z rnescu, p.115). 
Trovan ii polimorfi îi aminteau lui Brâncu i de unele opere ale sale (în special din 
seria ovoidelor) i trimiteau la conceptele  brâncu iene care au stat la baza 
elabor rii lor, în sensul realiz rii unei naturi sui-generis: „El renun  total la 
modelul individual pentru o nou  «Natur », reg sit  în legitatea sa adânc  i 
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secret ; realizeaz  astfel un volum simplu, eliminând caracterul fortuit al oric rei 
realit i particulare. Concomitent, el se dep rteaz  progresiv i de patosul expresiei, 
f când s  triumfe, într-un fel nou, sublim, disciplina spiritului asupra efervescen ei 
materiei. Forma, nemaipurtând «geniala» pecete a mâinii artistului, devine 
impersonal , iar volumul, în deplin acord cu posibilit ile expresive ale 
materialului, pare s  se înal e, într-o mare lini te, din propriul s u t râm. Aceast  
voin  de obiectivitate se conjug  cu o întoarcere la simplitatea elementar , unde 
stereometria i organicul fuzioneaz ” (Giedion-Welcker, p.27-28). 

Sculpturile animaliere nonfigurative (forme esen ializate de animale, v zute 
adesea în mi care, precum P s rea în v zduh, Coco ul, Pe tele, estoasa 
zbur toare) pot fi puse în leg tur  i cu desenele unor animale (realizate cu umor) 
cu care Brâncu i a ilustrat, în 1929, volumul de poezii Plante i animale - Terase 
de Ilarie Voronca (Brezianu, p.38), un reputat poet român de avangard 8. Aceasta 
ar putea dovedi afinitatea lui Brâncu i cu avangarda româneasc  din perioada 
interbelic  (care-l recuno tea, astfel, ca „unul de-al lor” ce atinsese o înalt  cot  
artistic  la vremea respectiv ) i faptul c  a fost un promotor al acesteia. Acest 
interes al artistului trebuie v zut i în contextul prieteniei sale cu Tristan Tzara i cu 
avântul interna ional al mi c rii dadaiste. 

Leg turile strânse ale lui Brâncu i cu mi carea dadaist  i influen ele pe 
care le-a suferit din aceast  direc ie, datorit  amplorii i profunzimii lor se cer îns  
prezentate într-un capitol separat.   

3. Brâncu i i mi carea dadaist  
Influen ele dadaiste în opera lui Brâncu i s-au constatat în modul de 

reconfigurare continu  a „grupurilor mobile” (ce in de estetica dadaist ), tehnica 
asambl rii, crearea de obiecte-sculpturi i de obiecte umoristice, semnarea unor 
manifeste dadaiste în anul 1921, prietenii strânse cu exponen i de prim  mân  ai 
mi c rii dadaiste (Marcel Duchamp, Tristan Tzara, Man Ray, Francis Picabia), 
simpatia lui cunoscut  pentru unele idei Dada i înclinarea sa spre arhetip. Brâncu i 
se confesa în acest sens, scriind pe o fotografie: „Dada ne va readuce lucrurile la 
timpul nostru” (vezi detalii în Bala  2, p.102 i Buliga 1, pp.127-130). 

Scopul mi c rii Dada înfiin at  la Zürich (printre membrii erau Marcel 
Iancu, Tristan Tzara, Jean Arp, Richard Hulsenbeck) era de a fonda o mi care 
interna ional  în art  i literatur , care utiliza ridicolul i nonsensul pentru a oglindi 
ceea ce era considerat f r  sens de c tre lumea modern . Angajamentul lor obi nuit 
era „neîncrederea în civiliza ie i inten a lor de a provoca no iunile tradi ionale de 
art . Ca o consecin , dadai tii progresau în a crea un nou vocabular i limbaj 
artistic care ar fi protestat împotriva ororilor Primului R zboi Mondial i ar fi 
condamnat cultura occidental  pentru corup ia ei moral , în acceptarea i 
propagarea acestui r zboi. Persiflarea dadai tilor strig  în pustiu i regreseaz  în 
inocen a copil riei, cu speran a tergerii tablei i lans rii unei noi culturi de la zero” 
(vezi Dada). 

8  Ilarie Voronca a frecventat atelierul lui Brâncu i i grupul lui de prieteni pentru aproape dou  
decenii (din coresponden a celor doi se constat  i prietenia care se legase între ei).  



