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O viziune ffozofi.că se con-s~ituie pe baza în.'.rebă1ri:or a -
supira· semu•ri1lo·r :urnii şi istor·i·e;, iar în măsur·a. în oare ace·s'e 
sensuri irr.p'.:că u1n funda·:Tie·n1t şi o jus: ificare, 1: 0u·:11ea însăşi de
vine c.ri~eriu şi valoare, obie:~ ~i subiect, teză şi a·nfreză· pr;n 
ca·re preze,nţa omului se v·e.rifică şi se confirmă ca posibi.,:i'a
te de exp!ora·re a unui univer·s spiritua1: în ca·re fiiinţa um1ană, 
rea.lizîndu-se pe sine, e>Gp1:,oat·ează i1n.fi.ni'·atea spa·jiu:ui şi timpu
lui. Adevăratul creator de artă este 1n ace:aşi timp fi.o·sof, 
mi'.ita.nt şi a·rtist, ei: inu numci că ;1:ustirează lumea, nu numai 
că o initerp.re~ează, da.; pa·;·'i 1ipă :a transformmea ei. O;Jera 
airtisti 0că nu este numai rezu:•a·tul dirnc·t a·:. unei s.!tu·Jţii is•o.,. 
ce, ea es~e şi rezu:.tah/ aotîvi·ăţii g'.·ndirii oar·e explorează for
me noi de exp•11imare p'.-a:s.'ică, ea p.~e·f:gu·rea-ză vi:t:::irn: şi 
f:xează coo.rdonatele rea·'.e a:e u·nei evoluţii care poa'e tre.:e 
din:olo de ep•oca în ca-re a fost cre1JM. Tn acest f·e1I a~tistu·'. :iu 
numai că îşi împ::neş~e prcp: ia sa vocajie, dar ,;ie a."u.'ă să 
percepem noi dimensiuni a:e rea'.ită:ii, fi'ndcă ei!. revo'.u)ionea
ză ti·n mod d= a gi1di şi iden.~ifi·că un mod de a lră.i 11 inte
rioru: rr.a1"erie:. Este verbe, în u:timă instanţă, de un mod de 
a percepe mi;::iar•ea, frnd în rr işcare. O .astfo'. de perspectivă 
a mişcări.i, prdigurî·nd un s~ms al procesua1 i:ă;ii, al sensulu·i 
deve.nir\ ne oforă creaţi.a b.·âncuşiană, înţe'.easă şi jude:ată 
ca o s!n.t-eză a· epo·cii sa:•e. 

Brâncuşi a exprima•t înto~deauina Wozofi.c gîndur·i'.e sa:e. 
l::leei::J zbow'.ui păsC.r•i'.or nu este a:itceva decît un zbor a1: ideii 
11 spaţiu•: i·nfinit. P1e·nfru Brâncu1~i omu: concret nu ex:s~ă, el 
apare îmă numai ca un pire'ext, p·en'ru ca apoi să se piJrdă 
în viz·iunea cosm:că a crfotu'.ui, o v.!ziune ce situează omu: 
în~1r-un hmp şi spaţiu rr. i:·o '.og :c, p '. i n de va·:enţe. Apa: e :::·st;:> I 
şi ideea libertăjii, înţe'.easă c1a libertate de crnatie şi ca o 
ere.are ccn~inuă a ideii de 1:.ihe·r~ate. Aspiraţia l·ui Brân1wşi este 
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o nepotoHtă cău~are a ahsolutu,'.ui şi a;ce~ absolut devine tCH't" 
gibil numai în persped1iva unei viziuni artistice capahi:e să 
descopeire forme c:i'.1asice ca·rac:e:iz,a.te în pirimu1: rînd priil ori-
gi.na:itate. . 

