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Căutător de sens 
 

„Simplitatea este o complexitate rezolvată”  
 Constantin Brâncuși 

 
 Ana-Maria Delureanu, 11A 
Prof. coord. Cristina Goanță 

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Gorj 
 
Căutător de sens… devii la un moment dat un căutător de sens. 

Uitându-te în urmă nici nu mai realizezi  momentul exact când din copilul ce 
pur și simplu trăia în naturalețe, începi să cauți, să cauți cum să trăiești, căci 
prezentul nu îți  mai este îndeajuns. Apare senzația unui gol, ce în unele zile 
reușești să îl ignori, însă în altele nu ai cum să nu ii simți disconfortul, 
disconfort provocat de această lipsă, de acest spațiu din tine ce parca te despica 
în bucăți. Tu nu iți mai ești suficient ție, parcă vrei mereu mai mult și ai 
constanta senzație că nu știi cine ești, “care este sensul tău?”. Așa începe 
căutarea disperată de a umple acest gol, ce nu știi când a apărut, dar îl simți 
cum te îngenunchează. 

Cauți prin recuzita vieții și îți pui la rând diverse măști… să vezi ce ți se 
potrivește. Fiecare mască vine cu un rol, cu o noua paletă de emoții, cu un nou 
“tu”.  Când se ridică cortina și trebuie să ieși pe scenă, deși ai învățat bine 
replicile, golul din tine nu dispare, din contră, doare și mai tare. Cortina se lasă, 
iar tu pleci din nou grăbit în culise să alegi o nouă mască. Ești din nou în fața 
unei cutii cu măști infinite. Te gândești mult înainte de a face o alegere, iar 
pentru asta fiecare clipă din trecut începi să o judeci aspru și fiecare clipa din 
viitor  să o analizezi cu atenție, în speranța că de data aceasta rolul ți se va 
potrivi perfect, iar diseară când se va ridica cortina, vei ști în sfârșit cine ești. 
Nu mai poți fi atent la manifestarea reală a vieții ce are loc în jurul tău, pentru 
că momentul prezent devine doar un prilej de căutare al unei noi măști. 
Vei încerca toată viața să dai un sens acestui drum...O să ai zilnic iluzia că ai 
atins lumina adevărului, însă, lumina în acel moment a mai făcut un pas către 
infinit. Și tu și lumina țintiți către Absolut, dar absolutul tău va lua forma 
nicăieriului, iar al ei a veșniciei. Stai sub semnul ființei, trăirile tale se vor 
măsura în timp, in clipe scurse și bătăi aritmice de inimă. Timpul va fi 
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conceptul ce te va însoți încă de la naștere, de când cei mari vor avea grija să 
țină minte cu exactitate momentul când ai apărut pe acest Pământ. Timpul și 
omul au o relație aparte, când crezi că l-ai păcălit, el te-a păcălit de fapt...doar 
visând, parcă aceea clepsidra ce ne numără zilele se mai oprește pentru o 
secunda. Te vor urmări cuvinte mari precum iubire, empatie, pasiune, dar nu 
te pierde în labirinturile lor ci conferă-le simplitate, pentru că simplitatea este 
singura ce poate cuprinde în de-a întregul aceste emoții. 

Simplitatea este singura ce ne poate face să simțim că trăim! În 
complexitate vom da doar de ură, de frică, de neajuns.  

Cauți de atâta timp adevărul și sensul în jur … când de fapt, de sus, din 
cer, încă de la naștere, cheia către fericire a fost așezată cu grija în adâncul 
sufletului tău. Curajul de a te lăsa să trăiești cum simți e singurul ce poate 
astupa golul din tine. Și o data ce trăiești așa cum simți, realizezi că acest gol 
era o iluzie, creată de tine, din frica de a nu fi de ajuns. Tu, prin simplitate, ești 
de ajuns. În tine se găsesc răspunsurile la întrebările ce te sufocă de atâta amar 
de timp. Lasă-te să trăiești, să simți, să greșești. Știu că vrei sa fii mai mult, dar 
între a te dezvolta , a evolua și a renunța complet la sine, din teama de a nu fi 
suficient pentru cei din jur, este o mare diferență. E trist sa mori actor pe scena 
vieții, să repeți replici în culise, apoi să le spui fără greșeală în fața publicului. 
Singur rol care ți se potrivește este acela de a fi tu însuti, caci toate celelalte 
sunt deja luate.  

Eliberează-te! Simplu înseamnă naturalețe și nimic nu e mai frumos 
decât libertatea de a fi tu. Simplu e complex, căci e greu să realizezi că la o 
întrebare atât de complexă precum “care este sensul meu?”, răspunsul este atât 
de simplu: “sensul tău este sa fii tu, sa te dezvolți, să te lași să simți, să cânți 
după ritmul bătăii proprii inimi !” 

 
[Locul 1 » Secțiunea CREAȚII LITERARE / NIVEL 3 (XI-XII)] 
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Perenitatea vieții – eternitatea copilăriei 

 
„Când ai încetat să mai fii copil, ai murit de mult.” 

Constantin Brâncuși 
 

 Mario-Albert Matei-Cernăianu, 10C 
Prof coord. Manuela Săvulescu  

Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Târgu Jiu, Gorj 
 
Toamna anului 2021. Eram fericit că puteam respira aerul parfumat al 

toamnei pășind agale pe aleea dinspre digul Jiului. Am contemplat câteva 
minute Masa Tăcerii, amplasată anume în preajma Jiului, a șuvoiului de apă 
unduind spre miazăzi, ce previne discret vizitatorul că traseul propus nu 
începe, în fapt, odată cu Masa. La numai câțiva pași depărtare, Jiul cheamă 
trecătorul să îl contemple. Mi-am umplut căușul mâinilor cu apa râului, 
bucurându-mă o clipă de jocul undei, captive în palmă. 

Am privit in zare și vedeam oamenii pătrunzând în parc, trecând pe sub 
Poarta Sărutului, parcurgând aleea de clepsidre și se oprindu-se la Masa 
Tăcerii. Așezate roată împrejurul tamburului, iată, scaunele, asemeni unei 
cununi de asteroizi gravitând în jurul unei stele. Te poți așeza pe scaune, dar 
Masa rămâne prea departe pentru a înlesni, de pildă, plăcerea unui prânz, așa 
că îmi continui drumul cu aleea scaunelor clepsidrice. Cele 30 de scaune, sub 
formă de clepsidră, străjuiesc de-o parte și de cealaltă aleea către Poarta 
Sărutului. Simțeam scurgerea timpului și mă gândeam amuzat cum ar fi să mă 
trezesc adult la capătul aleii. Dar… nu îmi doream. Mi-am dat seama că adulții 
nu mai reușesc să vadă bucuria pe care doar ochii unui copil o vede. De cele 
mai multe ori, maturitatea este perioada în care responsabilitățile cresc, iar 
dorința de a avea pe cineva sau ceva devin extrem de importante. Iar pentru 
el, valorile unui copil i se pot părea puerile. Dacă un copil se poate juca ore în 
șir cu un câine, se poate distra făcând desene pe asfalt, un adult crede că nu 
mai poate face asta. Ar părea ciudat. Oare? Știți cine sunt adulții care își iau 
cu ei plăcerile copilăriei? Sculptorii, pictorii, muzicanții, actorii, scriitorii, cei 
care lucrează în programare sunt doar câţiva dintre cei care rămân prinşi în 
lumea magică a copilăriei. Astfel, joaca din copilărie devine profesie. 

Dar ceilalţi? Mai au ei şanse să îşi păstreze din bucuriile copilăriei, dacă 
profesia lor nu mai presupune asta? Răspunsul este simplu: bineînţeles. 
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În fond, înăuntrul fiecărui adult se ascunde un copil speriat, dezamăgit, 
furios pentru că nu se mai poate bucura de libertatea, bucuria şi inocenţa pe 
care le resimţea cândva. Aşa ajung majoritatea adulţilor să se încarce de valori, 
să îşi cumpere case sau maşini pe care nu şi le permit cu adevărat, să 
muncească până la epuizare, uitând că fiecare zi poate fi un moment de 
bucurie. 

Cred că aceasta este principala lecţie pe care o putem învăţa de la copii. 
Se trezesc zâmbind dimineaţa şi încearcă să se bucure de orice au împrejur. 
Câţi dintre voi mai puteţi face asta? Şi, credeţi-mă, nu este nici pe departe 
greu… 

E așa de ciudat ca atunci când ești mic, tot ce vrei e sa fii mare cat mai 
repede, sa faci ceea ce vrei, sa mergi si sa vii la orice ora, fără teama ca ti se 
poate întâmpla ceva rău. Atunci când ești deja mare si încep responsabilitățile 
si nu mai ai timp pentru tine, tot ce iți dorești e sa fii din nou Copil. 

Copilul din mine știe sa iubească, sa dăruiască si sa creadă ca fiecare om 
are ceva bun in el chiar daca o ascunde atât de bine! 

Drumul nostru spre maturitate trece întotdeauna prin cea mai frumoasă 
POARTĂ, numită Copilărie. Copilul din mine este cel care mă determină să 
zâmbesc la razele soarelui, sa fac uneori lucruri nebunești fără sa mă gândesc 
la ceea ce va fi, ci numai la ce este. In același timp, copilul din mine mă lasă să 
mă bucur de tot ceea ce mă înconjoară și îmi spune întotdeauna că pot face 
orice și că lacrimile, nu ajută niciodată; îmi dă noi și noi speranțe și vise ca să 
pot ajunge acolo unde mi-am propus, așa cum Brâncuși a reușit să ajungă” un 
copac mare” prin propriile eforturi, a crezut în el, în comoara ce stătea latentă 
în interiorul lui, s-a șlefuit până a ieșit la lumină esența sa. 