586

Înc  de la început, dadai tii au utilizat ocul, provocarea i ira ionalitatea, ca 
arme împotriva unei culturi care trecea cu vederea c  avea loc o „crima 
industrializat ”. Ei au devenit „arti ti anarhi ti” (unii dintre dadai ti din Zürich s-au 
întors la Berlin dup  r zboi, unde mi carea Dada german  a devenit asociat  cu 
stânga politic ) care- i b teau joc de „seriozitatea”, formalitatea i „sanctitatea” 
artei tradi ionale. Solu ia lor era de-a cur a cultura occidental  i de-a o înlocui cu 
o nou   „elementaritate”, care ar fi salvat omenirea de ea îns i. Aceast  nou  art  
trebuia s  fie precum arta copiilor, „anonim , colectiv  i n scut  din spontaneitate, 
hazard i provocare” (Idem). De asemenea, „dadai tii echilibrau seriozitatea cu 
care ei percepeau situa ia nepl cut  a omului modern, cu râsul. Ei au luat râsul în 
serios, care a devenit expresia dispre ului lor pentru ipocrizia lumii moderne. i 
astfel dadai tii au continuat s  ridiculizeze totul prin crearea unei anti-arte i, prin 
urmare, provocând un infern public i ofensând opinia public ” (Idem). 

Fiecare dadaist a explorat sui-generis natura spontaneit ii i a hazardului. 
Folosirea hazardului a deschis o nou  dimensiune important  în art : tehnica 
asocia iilor libere, suite fragmentare de gândire, juxtapuneri nea teptate de cuvinte 
i sunete. Jean Arp spunea în acest sens: „Legea hazardului, care îmbr i eaz  toate 

celelalte legi i care este la fel de insondabil  pentru noi ca i profunzimile din care 
toat  via a r sare, poate fi în eleas  doar printr-o complet  abandonare 
incon tientului. Sus in c  oricine se supune acestei legi dobânde te via a perfect ” 
(apud Dada). 

Românul Marcel Iancu folosea orice obiect g sit (sârm , fir, pan ) pe care 
via a i-l punea în cale, i-l încorpora în propria sa oper  de art . Folosirea 
hazardului avea i scopul de-a restabili operei de art  puterea magic  primar , într-
o epoc  a necredin ei. Pentru dadai ti, aceast  putere originar  trebuia s  fie 
reinstaurat , pentru c  ea fusese distrus  de c tre o cultur  care protejase utilizarea 
ra iunii mai presus de orice. Se consider  c  „mo tenirea dadaist ” consta, de fapt, 
„în a repune balan a între ra iune i anti-ra iune, sens i nonsens, ordine i hazard, 
con tient i incon tient” (Idem). 

Marcel Duchamp (unul din liderii dada de la New York) a fost cel care a 
inventat primele ready-made („obiect gata f cut”), mai întâi la Paris (1913, 1915) i 
apoi la New York, în 1917, când va expune pe cel care-l va face celebru. Este 
vorba despre un pisoar de por elan, pozi ionat orizontal, intitulat Fountain i trimis 
comitetului organizator al expozi iei Arti tilor Independen i, care îns  îl refuz , 
ceea ce provoac  demisia lui Duchamp (deoarece criticii erau de fapt ni te 
„ipocri i”, care nu erau cu adev rat interesa i de libertatea artistic ). El va spune 
mai târziu (în 1961): „Dada era o negare i un protest. Asta nu m  interesa în mod 
deosebit […] Fântâna mea nu era o negare: am încercat numai s  creez o nou  idee 
pentru un obiect despre care toat  lumea credea c  tie ce e. Orice poate fi altceva, 
asta am vrut eu s  demonstrez” (apud Dachy, p.73). 

Este semnificativ articolul din revista The Blind Man despre „Cazul Richard 
Mutt” (Fountain era semnat : „R. Mutt, 1917”): „C  domnul Mutt va fi fabricat ori 
nu fântâna cu propriile-i mâini n-are nici o importan . El a ALES-O. A luat un 
obiect din via a de zi cu zi, l-a pus într-o situa ie în care func ia i semnifica ia lui 
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utilitar  trebuie s  fie uitate, sub un nou titlu i un nou punct de vedere – i a creat 
o nou  gândire asupra acestui obiect” (Idem, p.71). 

Plecând de la forma inedit  a pisoarului orizontal, Louise Norton scrie 
articolul „Buddha din baie”, ce se vrea o analiz  estetic  a obiectului. Inclusiv 
Apollinaire va publica (în Le Mercure de France) despre aceast  imagine a lui 
Buddha. 