Creatcir tenac·e şi p:.in de înorede·re în misiunea artei sa„e, 
Brâncuşi a· inţe.'.es că f6ră u•n suport filozof ic omu1l nu-şi poate 
de·f1ini o a.titu.dine c.mă în vi·ată, iar pentru e: atitudinea de 
om şi de ·airtist a fost o expe·ricnţă trăi~ă a imini:ulu:, a 
infinitu1'.ui rea-I. Tocmai de a·ceea·, în oreaţia brâncuşianâ p:a
tra şi metalul sînt departe de a rămîne e:emente de sine stă
tăt·o·are, ci e:e de.vin s1imbolur.i care sugerează tre:ereia omu
'.u·i prin :urne. E îmă o trecere întemeiată pe ideea pe•rma.nen
ţei va:ori1'.or şi o reva:criza1re a omu1lui ega·I cu sine, capabi. 
să distingă între :urnea care i se impune şi lume·a pe care o 
constru.ies.te. Difuziunea \lla.lorilor nu e·Site decît o sinteză ara
pc1rtu:·ui ~Ji.ni're unit0ate şi mu:.~ip:ic.it·a-~e în baza cărnia sava·ntu< 
sau art;stu·I se poa.te dovedi fi.oso·f în mai mu1. 0te fe:uri, pe dnd 
fi:osofu.I se poa·t;e dovedi aritist numa1i în felul :.imbaju:ui fo:o
s:t şi a: formei p:lastice pe oaire o ia me~ 1a0 limbajui: său. 

Brâncuşi comunică 'întotdeauna cu lumea pr în limba po
porn'.ui său, p1ri.n ge1niu1: ar~ei popu1'.are româneşiti, dar ei face 
din adu·I comu·nică1r:i un me,'a.imbaj care ji.01e mai întîi de 
momen.tu: ref(ec:jiei şi după acee·a· de succesiunea logică a 
j·udecăţiilor de va:oare. Ra.ţio•na:.:t•a1t1ea ape.re.lor lui Brâncuşi :z
vorăş·te dintr-o mişcare interioară abi·a percep'.ibi 1lă, ce por
neşte, de ce'.e mai mu<~·e ori, de la a·t:tudinea şi concepţia de 
viaţă a scu:ptoru-:ui. Pentru ca ·atitudinea să poată fi apreci.ată 
prin tota1:itate·a iu·c1ră.ri:or orea~e, piri.n stilul său nova·tor, re
iese cu prng1nanţă că Brâncuşi ·a fă-cut din moderni'a,te un 
adevărat orez artistic Lucrăn e s.a'.e 1si dezvăl·u·ie c::mtinutu: 
în;r-un spaj'iu mu'.1tidime.nsiona~, cu care; de ce1le mai mufte o•r1, 
se 1denti.fi.că, şi tocma·i a•cest lucru fiece ca actu•I con•temp'.ăr i1 
să nu fie un act singu~ar. Ni-ci una di·n lucrări:e lui Brâncuşi 
nu trezeşte s.en~i·;nentu: si·ngurătăţii, ci nevoia comu·ni:ării o
mu1'.ui cu ei'. in·suşi, cu '.urnea în care trăi-eş.te, i·air a·cest dialog 
devine un oirizon1t ·al comunică1rii cu art·a. Tocma.; de ac·eea tor
ma în creiatia· hrân.cusi1ană e·ste încărcată de sensuri umane 
mu:·tiple oa,~e privesc 

0

ipostaze1l·e existenţei omului şi modalita
tea în care fiint.a umană se dezvă:u1ie în astfeil de moment·e. 

Prin aspirafia· sa la universa:·it.ate Brâncuşi exprimă însuşiri 
proprii poporU'lui româin şi dir1ec;ii de va.:o.rifi<:are a artei 
popu'.are, a fo:ic:'.orului g1orjenes:c pe me.ridiane:e :umi-i, fără 
a-i sirr.pi'ifica îmă mărejia şi v1i~a:ita'.ea, ci adăugîndu-i sen-
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suri si semnificat.ii n·oi. B1râncusi a dezvo:t·at continuu modul 
său prnpriu de :a înţe•lege a·rt'.a c1a o crea.ţie monume·nt1a1lă 
în~emeiată pe at'moinie, e·chi(ibiru, in1t1e1rior, fos·ci.najie şi împf
n;·re a pe.rfoc.ţiuni.i. 

Ce argumente ave·a în spiritul afirma.ţie; privito·a·:e la 
urmări·rea unor a·spec~e filoz·oficfi a·le c•re.aţiei brâncuşiene ? 