 Îl iubesc pentru simplitatea sa elegantă, pentru cugetările sale pline de 
înțelepciune, pentru că a iubit nespus de mult natura și pe însuși Dumnezeu, 
pentru că ne-a oferit tuturor lumină.  

“Îmbrăcat în pijama albă şi cu o căciulă galbenă ca de pitic, Brâncuși se 
fâțâie de colo colo prin atelier, are grijă şi stă de vorbă cu pești silențioși, păsări, 
capete şi coloane infinite pe care le-a creat”. 

 
[Locul 1 » Secțiunea CREAȚII LITERARE / NIVEL 2 (IX-X)] 

  



ANUL V  NUMĂRUL 4  SEPTEMBRIE 2022 

10 

 

 

 
 

Zbor printre ani 
 

 Carina-Elena Filip, 7 
Prof. coord.: Marinela Humă 

Școala Gimnazială „Regina Maria” Bicaz, Neamț 
  
Ziua de 19 februarie a devenit pentru români ziua lui Brâncuși, o zi a 

celebrării culturii  naționale și a artistului care, la 65 de ani de la dispariția sa 
materială, continuă să trăiască în sufletele iubitorilor de artă și să ne facă 
mândri că suntem români. Cu trecerea timpului, asemeni unui stejar care 
devine din ce în ce mai falnic, creația sa este mai apreciată și mai cunoscută în 
lume.  

Astăzi avem marele avantaj de a intra în contact cu arta și prin 
intermediul internetului. Din păcate, există mulți copii care nu au pășit 
niciodată într-un muzeu de istorie sau de artă, dar tehnologia poate veni în 
ajutorul celor care vor să descopere mai multe. Există întotdeauna șansa de a 
face mai mult. Acest lucru m-a făcut să meditez la vorbele rostite de Brâncuși 
atunci când a refuzat șansa de a lucra în atelierul celebrului sculptor francez 
Auguste Rodin, de la care ar fi putut învăța și care i-ar fi netezit calea dificilă 
spre succes: „Sub umbra unui stejar nu poate crește decât iarbă.”. 

La umbra protectoare a copacilor puternici, cu coroane bogate, puieții 
nu pot crește mult, neavând destulă lumină pentru a se dezvolta. Așa și noi, ca 
să putem progresa cât mai mult, trebuie să încercăm să depășim coroana 
protectorului care poate fi familia, prietenii, profesorii sau o personalitate pe 
care o admirăm. E bine să luăm exemplul elementelor din natură și să jinduim 
la rândul nostru spre lumină, spre soare, de fapt spre depășirea cunoștințelor 
dobândite cu ajutorul altora. Trebuie să ne facem curaj să pornim singuri pe 
drumul nostru, cu încredere în noi înșine, în talentul și abilitățile noastre. 
Succesul dobândit prin propriile puteri este mai dulce decât cel atins cu 
ajutorul altora. Succesul pe care ni-l construim singuri ne crește stima de sine 
și ne dă puterea de a merge mai departe, urmărind alte scopuri. Cred că așa a 
simțit și Brâncuși, deși se afla într-o țară străină și avea dificultăți numeroase. 
A preferat să meargă singur pe drumul creației, dar așa a putut rămâne el 
însuși și sculpturile sale au devenit originale și unice în lume.  

Dacă vrei să poți crește în viață, trebuie să îți depășești mentorii. De ce 
ne dă de exemplu stejarul? Măreția unui stejar falnic nu trebuie să ne sperie. 
Cândva și el a fost mic, ieșit dintr-o sămânță firavă. An după an însă, a adăugat 
o creștere în înălțime și în grosime, devenind mai puternic și mai rezistent la 
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toate pericolele din jur. Tot așa artistul, cu fiecare sculptură pe care a cioplit-
o cu dalta în piatra dură, a devenit mai sigur pe ceea ce trebuia să transmită 
publicului arta sa. Tot așa, și oamenii obișnuiți trec de la starea gingașă de 
copil până la bătrânețea noduroasă,  înfruntând în singurătate de cele mai 
multe ori obstacolele vieții. 

Stejarul poate fi înțeles și ca un model de stăruință, de perseverență, 
având rădăcinile bine înfipte în pământ, din care își trage puterea și an de an 
când se înalță spre lumină. 

 

[Locul 1 » Secțiunea CREAȚII LITERARE / / NIVEL 1 (VII-VIII)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iubirea 
 Marelisa Cârciu, 11 

Prof. coordonator Monica Purdescu 
Liceul Mătăsari, Gorj 

 
„Iubirea cheamă iubire. Nu este atât de important ca sa fii iubit,  

cât să iubești tu cu toată puterea și cu toată ființa.” 
Constantin Brâncuşi 

 
  Iubirea scoate la iveală ce este mai bun din noi, este atracția reciprocă, 

scânteia care aprinde focul dintre el și ea, sentiment ce este greu de exprimat 
în cuvinte. Ea nu are margini, și nimeni nu are dreptul să ne spună cum este 
indicat să iubești, ea este infinită, existând o multitudine de moduri de a-ți 
exprima empatia și sentimentele față de o persoană.  

Iubind te antrenezi în acest joc al dragostei care înseamnă și fericire, 
dar și suferință, numai trecând printr-o relație poți să te dezvolți şi nu numai. 
Iubirea te face puternic, dar și slab în același timp, este cea mai intensă trăire 
pe care o poate cunoaște omul și care îl poate schimba radical, fără ea pur și 
simplu nu am putea exista. Dragostea îți aduce într-adevăr fericire și zâmbetul 
pe buze, însă tot odată și zdrobirea sufletului, dacă este dată pe mâini 
nepotrivite. 

  Cu greutate vorbesc despre această trăire numită „iubire“, deoarece 
asociez acest cuvânt cu momentele în care eram cândva fericită și împlinită 
lângă cineva pe care credeam că îl iubeam, dar nu mereu alegem corect, însă 



ANUL V  NUMĂRUL 4  SEPTEMBRIE 2022 

12 

îmi aduc aminte și de clipele frumoase pe care nu le pot uita și care vor rămâne 
veșnic în inima mea. Dacă nu am mai greși, nu am mai avea ocazia de a învăța 
din greșelile noastre, nu-i așa? Îmi asum și riscul ăsta. Într-o relație aşezăm 
mereu pe primul loc persoana de lângă noi, preocupându-ne mai mult 
bunăstarea acesteia, asigurându-ne că este mereu fericită, deoarece legătura pe 
care o avem cu ea este unică. 
   Jumătate reproș, jumătate chemare, cuvintele femeii sunt expresia 
caldă și spontană a adevărului în antiteză cu cuvintele bărbatului, care trăiește 
într-o lume a confuziei și a absurdului, iar defectele și imperfecțiunile sunt 
unealta care contribuie în completarea reciprocă. 

 Femeia are darul de a determina bărbatul în a se cunoaște pe el însuși, 
iubind nu faci altceva decât să te cunoști tot mai mult și să te apropii de 
adevăratul tău suflet. Arta iubirii poate fi cultivată doar de cel care iubește, iar 
la un nivel mai ridicat artistul devine chiar expresia propriei sale arte, ea este 
muza propriei noastre rațiuni.  

Ca să fi capabil să iubești pe cineva trebuie să începi prin a te îndrăgosti 
de tine și să nu te mulțumești niciodată cu puțin, doar pentru că anumite 
persoane nu știu să îți ofere mai mult, întotdeauna trebuie să iubești așa cum 
îți dorești să fii iubit, pentru că ce vei oferi vei primi înapoi înzecit. 

 Iubirea nu e grea sau dureroasă, așa spun oamenii care nu știu să 
iubească, ea se bazează pe respect și comunicare, dacă lipsește o singură piesă 
din acest puzzle totul se destramă. Toți merităm să fim iubiți și să iubim la 
rândul nostru, iar dacă vrei să devii cea mai bună versiune a ta, ar trebui să te 
accepți așa cum ești pentru că a învăța să iubești din suflet este cel mai 
important lucru pentru care ar trebui să trăim. Persoana iubită rămâne lângă 
tine la bine și la rău, încercând să caute mereu soluții împreună și niciodată 
scuze. Fiecare dintre noi ne dorim să fim iubiți, dar puţini sunt cei care riscă să 
iubească.  
   Iubirea necondiționată e cel mai mare dar, ea nu se spune, ci se arată, 
se dovedește, se simte, iubirea înseamnă viață, ea tinde spre absolut și este o 
formă a împlinirii sufletești fiind cel mai complex sentiment omenesc. 
Egoismul poate dispărea cu ajutorul dragostei care este mai puternică, 
schimbând ființa umană, făcând sacrificii fără limită. Dragostea este asemenea 
unei stele care așteaptă să fie descoperită, este cea pentru care merită să lupți, 
ținând-o în palmă și protejând-o de invidia celor din jur.  
   Viața nu reprezintă pentru noi cantitatea de aer pe care o inspirăm și 
o expirăm, ci momentele acelea care îți taie răsuflarea doar atunci când te 
gândești la acestea.  

Dragostea se naște în priviri, crește pe buze și moare în lacrimi.  
 