Duchamp avea probabil i scopul de-a oca percep ia estetic  a publicului, 
prezentând cu ironie „aspecte ale mediului de existen  a a cum se prezint  el într-
un moment în care standardizarea i artificializarea acestuia erau un fapt împlinit. 
Nu întâmpl tor, artistul f cea o deosebire între lucr rile ready-made i « obiectele 
g site » pentru c  acestea din urm  pot s  apar in  naturalului, iar el dorea s  aduc  
în discu ie artefactele, obiectele produse de om” (Prut, p.375). 

Oricum, acest scandal al pisoarului - obiect de art  i-a încurajat pe 
Duchamp, Man Ray i Picabia de-a continua subversiunea lor artistic , for ând în 
continuare limitele, iar procedeul „obiectelor g site” a fost rapid îmbr i at de 
mi carea Dada (fiind utilizat, de exemplu, de Man Ray i Francis Picabia care l-au 
combinat cu arta tradi ional ). O teorie critic  recent  argumenteaz  c  simpla 
desemnare i relocare a oric rui obiect (inclusiv cele de tip ready-made) constituie 
o modificare a acestuia, deoarece schimb  percep ia noastr  asupra utilit ii, duratei 
de via  i statutului s u. Desemnarea obiectului g sit drept obiect de art  este 
aproape întotdeauna consolidat  (sus inut ) de un anume titlu, ce d  o nou  idee 
despre acesta, schimbându-i astfel sensul. Exist  de obicei i un anumit grad de 
modificare a obiectului g sit, dar nu întotdeauna în m sura de a nu mai putea fi 
recunoscut deloc, a a cum este cazul unui ready-made (vezi Found object). 

În British Dictionary, defini ia de ast zi pentru objet trouvé este: „Orice 
obiect obi nuit considerat dintr-un punct de vedere estetic”. În dic ionarul 
Merriam-Webster explica ia este u or nuan at : „Obiect aruncat sau natural, g sit 
din întâmplare, considerat a avea valoare estetic ”. Se face precizarea suplimentar : 
„Termenul intr  în englez  la începutul secolului 20, într-un timp în care mul i 
arti ti au contestat ideile tradi ionale despre natura artei adev rate. Suprareali tii i 
al i arti ti, de pild , au considerat c  orice obiect poate fi o oper  de art  dac  o 
persoan  îi recunoa te valoare estetic . « Objet trouvé » se poate referi la obiecte 
formate în mod natural, a c ror frumuse e este rezultatul for elor naturale, precum 
i la obiecte create de om (cum sunt c zi de baie, ma ini hârbuite sau de euri 

metalice) care nu au fost create la origine sub form  de art , dar sunt prezentate ca 
atare”. 

A adar, Ready-made (neologism inventat de Duchamp) este considerat o 
mostr  extras  din cotidian, în care obiectul î i pierde sensul uzual, c p tând un 
altul în sfera artei (altfel spus, se creeaz  o „muta ie artistic ” sui-generis, deoarece 
obiectul sufer  o schimbare de semnifica ie: de la una func ional , la una ce ine de 
art ). Aceast  opera iune, prin care un obiect gata fabricat i disponibil în mod 
curent este selectat de c tre artist pentru a-l ridica la rang de oper  de art , a primit 
numele de pointing de la inventatorul ei. Exist  i no iunea de ready-made 
modificat: „un ready-made este numit astfel atunci când artistul intervine asupra 
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obiectului ales, sau îi adaug  alte elemente” (vezi Arta suprarealist , p.294). În 
fine, vorbim i despre objets trouvés („obiecte g site”), care sunt în fapt ready-
made, dar care apar in lumii naturale, f r  s  fie create sau s  sufere vreo 
interven ie a omului. 

Dup  cum se tie, lui „Brâncu i îi pl cea s  realizeze compozi ii în 
« grupuri mobile », combinând sculpturi i socluri diferite, schimbându-le apoi 
amplasarea, împerecherea, ca ni te montaje sau colaje. Aceste grupuri mobile nu au 
fost perenizate decât prin fotografiile ce le reprezint ” (vezi Marc Lenot, apud 
Brâncu i la Centrul Pompidou: noi fa ete ale unui artist multiplu). Se consider  
c  prin „plasarea i repozi ionarea sculpturilor în atelier, Brâncu i crea compozi ii 
complexe, care adeseori încorporau o iluminare extrem , reu ind astfel, nu numai 
s  confere o personalitate unic  fiec rei lucr ri în parte, ci s  creeze i un sentiment 
de familie, o comuniune între operele din atelier. F cându- i propriile fotografii, 
Brâncu i de fapt, î i prezenta lucr rile asa cum î i dorea el s  fie v zute de c tre 
noi” (vezi Brâncu i la New York 1913-2013). Este interesant  în acest sens i 
percep ia lui Brâncu i asupra arhitecturii New York-ului: „Manhattanul este 
atelierul meu la scar  larg . Nimic nu este static, nimic nu este fix. Toate aceste 
cl diri i forme sunt inter anjabile i se pot mi ca la fel cum experien a evolueaz  
i se modific ”9 (Idem). 