Tota,·1itate·a fapte·'.oir de vi·aţă ce stau la ha.:z,a opere'.or '.ui 
Brâncuşi, tot·a::.t·a.t·ea sensu-ri'.or şi semniEcajii!o1r p.rofond uma
nis~e care a'.cătuies.c tab'.o de va·lori estetice suscept.ib:le de a 
surp:rinde sch:mbările survenite în modu·I de a. simţi, de a trăi 
şi de a înţelege arta în general, scu•lptura în spe.cial. Brân
cuşi, a luptat p·eirmanent pent.ru a dezvo'.ta· un conţinut nou 
al scu'.ptu·~·:i, da·r e·: a înţe1 : 1es că acest conţinut nu poate fi 
gîndi'1" în abstract, sepa.rat de formă. Tocmai de aceea forma 
:a Brâncuşi es~e expresi·a unui conţi1nut ra.jiona:is,t, iar con;inu
tu·I este exp1resia formei supuse devenirii. 

Descoperire.a uno1r noi posibil.ităţi de stabi:i.re a mp·:Jr~u
'.ui în~re conţi.nut şi formă foce posibi'.ă asirrY.a,re·a unor e:e
mente care ţin de a·rhitecturn popu'.ară, de valorificarea 
fo'.o:oru'.u.i românesc, de f.ilozofia şi în-ţe:epciunea poporu:ui 
no·s~ru. Sub aspect filozofic, va:omea deos•ebită a oreaţiei 
brâncuşiene rezidă în cara~1te·ml său umanist, şi a·cea·st-:Jo toc
mai într-o perioadă cîind di.feiriitele s1isteme şi cu·rente fi:ozo
fice a:e epocii e•:·au preocup•a.te ·exdus·iv de probleme meta
fizice. 

Sub:inierea unor asp·ecte fi.lozofice 0 1'.e creaţiei hrâncuşi
ene es•e import·antă moii înitîi pentru că ne ajută să în-ţe'.egem 
şi să apreciem '.a jus~a· va'.oare factor:i care conferă sculpto
ru'.ui d:n Hobita meri·tu1'.· incontestabi1: de a fii deschizător de 
drum în Cirta modernă. Peint1ru a fo'.·osi oa termen de compara
ţie silogismul ar·isitoteil.i·c (alică1tuit din premise, te•rmen mediu, 
conc:uz1ie) se po·ate OP'recia că î·n ansa:nb'.u·: ope:·ei lui Brân
cuşi a·spec1~e'.e fi··~of.;ce iau forma terme.nu:lui mediu mu a 
j·Jdecăţii de va'ome emisă din cîmpu'. de atracţie a: operei de 
ar•ă. fi,:ozof~ei îi revine s·aircina de a desohide odei drumu: 
spre un,:versa'.i~at·e, deo·arece, aş·a cum spune M·a,rx: „vi.ne cu 
necesitate vremea cînd filozofia· stabi1'.e?te un co·ntaot şi intră 
în interdependenţă cu lumea re1a1lă a timpu·lui ei nu numa: 
:ăuntric, prin conţinutu1l ·e1i, ci şi în exterio·r, pirin ma•n1ifes ările 
ei". O as~fel de ma•nifest•a1re în e~ter.ior, proprie fi:czofiei :1u 
po·a.•e fi ştr1;Fnă in·să niici a·rtei, oore îşi ore via;o e•i interioa-
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ră, frămîn'tări:e e1, expresii.'.e e.i r·ea'.iza,~e mu mo·i puJn rea.i
z.ate. 

Creatia brâncusi·a·nă a dovedi~ î,n mod strălucit că r.3nun
Jo1rea 1'.a 'forme:e tradij1ona1:1e de expresie artist,:că, în ~,cu.pt:.J
ră, nu î1nse1arT.1nă aha1ndonan~·a p1rohlemelor mă,surate d:n con
ta.::1tul omui·u·i cu ;:urnea îin caire t1răieş~e, ci înc1adr.a,rea ccestor 
prcb:·err"e într-o viz.:une nouă, revo:u.ţionară, care să deschi
dă o:r-..ului noi pe1rspedive, ne~ orizonturii. Şi pen•iru că- Ma.
raux spunea că oamenii au va1'.oa1re numa.i p;rin cee·a ce au 
transformat, tirebuie să-i r·ec·uino·a:ştem :lui Brâ1ncuşi mare:e me· 
rit de a h transforma·~ viziu.nea renia·scent1istă de întei'.egere a 
ac~u:i.:i creator în scu:ptură, de a. fo iniţi,at un mod c,u tctu: 
nou, o·rigina1: în evofoţia v:ito·aire .a artei. Brâ1ncuşi răm·1:1e p,rin 
urmaire, pentru noi toţi, un ma.re sculpt.or în modu: de a gindi 
arta. 

• 
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