[Locul 2 » Secțiunea CREAȚII LITERARE / / NIVEL 3 (XI-XII)] 
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Drumul Formării 
 

 Mădălina Anuța, 8D 
Prof. coord. Ramona Gabriela Neguți 

Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Târgu Jiu, Gorj 
 
Pornind de la aforismele ,,În timpul copilăriei - am dormit în pat. În 

timpul adolescenței - am așteptat la ușă. În timpul maturizării - am zburat 
înspre ceruri... Când ai încetat să fii mai copil, ai murit de mult.'', se 
evidențiază ideea de depășire a propriei condiții umane, a propriilor limite, 
fapt ce l-a determinat pe Brâncuși să viseze necondiționat și să ajungă la 
idealul propus, perfecțiunea. Pentru Brâncuși, fiecare etapă din viața sa 
efemeră reprezintă un al doilea ciclu al renașterii și o dezgolire de emoții. 
Condiția umană este cea care își pune amprenta asupra evoluției și formării 
oricărui individ, întrucât aceasta este cea care definește ființa umană și o face 
unic prin percepția sa asupra lumii înconjurătoare. 

Brâncuși, în ipostaza geniului neînțeles, dar admirat din toate punctele 
de vedere, a creat un univers propice prin care și-a putut da frâu liber vocii 
interioare și imaginației. Prin sacralitatea și puritatea de care dau dovadă 
operele sale, Brâncuși a vrut să demonstreze faptul că perfecțiunea există doar 
în lumea magică a artei, pentru că fiecare operă creează o simfonie profundă 
a regăsirii de sine. ,, Patul'' este o metaforă a vârstei inocenței, acesta fiind un 
simbol al purității și un factor prin care Brâncuși, prin filtrul sensibilității și 
luat avânt în lumea viselor nemărginite. Un vis reprezintă o sursă inepuizabilă 
de creație prin care conștientul își creează o infinitate de concepții asupra 
principiilor umane.  

,,Ușa" reprezintă un apogeu al orizonturilor, „ușa întredeschisă” fiind o 
sursă care permite o evadare din neant, totodată, ușa oferă o oportunitate de 
cunoaștere a sinelui.  Atât patul, cât și ușa reprezintă un martor secular al 
timpului, pentru că cele două simboluri au fost ghidul lui Brâncuși către 
tainele ascunse ale Universului.  

Zborul sacru pe care îl are Brâncuși reprezintă depășirea granițelor lumii 
reale, acesta ajungând într-un tărâm magic al regăsirii de sine. Prin zborul spre 
măreața boltă cerească se reflecta ideea că operele acestuia au prins caută 
perfecțiunea, fiind redată puterea artei de a deschide calea către lumea 
zborului înalt, către creație. Zborul simbolizează libertatea absolută de a 
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percepe lumea creată de sine conform propriei viziuni asupra acesteia. Farul 
călăuzitor al lui Brâncuși ce l-a ghidat către divinitate a fost propria ambiție. 

Copilăria este un univers nemărginit de fericire al oricărui om. Aceasta 
este începutul de poveste al vieții, este timpul când jocul, bucuria și emoția se 
împletesc treptat cu etapei de cunoaștere și explorare a lumii din jur. 

    Constantin Brâncuși a încercat să introducă o parte din sufletul său în 
fiecare sculptură, transmițând o dragoste eternă pentru viață. Odată cu 
trecerea timpului, copilăria nu ne mai este prezentă în gânduri, iar inocența și 
simplitatea modului de a gândi sunt doar elemente ce au figurat, cândva, 
în viața noastră. Omul este reflectarea realității absolute, 
reprezentând vibrația supremă, așa că putem trăi veșnic dacă lăsăm copilul 
din suflet să ne acapareze în întregime. 

    Atunci când nu mai crezi în firea jovială, uiți să îți alimentezi 
creativitatea, identitatea adevărată dispare, rămânând doar rămășițe vechi a 
unei lumi fericite. 

Oricât de înaintați în vârstă suntem, putem să resimțim sentimente ce 
ne-au alinat sufletul, să trăim în propria bucurie. Moartea, un element ce ne 
alimentează fricile, nu poate sparge bariera puternică a credinței și a fericirii. 

Astfel, putem spune că operele lui Brâncuși reprezintă un izvor 
nemărginit de inspirație, de evoluție, întrucât viața reprezintă o asumare a 
destinului ființei ce cunoaște vârsta vesela și nevinovată a copilăriei, formarea 
și descoperirea sinelui, adolescenta și etapa maturizării. 

A fi adult nu înseamnă să îți pierzi copilăria, ci să o retrăiești de fiecare 
dată când ai ocazia, fiind pusă la loc de cinste.  

 

[Locul 2 » Secțiunea CREAȚII LITERARE / / NIVEL 1 (VII-VIII)] 
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„Însă sculptura mea nu este altceva decât apă. Apa însăși...”  
 

VANESSA ELENA VĂRGATU – LOCUL 1 » SECȚIUNEA CREAȚII PLASTICE / NIVEL 2 (IX-X) 
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Suferința, axis mundi a spiritului 
 

 Daria Ursu, 10 
Prof. coord. Monica Purdescu 

Liceul Mătăsari, Gorj 
 
„Suferințele îl întăresc pe om, și sunt mai necesare decât orice plăcere,  

pentru formarea unui mare caracter.” 
Constantin Brâncuși 

 
Ce este, de fapt, suferința? Cred cu ardoare că este o idee impusă de 

ființa umană, dusă pe culmile extremului și reîntregită de fiecare dată când 
părea că își pierde integritatea. Cumva, atunci când omul își vindecă și își 
cicatrizează rănile survenite, ajunge a-și dori să mai resimtă câțiva stropi acizi 
din plăcuta suferință, prelingându-se ușor pe pielea sa albă. 

Îmi mențin concepția și temeiul privind generalizarea suferinței, căci, 
aflat fiind la apogeul ei, poți renaște într-un mod înfloritor cum niciodată nu 
ai făcut-o, permițându-i durerii să te învăluiască în totalitate. Nu te speria de 
marea întunecată pe care ochii tăi o văd, în care, probabil, simți că îți sufoci 
întreaga ființă și sufletul își părăsește templul divin și urcă treptele unei alte 
lumi. Nu te teme că mâinile îți zac întinse după ajutor și inima așteaptă 
amorțită un semnal. Este foarte probabil ca ecoul vocii tale stinse să nu răsune 
la intensitatea pe care ți-ai fi dorit-o și nici să-ți găsești puterea în a-ți cuprinde 
întregul pentru a-l ridica la suprafață. 

Aspectul pe care încerc să-l evidențiez este înțeles de o minoritate de 
oameni. A suferi poate avea și o cu totul altă semnificație, dacă ești capabil să 
privești dincolo de oceanul de vise spulberate în care te scalzi, dincolo de 
tunelul pe care simți că nu l-ai mai terminat de parcurs pentru a întrezări acea 
dâră de lumină pogorâtă în scopul conturării altei percepții asupra vieții, 
transformându-ți personalitatea, caracterul, pe tine. 

Mulți dintre noi speră și au așteptări imense în a fi văzuți și auziți atunci 
când lumea lor prinde o altă nuanță, culorile deschise fiind înlocuite, 
zâmbetele fiind mai mult forțate, fericirea fiind mai mult uitată. Dar pierd 
esența lucrurilor. Poate că sufletul fiecăruia are nevoie să parcurgă solitar acest 
drum anevoios, luptându-se cu devastatoarele furtuni pe care doar el le poate 
vedea și simți. Există pericolul să nu depășești durerea, dacă nu îi dai acesteia 
frâiele vieții tale și nu i te predai întru-totul. Lasă durerea să curgă prin tine și 
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să te purifice. Ascult-o, liniștește-o și încearcă să-ți găsești propria cale prin 
care să reziști valurilor mării mult prea agitate dinlăuntrul tău, dar și calea de 
a-ți domoli tumultul acestora ce pare de nestăvilit. 

Afirm fără nicio temere că simt în profunzime fiecare cuvânt pe care îl 
aștern, tot ce încerc să redau, căci m-am afundat o perioadă îndelungată de 
timp în durerea de care nu mă tem și pe care vreau să o scot la suprafață. Vreau 
să am posibilitatea să învăț pe cineva că durerea, dacă este bine dirijată și 
controlată, îți poate întări forțele. Dacă îți mângâi cu blândețe valurile 
înspumate ale sufletului ce ți se agită, poți avea certitudinea că îți vei readuce 
corabia în poziția sa inițială. Trebuie doar să vrei. Totul ține de tine și de voința 
ta. Altminteri, dacă nu înveți cum să te iubești atunci când ai atins limita 
existenței tale, cum vei știi să-ți admiri spiritul atunci când reflexia oglinzii 
dezvăluie un caracter de luptător și învingător? 

Tind să cred că preaiubitul Brâncuși ne-a împărtășit cu o ușoară emoție 
o mică parte din povestea sa pe care a avut șansa să o scrie și să o dezvăluie 
celorlalți prin intermediul operelor sale. Doar un suflet ce a experimentat toate 
stările și a călătorit prin toate colțurile lumii, atât spiritual, cât și fizic, poate 
vorbi cu o mare cunoștință de cauză despre un subiect pe care mulți se tem să-
l abordeze sau chiar să-l trăiască, durerea. Cuvintele sale au rămas pentru noi 
o moștenire că suntem mai mult decât niște simpli trecători prin această viață, 
fiind mai mult decât lăsăm să se vadă. Luptele, greutățile, suferințele, apăsările, 
ofurile, neîmplinirile, regretele și conflictele interioare au menirea să ne 
formeze caracterul, să ne definească Locul în societate. El însuși ne îndeamnă 
să avem încredere în noi pentru a ne învinge demonii, urcând, mai apoi, în 
ierarhia oamenilor de nestrămutat. 

Nu ar trebui să oferim un prilej suferințelor să facă din noi, oameni, 
neoameni, căci ele sunt doar trecătoare și nu sunt făcute să ne însângereze 
sufletul. Fiecare dintre noi este sau ar trebui să fie conștient că vor exista 
momente când ațele cusăturii probabil se vor rupe, dar atunci este timpul să 
ne luăm destinul în propriile mâini și să-l confruntăm ori de câte ori este 
nevoie. 