Se tie, de altfel, c  Brâncu i schimba „mereu locul obiectelor din atelier, 
fotografiindu-le în diferite configura ii10 i creând de fapt o sculptur  ambiental  
imens . Îl tulbura peste m sur  modificarea acesteia, când vindea vreo pies . Multe 
din elementele individuale din aceast   «instala ie» î i aveau originea în tradi iile de 
ba tin  ale lui Brâncu i; cu toate acestea, felul în care se juca cu ele era pe deplin 
influen at de estetica dadaist  a anilor ‘20” (Balas 1, p.8). În acest context devine 
semnificativ faptul c  în anul 1921, Brâncu i a luat parte la festivalul dadaist de la 
Paris i a semnat câteva manifeste ale dadai tilor. i tot în „anii dou zeci, atelierul 
s u devenise o adev rat  scen  a modernit ii. Aici se întâlneau Marcel 
Duchamp11, Francis Picabia, Tristan Tzara, Erik Satie i mul i al ii. În ambian a 
atelierului erau improvizate adev rate dezbateri pe teme diverse, cum ar fi, 
bun oar , arta, via a cultural  parizian , muzica, fenomenul Dada” (Lemny, 

9 Jerome Neutres remarca faptul c  New York-ul a fost practic unul din locurile în care cariera lui 
Brâncu i s-a desf urat, fapt recunoscut chiar de c tre artist: „F r  americani nu a  fi reu it 
niciodat  s  creez toate acestea, probabil ca nici nu a  fi existat”, declara el în 1955 ziarului New 
York Times, cu prilejul primei sale retrospective de la muzeul Guggenheim. Se apreciaz  c  înc  „de 
la prima lor sosire pe p mânt american în 1913, sculpturile lui Constantin Brâncu i au avut un 
public numeros i entuziast la New York, toate lucr rile fiind vândute într-un interval de timp foarte 
scurt. « Cu expozi ia de la Armory a început de fapt cariera lui Brâncu i », spune Kasmin. Fara 
îndoial , americanii au în eles de la început profunzimea demersului artistic brâncu ian, 90 la sut  
din lucr rile vândute în timpul vie ii sale fiind în Statele Unite” (vezi Brâncu i la New York 1913-
2013).  
10 În fapt „asocieri semnificative” ale unor lucr ri. 
11 Brâncu i a avut un contact permanent cu Marcel Duchamp, considerat spiritul cel mai liberal al 
vremii sale (care îl ajuta pe Brâncu i s - i vând  lucr rile, fiind oarecum impresarul s u).  
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Velescu, p.34). De altfel, Brâncu i apare i într-o fotografie împreun  cu Marcel 
Duchamp i Tristan Tzara (apud Brezianu, p.44).  

Este posibil ca i aplecarea lui Brâncu i spre arhetip s  fie datorat  de 
asemenea unor influen e dadaiste, Principesa X fiind o m rturie în acest sens, 
deoarece el considera c  aceasta „reune te într-un singur arche-type, toate efigiile 
feminine de pe acest p mânt”, fiind „chiar eternul feminin al lui Goethe, lefuit, 
redus pân  la esen a sa” (apud Z rnescu, p.104). 

Exist  i cuget ri ale artistului privind mi carea Dada, unele scrise în stil 
dadaist, a a cum ar fi: „nu este decât ideea cine este Dada – restul este sclavie – 
îns  sculptura Dada este tot ce tr ie te f r  piedic ” (apud Lemny, Velescu, p.73). 
Arta (adev rat ) „trebuie s  fie universal  i accesibil  la to i” (Idem, p.65) i nu 
înseamn  numai libertate absolut , ci i adev r absolut: „arta nu este o minciun  ea 
este adev rul absolut” (Idem, p.64). Nu to i v d îns  acela i lucru într-o oper  de 
art , deoarece „arta este o oglind  în care fiecare vede ceea ce el gânde te” (Idem, 
p.72). Pe o pagin  de carnet scria: „manifest rile dada nu sunt doar afi e12/ Dada 
nu face afaceri/ Dada v  aduce bucurie/ Dada v  distreaz / Dada v  cur  creierul/ 
Zeul Dada v  aduce cheia Paradisului”13 (Idem, p.73). 