Este necesar să avem credința că ne vom descurca mai bine când vom 
fi puși în situația faptului de a ne aduna bucățile sufletului ce zac într-o liniște 
zgomotoasă la picioarele noastre. 

Vreau să cred că omul va învăța cum să-și poarte cu mândrie cicatricile 
și suferințele, căci este construit să simtă, să iubească, să se iubească, să 
greșească, să se ierte, să ierte. 

 Durerea este trecătoare, atât timp cât mesajul deprins dăinuie în 
fiecăruia, dar şi în conștiința umanității.  

 

[Locul 2 » Secțiunea CREAȚII LITERARE / NIVEL 2 (IX-X)] 
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Concepția despre artă și simboluri universale 
în creația lui Brâncuși 

 
 George-Vlăduț Mihail  

Prof. Ana-Daniela Mustață                                         
Colegiul Național „George Coșbuc” Motru, Gorj 

 
Constantin Brâncuși a dat o nouă direcție expresivității plastice în 

artele moderne, artistul fiind considerat un deschizător de drumuri, un 
reprezentant inegalabil al patrimoniului nostru cultural și al artei mondiale. În 
contextul modernizării, când sculptura căuta noi forme de expresie și de 
sensibilitate, noi simboluri și sensuri, Brâncuși se întoarce spre simplitate, 
reducând la maximum inutilul, pentru a se apropia de sensul real al lucrurilor 
în sine, de esențe în sens platonian, de la un capăt la altul, opera sa fiind o 
meditație asupra nașterii, a vieții și a morții. S-a spus despre Brâncuși că este 
un artist al înțelepciunii țărănești, care asimilează în corpul operei sale  valorile 
și simbolurile străvechi ale satului românesc, stilizate și perfecționate de un 
suflet legat de matcă, purtând mereu în sânul său învățăturile unei lumi 
ancestrale pe care o eternizează prin săvârșirea actului artistic. Brâncuși 
creează în spiritul matricei stilistice autohtone despre care vorbește Blaga în 
„Trilogia culturii”, concepția sa artistică trăgându-și sevele din spiritul 
inconștient, individual și colectiv. Despre Brâncuși s-ar putea spune la fel ca 
despre Mihai Eminescu: „ fiind foarte român, Brâncuși este universal”.   Tradiția 
devine astfel, o matrice spirituală pentru sculptorul înstrăinat, Brâncuși 
conferind  o identitate aparte, inimitabilă creațiilor sale prin armonie, simetrie, 
proporționalitate, căutând absolutul dincolo de lucrurile lumii mundane. 

Lucrul în atelier, când artistul devine demiurgul creației sale, este 
însoțit și de lungi contemplări asupra artei și a originilor acesteia când omul 
primitiv se suspendă de la grijile cotidiene și dă un sens existenței sale prin 
bucuria de a lucra, de a zămisli modele  ce le imită pe cele divine: „ Arta nu face 
decât să înceapă continuu. Arta - poate cea mai desăvârșită a fost concepută in 
timpul copilăriei umanității. Căci omul primitiv uita de grijile cele domestice și 
lucra cu multă voioșie. Copiii posedă această bucurie primordială. Eu aș vrea să 
re-deștept sentimentul acesta in sculpturile mele..” 

Pentru Brâncuși a crea înseamnă a trăi de două ori. Arta este o 
deschidere către o dublă existență, este cel mai scurt drum de la un om la el 
însuși, o aureolă imperceptibilă care unește omul cu latura sa primordială, 
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nepervertită, nedecăzută din grațiile divine. Nu întâmplător Constantin 
Brâncuși asociază bucuria creației cu instalarea într-o copilărie simbolică și 
eternă. Nașterea, iubirea, existența, moartea sunt ipostaze ale unui joc cosmic, 
eliberat de orice convenție, de orice regulă, prin care omul participă la actul 
demiurgic universal. În fapt, Brâncuși consideră  arta o formă de a ieși de sub 
„teroarea istoriei”, a finitului, a imediatului, o regresiune la elementar, la 
modelele perfecte, absolute, originare a căror dinamică o întrevede în materia 
nesculptată încă  . 

Fiecare artist autentic, care nu a căzut în capcana tautologiei sau a 
epigonismului ( La umbra marilor copaci, nu crește nimic – Constantin 
Brâncuși), și-a impus propriul sistem de gândire și de concepere a actului 
creator. Dacă pentru unii suferința a fost substanța din care a luat naștere arta, 
valorificând categoriile negative în creație (spaima, țipătul, durerea, angoasa 
existențială, tenebrosul), Brâncuși se încrede în iubire, în frumos, în seninătate 
ca forțe intuite în materia brută căreia îi va da chip metaforic: al mumei, al 
rugăciunii, al arborelui celest, al tăcerii.  El respinge, în aforismele sale, ideea 
suferinței ca imbold artistic, precum și transpunerea acesteia în artă. De aceea 
observăm la operele lui Brâncuși o dinamică armonioasă, o imaginație 
optimistă, o laudă și o evlavie a splendorii existenței: „Suferința nu este artă!... 
Nu mai vreau să reprezint suferința!... Nu cred în suferință creatoare!...” 

În ceea ce privește condiția artistului, Brâncuși consideră că rolul 
acestuia este de a descoperi frumuseți noi și de a le însufleți. Fiecare artist, de 
la umilul Gepeto la cei mai cunoscuți, repetă actul lui Pygmalion pentru că nu 
poate să existe produs artistic adevărat dacă nu întreține iluzia umanului, 
bătaia inimii, suflarea:„ Plăcerea cu care lucrează artistul este însăși inima artei 
sale. Fără inimă - nu există Artă!” . Acest aforism, această învățătură nu se aplică 
doar artistului, ci întregii umanități. Fiecare om este îndemnat să se uite în 
adâncurile lăuntrice, să privească în spiritul său și să se purifice. Însă acest 
lucru omul nu îl realizează de unul singur, ci printr-o profundă legătură cu 
Divinitatea sau printr-o metaforică înzestrare cu duh creator prin care creația 
umană se apropie de cea divină: „Contemplați lucrările mele până le vedeți. Cei 
aproape de Dumnezeu le-au văzut.” 

Apropierea de Dumnezeu este, de fapt, apropierea omului de părțile 
superioare ale ființei sale și de spiritul lumii. Brâncuși declara: „În artă nu există 
străini”. Cuvântul „străin” nu face referire la diferențele etnice, lingvistice sau 
religioase dintre oameni, ci la ideea că arta este un limbaj universal, un cod 
lingvistic cognoscibil primitorilor-receptacul pe care îl deschide sensibilitatea 
și receptivitatea imanentă față de frumos pentru care omul nu are nevoie de o 
„instruire” exclusivistă. Arta nu separă, ci unește, căci pentru a vedea adevărul 
este nevoie doar de organul numit suflet, și privind cu sufletul inteligibilul „nu 
mai avem nevoie de explicații”, de definiții, de teorii, de decodificări. Frumosul 
este suficient sieși, nu este o banală ipoteză,  iar Brâncuși nu își propune decât 
să redeștepte în oameni bucuria și plăcerea de a trăi sub semnul frumosului. 
Nicidecum de a căuta explicații, lămuriri care ar reduce misterul, cum spune 
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Blaga, ci de a admira pur și simplu, de a contempla frumusețile ireductibile 
care ni se revelează: „În artă, ceea ce importă este bucuria. Aveți fericirea să 
contemplați (să vă minunați!). Aceasta este totul.” 

Cele mai semnificative opere ale lui Brâncuși pentru poporul român 
alcătuiesc o trinitate simbolică reprezentată de Masa Tăcerii, Poarta Sărutului 
și Coloana Infinitului, un tezaur al comunității gorjene, al întregii națiuni. 
Temele și motivele cultivate în creația sculptorului sunt sărutul, poarta, ochiul, 
oul, sfera, o corolă perfectă prin care artistul se afirmă cu excelență în domeniul 
artei, lăsând posterității o moștenire culturală fără seamăn. Ca în toate operele 
sale, Brâncuși folosește principiul tăieturii directe, deoarece: „impune o 
confruntare fără de milă între artist și materialele pe care el trebuie să le 
învingă” (Aforismul 23). Cât despre plasticitatea creației, sculptorul intuiește 
că fiecare material - lemn, piatră sau bronz - are un alt limbaj și imploră un alt 
tratament; iar să dorești, spre o pildă, „să îi transformi calitățile (în altceva 
decât a fost lăsat el de la natură) înseamnă să îl nimicești, să-l faci steril” 
(Aforismul 17) 

O trăsătură fundamentală care persistă în spatele fiecărei lucrări și le 
unește într-un tot unitar este spiritualitatea. Operele lui Brâncuși, dincolo de 
aparențe, păstrează o esență profundă a vieții etalând pe soclul creației 
simboluri care creează o punte de legătură între suflet și credință, în ele fiind 
închegată toată filosofia noastră creștină și populară. Unul dintre ele este masa, 
prezent în monumentul „Masa Tăcerii”, fiind un centru spiritual care ne 
amintește de legenda Cavalerilor Mesei Rotunde, dar și de cei doisprezece 
apostoli adunați în jurul Cinei celei de Taină. Substantivul „masa” oferă o 
deschidere directă către meditație, către o dimensiune metafizică a existenței 
și a spiritului, pe când tăcerea este atitudinea artistului în fața misterului. Prin 
tăcere, misterele sunt revelate, sunt adunate, sunt cuprinse, iar referința 
religioasă a unei tăceri prelungite se concretizează în glasul divin, căci vocea 
lui Dumnezeu doar în tăcere și în liniște poate fi auzită. Cele douăsprezece 
scaune au forma unor clepsidre, iar potrivit Dicționarului de Simboluri al lui 
Jean Chevalier și Alain Gheerbrant, clepsidra semnifică „«a vremii scurgere 
eternă» (Lamartine), curgerea ei inexorabilă până la moarte, sfârșit ineluctabil 
al ciclului vieții omenești. Dar clepsidra mai înseamnă și o posibilitate de 
răsturnare a timpului, o întoarcere la origini.” 

Dincolo de Poarta Sărutului, Jiul își urmează curgerea firească, păstrând 
în apele sale amintirea eroilor și a trecutului, a luptelor și a curajului, însă nu 
întâmplător râul se află în spatele creației, între cele două aflându-se o legătură 
spirituală în care este închegată viziunea noastră asupra eternității și a trecerii 
în neființă. Poarta1 simbolizează Locul de trecere dintre două stări, dintre două 
lumi, dintre cunoscut și necunoscut, dintre lumină și întuneric, dintre bogăție 
și sărăcie. Poarta se deschide spre un mister. Dar ea are și o valoare dinamică, 
psihologică; căci ea nu marchează doar un prag, ci îl și invită pe om să treacă 
spre o altfel de realitate. Poarta este o invitație la călătorie spre un alt tărâm... 
Așadar, întreaga trinitate fiind comemorată eroilor ce au murit în luptele de la 
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Jiu, Poarta Sărutului marchează absorbția și integrarea de către transcendent. 
Sărutul, motiv recurent în opera lui Brâncuși, se găsește și pe cele două coloane 
ale monumentului și marchează contopirea sufletelor într-unul singur printr-
o îmbrățișare eternă, dar este și un dar divin, întrucât Moise a fost ferit de 
agonie și de moarte părăsind lumea pământului în deplina beatitudine 
conferită de sărutul lui Dumnezeu2. Însăși poziționarea monumentului spre 
asfințit face referire la o stingere existențială, la o glorie care continuă dincolo 
de limitele materialului, iar râul, simbol sacru care se găsește și în filosofia 
noastră populară, este un reper mistic cel mai apropiat de sacralitate. În cele 
mai negre coșmaruri ale Vitoriei Lipan, soțul dispărut trece o apă, 
îndepărtându-se de ea, și nu se mai întoarce niciodată. Totodată, pe apele 
râului (Acheron) plutește luntrea lui Charon, personaj din mitologia Greacă, 
ajutându-i pe cei proaspăt morți să își săvârșească lunga călătorie către neființă. 
Legătura dintre Poartă și Jiu conferă un simbolism aparte creației, este 
pregătirea actului final al existenței. 

Pentru a se înălța spre orizonturile cerești, sufletul are nevoie de o 
coloană. Monumentul care încheie trinitatea brâncușiană simbolizează 
legătura dintre cer și pământ, Coloana infinitului fiind calea prin care spiritul 
se îndreaptă către divinitate. Infinitul face referire la tot ceea ce nu poate fi 
cuprins, la cele văzute și nevăzute. Având formă de axă, coloana poate uni 
Cerul cu Pământul, mai exact, centrul lumii terestre cu centrul cerului, care 
este figurat prin steaua polară. În sens descendent, aceasta axă  este cea pe care 
o urmează activitatea cerească; în sens descendent, este calea de mijloc 
(zhondao) sau calea regală (wangdao). Alteori e vorba de unirea celor trei lumi, 
lumea subterană, pământul și cerul sau Tribhuvana: pământul, atmosfera și 
cerul. Această ierarhie corespunde, simbolic, stadiilor ființei, așa cum o indică 
limpede etapele călătoriei axiale a lui Dante. Cel care a ajuns în centru, adică 
la starea edenică sau primordială, se ridică spre stadiile superioare de-a lungul 
axei3.          

Trinitatea brâncușiană este reprezentarea artistică a vieții într-o formă 
spirituală care transcende către o dimensiune sacră a experienței fatale a 
omului: moartea. Însă trecerea prin poartă, înălțarea spre cer, nu sugerează o 
teamă asupra morții, ci un triumf, o victorie, omului revelându-i-se divinitatea, 
sacralitatea și veșnicia prin trecerea în neființă. Cu toate astea, în opera lui 
Brâncuși sensul vieții nu este reprezentat doar prin moarte, ci și prin 
elementele primordiale, de la început de lume. 

Oul, sugerat de creația „Nou născut” este simbolul facerii lumi, se 
consideră că oul conține germenele din care se va dezvolta manifestarea și ca 
atare este un simbol universal ce se explică de la sine4. Dar la Mircea Eliade oul 
înseamnă o renaștere, o înviere repetată în plan cosmogonic. Oricare ar fi 
semnificațiile acestui simbol, oul este recunoscut ca element din care iau 
naștere lumea și sensurile ei; dar lucrarea „Nou născut” se poate referi, 
totodată, la o nouă etapă a artei, la un alt nivel de expresivitate plastică, de 
aceea putem spune că prin Constantin Brâncuși sculptura românească a 
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cunoscut alte orizonturi, a deschis calea către modernitatea creației și spre 
săvârșirea unor acte artistice deosebite de care nu sunt lipsite, totuși, 
spiritualitatea și credința. 

Pentru Brâncuși eternitatea înseamnă deschiderea artei către sufletele 
copiilor: „Aș vrea ca lucrările mele să se ridice în parcuri și grădini publice, să 
se joace copiii peste ele, cum s-ar fi jucat peste pietre și monumentele născute 
din pământ, nimeni să nu știe cine le-a făcut - dar toată lumea să simtă 
necesitatea și prietenia lor, ca ceva ce face parte din sufletul Naturii...”, căci 
bucuria copiilor prin joc și prin sustragerea de la grijile cotidiene care macină 
existența umană asigură coeziunea internă a cosmosului și a naturii, demersul 
umanitar trăind în fiecare spirit inocent în care dăinuie fericirea, bucuria și 
apropierea de Dumnezeu. 

[Locul 3 » Secțiunea CREAȚII LITERARE / NIVEL 3 (XI-XII)] 
————————— 
1Dicționar de Simboluri, Jean Chevalier • Alain Gheerbrant, p/744 
2Dicționar de Simboluri, Jean Chevalier • Alain Gheerbrant, p/812 
3Dicționar de Simboluri, Jean Chevalier • Alain Gheerbrant, p/123 
4Dicționar de Simboluri, Jean Chevalier • Alain Gheerbrant, p/659 

 

 

 

 

 

„Nu vom fi niciodată îndeajuns de recunoscători  
față de Pământul care ne-a dat totul!” 

 
 Alexia Cărăgui, 9B 

Prof coord. Elena Diana Găvan 
Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Gorj 

 
Trăim vremuri complicate, mai ales acum, cu pandemia. Însă și înainte 

de pandemie, viețile noastre adesea surmenate, împovărate și prinse de 
vârtejul cotidianului, nu ne-au permis să ne îndreptăm atenția spre grija pe 
care ar trebui să o avem față de resursele Pământului. Drept urmare, în ultimii 
ani, Pământul ne-a oferit reacții în lanț, parcă cumva să ne demonstreze că 
lipsa noastră de preocupare față de resursele lui va fi direct proporțională cu 
dezastrele naturale pe care le resimțim din plin: ninge în luna martie, la 
sărbătorile de iarnă purtăm tricouri, particule de plastic ajung în organismele 
noastre, dezastrele lăsate în urmă de inundații ne aduc fiori pe șira spinării, iar 
lista poate continua. 
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Din păcate, in România oamenii nu sunt preocupați să consume sau să 
risipească mai puțin, pentru ca resursele Pământului să nu se diminueze atât 
de mult încât să ne afecteze viitorul nostru și al generațiilor viitoare. Noi 
consumăm haotic, aruncăm deșeurile în natură, defrișăm pădurile, poluăm 
apele și atmosfera, iar mai apoi ne plângem că autoritățile nu fac nimic pentru 
a ne salva. 

 
Câți dintre noi, oare, ne-am pus întrebarea, la modul real, dacă acțiunile 

noastre nepotrivite nu sunt o consecință directă a schimbărilor climatice de 
care ne tot plângem? Dar oare, câți dintre noi s-au gândit măcar o singură dată 
în ultima perioadă să facă ceva concret pentru mediul înconjurător? 

 
Deși la nivelul unităților de învățământ sunt organizate acțiuni de 

ecologizare a anumitor locuri/locații, nu este îndeajuns pentru a veni in 
sprijinul naturii, oamenii continuând sa arunce deșeuri/gunoaie la voia 
întâmplării. Chiar la nivelul autorităților nu se iau masuri in ceea ce privește 
colectarea selectivă a deșeurilor. Exemplu este groapa de gunoi a orașului Tg-
Jiu care a devenit un adevărat dezastru ecologic, iar pentru populația din 
apropierea acestei zone de depozitare a deșeurilor, aerul este irespirabil. 

 
Schimbările la care suntem martori astăzi sunt diferite, iar noi suntem 

responsabili de ele! Din cauza faptului că emanăm mai multe gaze care rețin 
căldura în atmosferă, cauzăm creșterea temperaturii de pe Pământ într-un 
ritm extraordinar. Tăierea pădurilor într-un ritm haotic este iar o cauza a 
distrugerii Pământului. 

Noi suntem responsabili pentru tot ce se întâmplă in acest moment. Noi 
suntem cauza acestor schimbări mari.  

Suntem recunoscători Pământului pentru tot ceea ce ne oferă și vrem să 
îi mulțumim. Și putem face asta prin acțiuni simple, mici, în fiecare zi. Să 
aruncăm gunoiul în coșul potrivit, să nu consumăm apă și energie electrică 
mai mult decât este nevoie, să plantăm copaci și flori, să reciclăm tot ce putem 
recicla, să folosim (atunci când putem) alte modalități de transport decât 
automobilul personal și să avem grijă de Planeta cu fiecare ocazie pe care o 
avem. 