Respectul pentru material i pentru elementul primordial poate s -l apropie, 
de asemenea, de dadai ti. Astfel, în unele din lucr rile sale, „el d  impresia c  
asambleaz  buc i de lemn g site întâmpl tor, pe care vârsta i ansa le-au redus la 
o stare fundamental , material care pare a- i avea propria lui via , refractar la 
voin a estetic  a artistului i niciodat  complet supus acestuia […] Opera lui 
anticipeaz  romantismul materialelor care apare din nou în aceea «sculptur  g sit » 
a suprareali tilor i în «sculptura de eurilor» din deceniul al aselea” (Goldwater, 
p.312-313). 

Edith Balas a analizat temeinic influen ele dadaiste din opera lui Brâncu i : 
„Tehnica asambl rii, crearea de obiecte-sculpturi i obiecte umoristice i 
participarea în cadrul evenimentelor dadaiste, toate atest  implicarea lui Brâncu i 
în idealurile dadaismului. În mod similar, se poate vedea o surs  dadaist  în ideea 
prezent rii Sculptur  pentru orbi într-o geant  în a a fel încât ea nu putea fi v zut , 
ci doar sim it  cu mâinile atunci când a fost expus  în New York în 1917. i în cel 
pu in o ocazie Brâncu i a creat o lucrare în întregime plecând de la obiecte g site, o 
lucrare destinat  s  fie temporar  i ironic intitulat  – toate caracteristici ale multor 
lucr ri de art  dadaist . Aceasta a fost Templul Crocodilului, o asamblare din 
resturi de lemne plutitoare de pe plaja din Saint-Raphaël pe care Brâncu i a 
fotografiat-o în 1924. El a trimis la prietenii s i copii ale fotografiei cu înscrisul 
«Templul Crocodilului pe care l-am f cut prin magie în de ert (f r  glum )… C. 
Brâncu i», l sând neclar dac  el a pus de fapt buc ile de lemn împreun  sau pur i 
simplu le-a g sit în configura ia lor fotografiat , poate v zând o similaritate între 
acest fenomen i propriile lui configura ii de lemn, i de aceea, în maniera lui 
Duchamp, i-a pus semn tura pe colec ia de resturi de lemne. Oricare alternativ  

12 Adic  manifest ri ostentative. 
13 Textele le-am preluat exact în forma prezentat  din sursa citat , f r  corectare tacit . 
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indic  o apreciere a extinderii dadaiste a posibilit ilor artistului. Atitudinea lui 
Brâncu i privind mi carea dadaist  i pe Duchamp poate fi în sfâr it caracterizat  
prin sculptura sa Socrates (1923), probabil numit  din pricina lui Eric Satie care a 
dat na tere acestei porecle. Sculptorul l-a fotografiat pe Socrates inând în echilibru 
o Cup  pe capul s u – o aluzie umoristic  a cupei lui Socrate cu cucut . În col ul 
din dreapta sus a schi ei sculpturii, Brâncu i a scris «Dada ne va readuce lucrurile 
la timpul nostru». Era o confesiune de credin ” (Balas 2, p.102). 

Dar este greu de crezut c  tehnica dadaist  a asambl rii putea s  r spund  
unui ideal brâncu ian de mult mai mare anvergur , a a cum constat  eminenta 
cercet toare parizian  Marielle Tabart: „Brâncu i a ales o sarcin  cu mult mai 
dificil : s  asambleze toate formele într-una singur ” (apud Tabart, p.82)14.  

4. Trovan ii i mesele din pietre de moar : objets trouvés, ready-made i 
ready-made modificat 
Consider c  ansamblul de piese litice de la Casa „Barbu G nescu” poart  

amprenta avangardelor artistice de la începutul secolului XX i, mai precis, a 
conceptelor dadaiste care l-au influen at pe Brâncu i la Paris. Astfel, trovan ii din 
gr dina Casei „Barbu G nescu” intr  în categoria objets trouvés, remarcându-se 
faptul c  ace tia nu prezint  semne de a fi fost transforma i în nici un fel de c tre 
Brâncu i, fiind l sa i a a cum i-a g sit în zona lor de origine. 

Este posibil ca el s  fi considerat c  trovan ii încorporau acea „putere 
magic  primar ”, pe care dadai tii doreau s-o restabileasc  operei de art . Formele 
lor i faptul c  ei prezint , în general, o frumuse e natural  puteau s  semnifice 
pentru artist c  aceste obiecte g site reprezint  o manifestare a „sacrului”15, pe care 
el c uta mereu s -l exprime în arta sa (vezi detalii în Buliga 1). Un argument în 
acest sens este c  Brâncu i era tributar credin elor mito-religioase ale satului 
oltenesc, nu numai cre tine, dar i puternic animist-panteiste.  