   Să păstrăm Pământul cât mai curat și mai sănătos pentru a ne putea 
bucura de el cât mai mult. 

[Locul 3 » Secțiunea CREAȚII LITERARE / NIVEL 2 (IX-X)] 
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Puterea divinității 
 

„Diavolul și bunul Dumnezeu nu se află separați în realități, nu 
sunt nici aici și nici acolo, ci ei sunt... simultan și pretutindeni” 

Constantin Brâncuși 
 Iuliana Gabriela Pană, 8C 

prof. coord. Irina Vaculea 
Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, Gorj 

 
Din Punctul meu de vedere, tot ceea ce se află în această dimensiune 

este și diavol și Divinitate. Dumnezeu nu se află în Cer, iar Diavolul nu se află 
în iad și tot ceea ce ne înconjoară reprezintă aceste două elemente spirituale. 

Iarba care crește, vântul care suflă, florile care-nfloresc, soarele care 
răsare în fiecare dimineață, toate acestea înseamnă Dumnezeu.  

Noi nu suntem niciodată singuri! Când vântul adie și mișcă crengile 
copacilor, Dumnezeu ne mângâie și ne transmite iubirea, dar noi nu suntem 
capabili să ne dăm seama că El este mereu cu noi. De asemenea, cred că 
Dumnezeu există și în talentele unor oameni. Astfel, muzica ne umple 
sufletele cu lumină divină. Când auzim un glas frumos, mai ales în natură, tot 
câmpul se umple de îngeri. 

Binele și Răul există simultan în tot ceea ce ne înconjoară. De pildă, 
spectacolul care ne duce în melancolia religiei, cu vreme răzbunătoare de 
Sfântul Ilie, când cei doi frați care nu s-au cunoscut niciodată, se strigă unul 
pe altul cu durere. Diavolul este aici, atunci când recolta se prăpădește, 
izvoarele seacă, apar accidentele, războaiele, pierderile, ura și dușmănia. 

Pe de altă parte, chiar dacă, noi greșim uneori și alegem calea nedreaptă, 
Dumnezeu tot ne iubește, căci noi toți suntem copiii Lui. Nu trebuie să trecem 
într-o altă dimensiune ca să-L întâlnim.  

O schimbare în cadrul verde al naturii ne poate arăta multe lucruri, 
combinația dintre Bine și Rău, dar totul merge spre Bine. 

Toate au un sens, chiar și oamenii pe care-i întâlnim întâmplător 
reprezintă una dintre  aceste două elemente. 

Manifestările Diavolului pot fi și lecții aduse nouă, nu numai dezastre, 
ca să ne convingă să îl căutăm pe  Cel care ne iubește nemărginit. 

În concluzie, Dumnezeu și Diavolul sunt aici necontenit și peste tot. 
 

[Locul 3 » Secțiunea CREAȚII LITERARE / NIVEL 1 (VII-VIII)] 
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„Însă sculptura mea nu este altceva decât apă. Apa însăși...” 
 

ION ADRIAN PÎRVUȚOIU – LOCUL 1 » SECȚIUNEA CREAȚII PLASTICE / NIVEL 1 (VII-VIII) 
PROF. COORD. DANIELA COCOROVEANU – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU ȘTEFULESCU” TÂRGU JIU, GJ 
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Crinul oltenesc 
 

 Alexia Elena Ciopănoiu, 11G,  
 prof. coord. Rodica P. Calotă 

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Gorj 
 

 
Tot ce a spus sau a creat Brâncuşi intră în alcătuirea uriașului aforism 

cosmic, mesajul pe care ni l-a transmis. Comentariul  meu la un limbaj artistic 
sui generis ar fi acest poem: 

 
Coloana este crinul oltenesc, 
O tulpină în alcool ceresc: 
Nu se oprește până nu coboară 
Soarele, pe-a piepturilor scară. 
Tăcerea este sfântă, când se lasă 
Atunci când stai cu toți ai tăi la masă ; 
Numai cu ochii se grăiește bine, 
Tu poți vorbi, din când în când, cu tine. 
Inimi cântând se contopesc, sub Poartă, 
Nici prea larg deschisă, nici prea-naltă. 
 
Bătăi de inimi se aud din piatră, 
Râuri de visuri susură din vatră; 
Adânca-nţelepciune minerală 
Nu se risipeşte; cu sfială 
Cucereşte spaţii, timp, regate 
Unde-şi poate construi palate; 
Şoapta-n piatră prinde să rodească 
Inimi de rostire românească. 
 

[Mențiune » Secțiunea CREAȚII LITERARE / NIVEL 3 (XI-XII)] 
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„Viața este ca și o monedă, trebuie să știi cum să o 
risipești sau mai exact cum să o folosești” 

Constantin Brâncuși 
 

 Andrada Grigorescu, 9B 
Prof coord. Elena Diana Găvan 

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Gorj 
 
Viața este un lucru efemer. Ea se apropie de sfârșit din ce în ce mai mult, 

cu fiecare secundă care trece. Problema nu e că viața e scurtă, ci că irosim mult 
din ea. Timpul, de asemenea, este șiret și neiertător. Deja ce considerăm a fi 
prezentul acum câteva secunde era viitorul. Prezentul este mereu devorat de 
viitor și ajunge trecut. Pe de altă parte nu avem nimic altceva decât prezentul: 
viitorul încă nu a venit, iar trecutul deja e o amintire. Mulți dintre noi, însă, 
trăim în trecut așteptând viitorul și lăsând prezentul să se piardă. Despre 
această fatală pierdere a timpului ne atrage atenția și celebrul Brâncuși prin 
citatul: „Viața este ca și o monedă, trebuie să știi cum să o risipești sau mai 
exact cum să o folosești”. 

În acest citat se face o paralelă între viață și bani. Banii, bunul material 
pe care orice om și-l dorește cu ardoare, este foarte periculos. Mulți oameni își 
pierd ani buni din viață pentru a aduna cât mai mulți bani pe care mai apoi îi 
vor risipi, în cele din urmă, fie cheltuindu–i pe lucruri care par valoroase în 
ochii lor, fie nemaiavând timpul necesar de a se bucura de ei, fiindcă în „marea 
călătorie” nu vor lua nimic cu ei. 

În viață trebuie să faci ceea ce îți place, să te bucuri de ea la maxim 
pentru că cine știe ce se poate întâmpla. Viața e imprevizibilă: azi ești un om, 
mâine ești o amintire. Timpul tău pe Pământ e limitat, așa că nu-l folosi ca să 
trăiești viața altcuiva. 

Este important să trăiești momentul, să te bucuri de acele secunde, 
minute, ore, zile, deoarece acestea nu se mai întorc. Oamenii însă nu 
realizează că fiecare secundă este o oportunitate ce are o valoare infinită. Ei 
așteaptă toată săptămâna ziua de vineri, tot anul vara și toată viața fericirea, 
uitând să trăiască. 

Anii se duc atât de repede, aproape că nu ne dăm seama. Iubirile fără de 
care nu ne puteam imagina viața vor fi uitate, supărările care nu ne lăsau să 
dormim noaptea vor fi și ele trecute, dar, în același timp, și vremea noastră va 
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fi trecută. Cele mai frumoase momente vor fi fost deja pierdute în așteptarea 
altor momente care nu vor mai veni. 

Lumea este plină de lucruri materiale care, odată cumpărate, te fac să te 
simți mai bine pentru ceva timp, să uiți că în acele obiecte se află tot timpul 
pe care l-ai petrecut strângând banii necesari pentru a le cumpăra. 

La sfârșit de drum va conta, însă, cum ai folosit banii și viața pentru a te 
înconjura de oameni dragi, loiali și pentru a-ți făuri amintiri minunate ale 
zilelor trăite așa cum trebuie. 

 

[Mențiune » Secțiunea CREAȚII LITERARE / NIVEL 2 (IX-X)] 
 

 
 
 
 
 

Spiritul creator și oglinda artei 
 

„Operele de artă nu sunt decât niște oglinzi,  
în care fiecare vede ceea ce i se aseamănă lui.” 

Aforismul 15 
 Daria Udroiu, 9 

Prof. coord. Alina Țivlea 
Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, Gorj 

 
 
Universul poate fi imaginat ca o mare sferă. Atât în interiorul, cât și în 

exteriorul ei, se află câte un om. Ambii privesc sfera dintr-un punct de vedere 
diferit, dar, oricare ar fi varianta pe care cei doi o văd, au amândoi dreptate cu 
privire la înfățișarea Universului. Omul care privește în afara sferei este omul 
de știință, cel care poate analiza și descrie aspectele și lumii obiective pe care 
o privește. Omul care se află în interiorul sferei este artistul, misticul, care este 
în legătură cu spiritele și supranaturalul, cel care simte lumea în interior căreia 
se află, lumea subiectivă. 

Realitatea este alcătuită din cele două ipostaze, care trebuie unite pentru 
a avea o imagine întreagă a Universului. În același mod se împletesc și operele 
de artă a doi artiști cunoscuți: Constantin Brâncuși și Ion Barbu, oferind, atât 
prin asemănările, cât și deosebirile dintre ele, o imagine întreagă a lumii în 
care trăim. Arta făcută din suflet și imaginație și arta făcută cu ajutorul 
științelor exacte: „Artistul trebuie să caute să redea spiritual și esența 
lucrurilor.” 