Trovan ii polimorfi au suferit, în stil dadaist, relocarea i o desemnare 
tacit , subîn eleas  (aluziv ), sugerat  în primul rând de formele lor, ceea ce le-a 
schimbat de asemenea semnifica ia. Ei nu mai sunt „pietre”, ci devin „animale” 
(melc, estoas , broasc ) i „plante” (ciuperc ) într-o gr din , ceea ce a f cut de 
altfel ca cercet torii – inclusiv autorul lucr rii de fa  – s  le dea diverse denumiri 
(nu tim îns  dac  Brâncu i i-a numit i el în vreun fel). 

Ace tia au i aspectul unor opere de art  („abstract ” sau „nonfigurativ ”) i 
au fost desemna i astfel de c tre Brâncu i, f r  îns  ca el s  se exprima direct, ci 
prin simpla lor g sire, selectare i amplasare în gr dina casei respective. 

Crearea unui ansamblu de piese (trovan i polimorfi) de forme diferite i cu 
mare putere de sugestie, în care ele pot fi schimbate în raport unele cu altele, 

14 La operele lui Brâncu i se observ  c , în ciuda „dispari iei detaliilor în folosul formei pîn  la 
pierderea identit ii, integritatea imaginii dezv luite este p strat , invers cubi tilor care descompun 
i recompun realul” (Tabart, p.82). 

15 Hierofania cea mai elementar  este reprezentat , de altfel, de manifestarea sacrului într-un lucru 
oarecare, cum ar fi o piatr  ori un copac, având loc astfel revela ia unei realit i absolute ( i a unui 
„centru” spiritual).  
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creând în acest mod mereu noi asocia ii i semnifica ii (temporare), este de 
asemenea de sorginte dadaist  (ca i ideea „grupurilor mobile” din atelierul s u). 

Pietrele de moar  sunt, în sens larg, „obiecte g site”, deoarece reprezint  
obiecte aruncate i g site apoi de Brâncu i în curtea casei, c rora el le-a acordat 
valoare estetic , motiv pentru care a i realizat cu ele montaje (asambl ri) inedite 
sub form  de „mese”. În sens restrâns (artistic i conven ional), acestea sunt obiecte 
de tipul ready-made, deoarece au fost create de om i au avut un rol func ional 
evident înainte s  fie abandonate.  

În mod conven ional se poate face astfel urm toare clasificare: trovan ii 
sunt objets trouvés (deoarece apar in lumii naturale), iar pietrele de moar  sunt 
ready-made (deoarece la origine au fost obiecte func ionale, dar acum scoase din 
uz). 

Mesele din pietre de moar  fac trimitere atât la arta me te ug reasc  
tradi ional  (mesele rotunde fiind foarte frecvente în mediul rural românesc din 
vremea lui Brâncu i), cât i la opere de art  dadaiste, acestea putând fi interpretate 
drept asambl ri (montaje, instala ii) din obiecte g site. Ele ar putea s  intre în 
categoria ready-made modificat, deoarece reprezint  o combina ie între ready-
made (pietrele de moar ) i objets trouvés (trovan ii). Altfel spus, avem de a face 
cu obiecte ready-made asupra c rora artistul a intervenit, prin faptul c  le-a ad ugat 
alte elemente: între dou  pietre de moar  ready-made, el a fixat prin cimentare un 
trovant objet trouvé. 

Brâncu i a transformat „obiecte g site”, func ionale (pietre de moar ) i 
naturale (trovan i) în opere de art  prin simpla lor relocare, combinare i desemnare 
(indicare prin forma i titulatura lor de „mese”), ceea ce le-a modificat sensul, mai 
exact percep ia privitorului asupra lor privind utilitatea, durata de via  i statutul 
acestora. Piesele erau numite „mese” i trimiteau la aceast  form , dar de fapt erau 
asambl ri din trovan i (transporta i de la S celu) i pietre de moar  (aduse de la 
morile de ap  de pe Jiu) g site de artist în gr dina casei unde el era g zduit. 
Brâncu i a realizat astfel un transfer de semnifica ie tipic dadaist, conferind 
imaginii unei asambl ri (instala ii) originale din dou  pietre de moar  i un trovant 
(ce poate simboliza astfel bobul de grâu ce trebuie m cinat), atât forma, cât i ideea 
de „mas ”.  