Cei doi, Brâncuși și Barbu se întâlnesc în linia artei care creează lumi 
posibile. Sunt fântâni cu apă vie, săpate în pământul românesc de mâna 
Creatorului. Simbolul utilizat  rezonează cu lumea arhetipurilor, a principiilor, 
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a legilor și are capacitatea de a produce o mișcare în profunzimea ființei 
noastre, relevând astfel adevăruri eterne. Brâncuși și Barbu nu s-au sfiit să 
folosească acest element în operele lor, dându-le un înțeles mai profund, mai 
greu de descoperit și mai adânc înrădăcinat. De multe ori, cei doi artiști și-au 
creat operele în jurul simbolului oglinzii, dorind, astfel, să înfățișeze într-o 
manieră discretă ideea de înțelepciune, autocunoaștere, imaginație, gândire și 
de amintire subconștientă. 

Mitul oglinzii, integrat miturilor fondatoare, este o poartă de trecere 
între real și realitate.  

Cocoșul (salutând cerul) este o opera care dă expresie unei aspirații a 
sufletului uman: “Arta e realitatea însăși.” Efortul creator are menirea de a 
actualiza ce există în lumea reală, de prelungi în imaginar, prin formă 
sublimată. Deși mulți au încercat să-i ghicească semnificația, Cella 
Delavrancea a fost prima care și-a dat seama ce reprezintă acea „bucată 
voluminoasă de alamă”. Brâncuși a fost foarte încântat și a răsplătit-o, gătindu-
i cina. În realitate, Cella Delavrancea izbutise să afle semnificația sculpturii 
prin oglindirea propriei persoane și, implicit, a sufletului de pianistă în alamă. 
Femeia văzuse în profilul sculpturii unghiuri echivalente în zig-zag, adică 
intervalele de cvartă ale strigătului de cocoș. Brâncuși explică întâmplarea și 
înțelesul din spatele sculpturii, afirmând: „Sculptura mea Cocoșul nu mai este 
cocoș; iar Pasărea măiastră nu mai este o pasăre: au devenit simboluri. Eu am 
căutat mereu naturalul, frumosul primar și direct, nemijlocit și etern!...”  

 Pentru Barbu, actul poetic este similar cu cel geometric. Ermetismul 
poeziei “Joc secund” este purificarea, obținută odată cu oglindirea în apa în 
care va trebui, mai apoi, să pășești. 

Folosindu-se de simbolul oglinzii și dând operelor abilitatea de a ne 
arată ce suntem cu adevărat, de a ne face conștienți de propria persoană și de 
a ne reaminti să gândim, artiștii au creat o capodoperă; Brâncuși, folosindu-se 
de sufletul lui și Barbu cu ajutorul geometriei transformată în versuri. Ambii 
erau inițiați în cunoașterea valorii de aur pur al simbolurilor. Fiecare operă de 
artă a celor doi români ne pot face să înțelegem „tâlcul adevărat al lucrurilor”, 
așa cum obișnuia însuși Brâncuși să spună, căci fără esență nimic nu poate 
dăinui 

Deși elemente ale unor domenii diferite, sculptura și poezia au fost 
inspirate din același obiect încărcat de semnificații și sunt două componente 
importante ale artei românești, care încă dăinuie și fascinează, asemenea 
restului operelor ale creatorilor lor. 

[Mențiune » Secțiunea CREAȚII LITERARE / NIVEL 2 (IX-X)] 
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„Nu putem să-L ajungem niciodată  
pe Dumnezeu, 

însă curajul de a călători spre El  
rămâne important.” 

Constantin Brâncuși 
 

 Antonia-Maria Prunariu, 7 
Prof. coord. Petronela Denisa Chiliban 

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Gorj 
 

 
Omenirea are foarte multe probleme în viața de zi cu zi, dar nu uităm 

să ne gândim la Dumnezeu, măcar atunci când ne facem rugăciunea de 
dimineață. 

Am învățat la religie că Dumnezeu este în fiecare dintre noi și că noi 
suntem copiii Lui, deci asta ar trebui să ne îndemne să semănăm Tatălui divin 
, să fim curați, buni, drepți, iertători, să avem calitățile lui Dumnezeu. 

Îl căutam  pe Dumnezeu  în ciuda tuturor dificultăților de-a lungul 
călătoriei zilnice din noi, din efortul și stăruința copiilor de a învăța, din munca 
zilnică a adulților din ţara noastră, din toată lumea. 

 În ciuda problemelor din familie, din omenire , sperăm să-l găsim pe 
Dumnezeul din noi , iar Dumnezeu ştie intenţia și efortul nostru, chiar dacă îl 
vedem sau nu-L vedem.  

În Biblie scrie: “Fericiţi sunt cei care nu văd, dar cred!”  
Persoanele care îl văd pe Dumnezeu, cred în EL , iar  pentru cei care nu 

văd, dorinţa lor este cea care ţine Locul binecuvântării. Cât timp dorim să-l 
vedem pe Dumnezeu, suntem binecuvântați, suntem în legătură cu El și 
simţim că avem pentru ce să visăm, să ne străduim, să muncim, să învățăm, să 
cercetăm,  să obţinem. 

Stăm în fața televizorului și vedem ororile războiului , ochii triști ai 
copiilor și plânsul mamelor ce pleacă din casa lor, din țara lor, văzând viitorul 
nesigur al copiilor pe care îi poartă în brațe, sau pe al copiilor, soților, părinților 
și pritenilor , pe care îi păzesc în război cu rugăciunile lor către Dumnezeu. 

Oamenii curajoși călătoresc cu gândul la Dumnezeu, știind că îi va păzi 
în drumul lor, pe ei și pe cei dragi lor. 

Acum nu înțelegem nimic, vedem cât de mici și neputincioși suntem 
noi și cât de mici sunt preocupările unor oameni bolnavi de mândrie  ….. 
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Și totuși, Dumnezeu este aici, numai că trebuie să avem răbdare și să-l 
căutăm mereu cu rugăciunile și gândurile noastre, în toate drumurile și 
călătoriile noastre! 

Suntem apăsați de probleme, de neputința oamenilor de a aduce binele 
și a îndepărta răul, dar Dumnezeu ne va păzi, dacă îl căutăm mereu. 

Așa ne vom cuceri drumul spre Rai, învățând să facem față tuturor 
situațiilor, bune sau rele , aflate pe parcursul călătoriilor noastre, din care nu 
putem decât să învățăm, pentru a fi mai puternici și mai iubitori.  

 Cu toţii trebuie să ne zbatem să-l găsim pe Dumnezeul din noi de-a 
lungul călătoriilor din viața noastră și vom izbândi, vom ajunge acolo, la 
Dumnezeu și la pacea Lui! 

Dumnezeu ne călăuzește, ne ajută să ne îndeplinim sarcinile și să 
ajungem la țintă. Chiar dacă nevoile călătoriei noastre sunt diferite, 
Dumnezeu ne poartă de grijă pentru toate și ne îmbărbătează . 

Chiar dacă în călătorie există şi luptă, ne amintim că Dumnezeu ne-a 
salvat din puterea satanei, care  încearcă din nou să ne piardă cu vicleniile lui.  

Pentru această luptă avem nevoie de  curaj și încredere în Dumnezeu! 
«Fiţi tari şi curajoşi! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi... pentru că mai 

mulţi sunt cu noi decât cu el. Cu el este un braţ de carne, dar cu noi este Domnul 
Dumnezeul nostru, ca să ne ajute şi să lupte luptele noastre»“.  

Să credem în promisiunea lui Dumnezeu:  
„El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniştea, şi 
valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că s-au liniştit şi Domnul i-a dus în 
limanul dorit“  

(Psalmul 107:28-30 ) 
Când vom ajunge la ţinta propusă, ne vom aminti prin câte furtuni ne-

a condus în siguranţă şi de câte pericole ne-a păzit Dumnezeu! 
 

[Mențiune » Secțiunea CREAȚII LITERARE / NIVEL 1 (VII-VIII)] 
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Coalescenţa metaforică 
 

 Prof. Rodica P. Calotă 
Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Gorj 

 
Aforismele lui Brâncuşi au o structură fractalică, precum sculpturile sale: 

poate descântece, poate sudalme în piatră, dar concatenaţii, unde şi particule, 
în acelaşi timp, ca apa, motiv să înţelegem şi noi, profanii, cum se poate defini 
sau exprima un zâmbet cuantic. 

Dacă pornim de la două citate din tezaurul gândirii lui Brâncuşi, cioplite 
întâi în creier şi apoi în piatră, vom înţelege, şi fără ajutorul psihologului, care 
e sensul vieţii: acela pe care i-l dăm! 

1. „Nu putem să îl ajungem niciodată pe Dumnezeu - însă curajul de a 
călători înspre el rămâne important.” 

2. „Toate boalele vin din contrarietate. Animalele sălbatice nu se 
jigăresc; cele domestice și oamenii se jigăresc pentru că se lasă roși de 
contrarietăți. În dragoste contrarietatea e și mai teribilă, căci amorul este cea 
mai mare escrocherie a naturii.” 

Ca filolog şi ca profesor de limba franceză, era firesc să mă intereseze 
aspectele artei brâncuşiene, pe parcursul şederii sale la Paris, unde am vizitat 
şi atelierele, valorificând oportunitatea de a vizita Parisul, în urma unui 
concurs de fabulă ştiinţifică, în memoria celebrului  La Fontaine, fapt care mi-
a permis să compar atitudinea celor doi geniali creatori, unul în piatră, altul în 
codul moral al fiinţei noastre. Aşadar, în fabula „Lupul şi câinele”, La Fontaine  
înfăţişa întocmai „contrarietatea” de care vorbeşte Brâncuşi. 