Altfel spus, mesele reprezint  „asambl ri” („montaje” sau „instala ii”) de 
tip dadaist, înso ite de schimbarea (de asemenea dadaist ) a semnifica iei lor: 
obiecte naturale i artefacte (produse ale activit ii umane) g site i asamblate sub 
forma unor „mese”;  

Brâncu i a creat astfel o nou  gândire asupra unor obiecte, naturale sau 
fabricate: cele naturale (trovan ii polimorfi) f ceau trimitere la animale i plante, iar 
asambl rile la „mese”. Opera iunea prin care pietrele de moar  (obiecte g site 
fabricate i func ionale) au fost selectate de c tre artist pentru a realiza „mese” 
ridicate la rang de opere de art , poate s  poarte numele de pointing (conform lui 
Duchamp) i este caracteristic  dadaismului. 
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Mesele pot fi privite ca „obiecte-sculpturi”, iar trovan ii ca „obiecte 
umoristice”, datorit  aspectelor lor zoo- i fitomorfe (ambele tipuri de obiecte 
specifice dadaismului).  

Trovan ii i mesele creeaz , de asemenea, o puternic  impresie de „arhaic” 
i „primitiv”, f când trimitere i la lumea copil riei (toate elemente ale artei 

dadaiste).  
 

   Concluzii 
   Pe lâng  lucr rile de art  ce constituie Complexul Monumental de la Târgu-

Jiu, au mai r mas i urm toarele piese legate de activitatea lui Constantin Brâncu i 
din perioada respectiv  (1937-1938): o mas -rebut (uneori, în mod eronat, atribuit  
ansamblului brâncu ian), zece trovan i polimorfi, ase trovan i sferoidali i nou  
pietre de moar .  

   A adar, dac  au existat, conform celor mai plauzibile m rturii, cinci mese 
de moar , resturile lor se reg sesc actualmente aproape în totalitate, deoarece sunt 
cinci trovan i sferoidali ce puteau juca rol de picior al meselor („trovantul sferoidal 
nr. 5” din curtea Casei G nescu se al tur  trovan ilor polimorfi) i nou  pietre de 
moar  (lipsind deci doar una dintr-un total de zece). Starea acestor ultime obiecte 
este cea mai problematic , deoarece mai multe dintre ele sunt sparte i/sau le 
lipsesc p r i considerabile. 

   În ceea ce prive te trovan ii (sferoidali i polimorfi), ei sunt actualmente în 
num r de aisprezece, dar ini ial erau „circa treizeci de trovan i”, iar în anul 1970 
dr. I. Mocioi num rase „doar dou zeci i cinci” (vezi interviul luat cercet torului în 
aceast  privin  în Buliga4). Au disp rut deci aproape jum tate din ei. 

   Starea de conservare general  a pieselor supuse studiului este precar , 
degradarea biogen  fiind predominant , observându-se în special biocruste verzui, 
briofite (mu chi) i licheni. Praful (în amestec adesea cu nisip fin) acoper  
suprafe e importante ale pieselor respective (cu prec dere la trovan i i la masa-
rebut), mai ales în baza acestora. Odat  fixat, în special în alveole, praful re ine 
umiditatea i creeaz  un mediu propice dezvolt rii mu chilor. Trovan ii grezo i au 
stat oricum mult timp în condi ii de umiditate, ceea ce explic  invadarea lor (uneori 
pe aproape întreaga suprafa ) de c tre mu chi i licheni i formarea biocrustei. 

   Apa stagneaz  adesea în alveole mai adânci, care se l rgesc i se adâncesc 
de la an la an din cauza fenomenului ciclic de înghe /dezghe  (pe masa-rebut se 
constat  clar acest lucru în cazul cavit ilor care i-au sporit în timp dimensiunile). 
Factorii atmosferici implica i în erodarea trovan ilor pot fi i ploile i vânturile 
puternice. De altfel, adesea la partea superioar  a acestora se observ  por iuni lips  
sau pe cale de desprindere, probabil i din cauza faptului c  materialul grezos al 
trovan ilor nu este uniform consolidat, existând i zone mai friabile, care sunt astfel 
mai expuse eroziunii atmosferice. Fenomenul de dezagregare al trovan ilor (adic  
pierderea coeziunii dintre granule) este îns  un proces întâlnit la mai toate rocile 
expuse intemperiilor. 

Acoperirea cu crust  neagr  (denumire dat  de c tre restauratori unui strat 
superficial de culoare închis  i cu bun  aderen  la roc , al c rui component 
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mineral cel mai important este gipsul), observabil  atât în cazul trovan ilor, cât i al 
mesei-rebut, este i ea una din cele mai frecvente forme de degradare a suprafe ei 
obiectelor de piatr  în general. Acest fenomen are loc mai ales atunci când rocile 
(îndeosebi calcarele) vin în contact cu o atmosfer  umed , bogat  în dioxid de sulf 
(produs prin arderea c rbunilor, petrolului i gazelor naturale). Prin dizolvarea 
acestui poluant în apa de ploaie se formeaza ploile acide, care se tie c  afecteaza în 
general construc iile. 

   Factorul antropic este îns  responsabil de cele mai mari stric ciuni i m  
refer aici în primul rând la faptul c  multe dintre pietrele de moar  sunt sparte, 
probabil din cauza neglijen ei la transportul i/sau amplasarea lor sau a unor 
posibile vandaliz ri. Fracturile produse ini ial au condus adesea la fragmentarea 
pietrelor de moar  i la deplasarea p r ilor rezultate astfel (multe dintre acestea au 
i disp rut, din moment ce uneori lipsesc din obiectele respective o p trime, o 

treime sau chiar o jum tate din ele). O alt  posibilitate ar fi ca mortarul care fixa 
pietrele de moar  pe trovan i s  se fi degradat în timp, fapt ce a condus în final la 
pr bu irea pietrelor de moar  superioare (t bliile), de i aceasta ar explica mai greu 
spargerea lor ( i dispari ia unor fragmente), deoarece au c zut de la o în l ime mic  
i pe un sol moale, care putea fi acoperit de ierburi sau de mu chi. 

   A adar, se impun în mod urgent tratamentele specifice interven iei de 
conservare-restaurare a pietrei degradate: cur area (de depuneri de praf, de cruste 
anorganice i biocruste) i consolidarea trovan ilor, a pietrelor de moar  i a mesei-
rebut, ca i protec ia lor dup  aceste tratamente. Ulterior, va fi posibil ca toate 
aceste piese recondi ionate s  fie reamplasate în gr dina Casei G nescu, în 
conformitate cu un proiect de amenajare peisagistic  realizat profesionist i avizat 
de organismele de specialitate ale Ministerului Culturii. 

În gr dina Casei „Barbu G nescu” (cl dire în care a locuit i care a devenit 
astfel „atelierul” s u pentru o vreme) Brâncu i a realizat un ansamblu ambiental de 
lucr ri de tip objets trouvés i ready-made din trovan i polimorfi de forme diferite 
i cu mare putere de sugestie i respectiv din mese din pietre de moar , piese ale 

c ror pozi ii puteau fi inter anjabile, existând posibilitatea de a se crea în acest mod 
noi asocia ii i semnifica ii temporare. Gândirea estetic  pe care el a aplicat-o aici 
este asem n toare cu cea care a stat la baza realiz rii unor asocia ii de lucr ri 
(„grupuri mobile”)  în atelierul s u din Paris, ce denot  influen e dadaiste.  

Dar nu numai gr dina Casei G nescu a devenit atelierul s u, unde a creat un 
ansamblu de objets trouvés ce permitea „jocuri” combinative dadaiste, ci i întregul 
ora , prin asocierea unor monumente care reprezint  lucr ri ale lui Brâncu i la 
scar  mare, de mult existente în atelierul lui parizian16. 
  inând cont de faptul c  mesele din pietre de moar  i colec ia de trovan i 
constituie o alt  crea ie a lui Constantin Brâncu i la Târgu-Jiu (realizat  de 
asemenea sub forma unui ansamblu de piese, dar folosind metoda avangardist  de 
objet trouvé abordat  de artist i anterior sub influen a mi c rii dadaiste), consider 

16 Metaforic vorbind, târgujienii (sau vizitatorii ora ului) ar putea s  considere astfel c  se situeaz  
în ambian a locului de munc  i de via  al lui Brâncu i, adic  a atelierului parizian din Impasse 
Ronssin, nr.11, beneficiind i de experien a operei sale ultime. 
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c  este absolut necesar ca aceasta s  fie pus  în valoare printr-o interven ie de 
conservare-restaurare a pieselor i integrarea lor într-un circuit turistic, pe care-l 
propun astfel: Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” – Casa „Ion Mosculescu”, 
unde Brâncu i a f cut prima sa ucenicie în atelierul de boiangerie (descoperit  în 
anul 2014, vezi Buliga 2) – Casa „Barbu G nescu”, în a c rei gr din  sunt trovan ii 
i mesele din piatr  de moar . 
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