În zilele noastre, „lupul” ar fi aventurierul sau creatorul, „câinele” ar intra 
în serviciul unei mari companii sau ar trece concursurile de serviciu public. 
Totul ține de alegerea stilului de viață. Dar o altă interpretare este posibilă. 
Lupul, după cum constatăm, redevine la sfârșitul fabulei un animal sălbatic 
care aleargă; cât de mult este câinele civilizat, tot atât de mult lupul nu poate 
renunța la natura sa. Fabula ar fi atunci o meditație asupra imposibilității de a 
renunța la nevoile noastre esențiale. S-ar putea considera că ultimele cuvinte 
ale naratorului „Asta spunând, cumătrul lup fuge și iar fuge” sunt o 
considerație filozofică implicită. Faptul că lupul „încă aleargă” poate însemna 
că atâta timp cât pământul se va învârti, câinii vor fi câini, iar lupii vor fi lupi. 
Indiferent de eforturile pe care le facem pentru a ne schimba adevărata natură, 
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ea ajunge întotdeauna să reapară și să-și revendice drepturile. Reținem, însă, 
că simpatia naratorului se îndreaptă mai mult către lup decât către câine. 
Cititorul se simte aproape de lup în sensul că descoperă situația prin reflecțiile 
sale (v. 7-8-9) și întrebările sale (v. 21, 33-34). Lupul este, de asemenea, un erou 
în sensul cel mai profund al termenului: ca Ulise sau cavalerii legendari, el 
triumfă asupra încercărilor și ispitelor. Eroismul lupului constă în a rămâne 
ceea ce este oricum ar fi, în a nu se nega. La Fontaine reușește așadar să facă 
admirabil animalul urât, obiectul urii și al fricii ancestrale. 

Cele două animale se opun: lupul este flămând, în timp ce Câinele este 
gras: el da ordine lupului. Momentul în care Lupul vede colierul, el are ultimul 
cuvânt şi el este cel care domină dialogul la final (replicile lui sunt mai lungi). 
Nu mai pune întrebări: el afirmă, se AFIRMĂ  

Spre 23-25, Câinele enumeră acțiunile ce trebuie făcute pentru a obține 
situația aceasta: urmărirea cerşetorilor şi linguşirea. Fabulistul devalorizează 
curtenii: ei nu fac fapte nobile și mai presus de toate fac fapte ușoare (spre 
deosebire de Lup, în versetul 20). 

Această fabulă ar fi atunci o meditație asupra posibilității și dificultății 
de a-i înțelege pe ceilalți. Simțim simpatie pentru lup deși este mai îndepărtat 
de noi decât câinele, este dovada că îi putem înțelege pe ceilalți; pe de altă 
parte, chiar dacă, în (con)text,  câinele încearcă să-l ajute pe lup, nu-l poate 
înțelege deloc, întrucât sunt iremediabil străini unul de celălalt. Poate un 
burghez modern să înțeleagă cu adevărat viața și stările de spirit ale 
locuitorilor din ghetouri?  Această fabulă sub o înfățișare atrăgătoare conține 
astfel un mesaj foarte subtil. Aceasta este marea forță a apologului: să nu 
limiteze învățătura morală la un precept explicit, ci să deschidă multe căi 
interesante pentru reflecție. 

În siajul aceloraşi reflecţii, comportamentul artistului nu se poate dezice 
de acest modus vivendi, preferând suferinţa şi austeritatea, compromisului. 

„Nu am făcut niciodată nimic pentru vâlvă (...). Dimpotrivă, am înăbuşit 
cu încăpăţânare, pe cât mi-a stat în putinţă, orice soi de spectacol (...). Fiindcă 
gloria este poate cea mai mare înşelătorie pe care au inventat-o oamenii. „ 

Doar munca asiduă pentru desăvârşirea creaţiei l-a ajutat pe marele 
sculptor să ajungă la simplitate şi să nu simtă nevoia unei glorii deşarte, care 
să-i răpească timpul şi energia atât de preţioase pentru un creator de talia lui 
Brâncuşi, a cărui opinie reflectă limpede acest lucru: 

„Oamenii se iau pe ei înşişi chiar prea în serios. Ei vor mai întotdeauna 
să fie cineva!... 

 Însă această glorie îşi bate joc de noi, atunci când ne tot ţinem după ea, 
iar de îndată ce îi întoarcem spatele, ea este cea care... aleargă în urma 
noastră.” 

Această înţelepciune este predată de părinţi copiilor, cei mai îndreptăţiţi 
şi valoroşi legatari, prin viu grai, dar şi prin exemplul vieţuirii lor pe acest 
pământ. Nu exista abatere de la regulile bunului-simţ, care i s-au transmis în 
tot ceea ce a gândit şi creat: „Un înţelept face din veninul său interior remediu 
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pentru sine; sau precept de tămăduire pentru semeni (...) Însă cine nu se luptă 
în contra Răului, s-a şi predat deja inamicului.”  

„Eliberează-te de pasiuni, eliberează-te de pofte, eliberează-te de greşeli 
– acestea sunt trei precepte, zale şi scut, pentru orice Spirit. Purtând această 
armură, eşti puternic în contra răului-devii invulnerabil.” Astfel se explică nu 
doar rezistenţa spirituală, la tentaţii, ci şi cea fizică, la încercările la care e 
supus trupul: 

„La Paris am dus-o greu, la început. Uneori mă ţineam de ziduri ca să nu 
cad. De foame. De boală. Am lucrat, pentru a-mi câştiga existenţa, ca spălător 
de vase în restaurante. Eram un soi de paharnic. Nu turnam vin boierilor. Mă 
specializasem în spălatul paharelor.”  

Pe de altă parte, prietenia cu artişti celebri, la fel de supuşi rigorilor artei, 
a fost o alegere pe care a cultivat-o şi valorificat-o, fără însă a face rabat de la 
exigenţele idealului său. 

„La Paris am fost prieten cu Matisse, cu Erik Satie, cu Modigliani şi, în 
special, cu Guillaume Apollinaire, a cărui moarte a fost un dezastru pentru arta 
modernă. Era un camarad minunat. Te simţeai cot la cot cu el. Am intrat ca 
elev în atelierul lui Antonin Mercié, unde ajunsesem la o mare dexteritate 
tehnică. Făceam câte o sculptură pe zi în genul lui Rodin. N-am mai putut trăi 
în preajma lui, a maestrului Mercié, deşi mă iubea. Făceam ca şi el… Au fost 
anii cei mai grei, anii căutărilor, anii de regăsire a unui drum propriu. Am 
plecat de la Mercié, l-am supărat, dar trebuia să-mi caut calea mea. Am ajuns 
la simplitate, la pace şi bucurie, din dificultăţi intime“. 

E bine să ne reamintim că există o modalitate de reconciliere cu noi 
înşine, una pe care ne-o recomandă un geniu, validată de viaţa şi opera lui. 

„Toate dilemele se rezolvă prin unificarea contrariilor.” 
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„Toate dilemele se rezolvă prin unificarea contrariilor.” 
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Arta  
 

„Arta este o oglindă în care fiecare vede ceea ce gândește.” 
Constantin Brâncuși 

 
 Ștefania Mirabela Tănăsoiu, 10 

Prof. coord. Claudiu Purdescu 
Liceul Mătăsari, Gorj 

 
Când vorbim despre artă, vorbim despre momente, amintiri, 

sentimente. Arta este cea mai bună modalitate prin care ne putem exprima 
sentimentele, prin care retrăim amintiri. Este o învăluire de culoare, bucurie, 
tristeţe, melancolie, o bucată ruptă din noi. Limbajul este o artă, natura este o 
artă, totul în jurul nostru este artă pură. 

Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au descoperit arta. Au învățat 
cum să combine culori, cum să modeleze, cum să construiască ceva uimitor cu 
care și-au înfrumusețat viața. Creatorul unei capodopere simte că el va 
înfrumuseța Locul și speră că  oamenii îl vor aprecia îndeajuns. 

 O dată ce ai început să creezi artă, nu te mai poți opri. Plăcerea, bucuria 
pe care o simți atunci, când din mâna ta ia naștere ceva frumos, este de 
nedescris. Noi, oamenii,  avem abilitatea, capacitatea de a crea arta din orice. 
Atunci când ne simţim triști, supăraţi, tindem să facem totul ,,negru" în jurul 
nostru. Alegem culori închise, întunecate, deoarece simțim că asta ne ajută, 
deoarece gândim că nimeni și nimic nu ne poate scoate din starea aceea. În 
acele momente, arta este concretizată în cele mai frumoase creații, pentru că 
percepția diferită ne face să simțim totul mai profund.  

Brâncuși și-a expus creațiile fără teama că oamenii nu îi vor aprecia 
munca. El a iubit atât de mult arta , încât a devenit o parte din el. Bucuria lui a 
transformat-o în ceea ce numim astăzi ''Coloana Infinitului'', o coloană care 
exprimă necunoscutul dincolo de adevăr. Fiecare parte reprezintă un moment, 
un gând, o idee. 
  Tristețea lui a transformat-o în ''Masa Tăcerii'', o masă unde te poți 
așeza și îți poți asculta gândurile. O masă unde și-a revărsat tristețea, necazul, 
amărăciunea. Un loc unde poate a stat doar el și cu gândurile sale, fără să facă 
sau să zică nimic. 
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Sentimentele de iubire au devenit ,,Poarta sărutului''. Prin această 
creație a vrut să își exteriorizeze sentimentele de iubire, de entuziasm, să arate 
lumii că iubirea este tot ceea ce contează. 
 Arta este ca o oglindă în care fiecare vede ceea ce vrea, ceea ce gândește. 
Fiecare om o percepe diferit, are o altă viziune asupra a ceea ce vede sau 
trăieşte. Părerile sunt multe, dar trebuie să știi să ții cont doar de cele care 
rezonează cu gândurile tale.  

 

 
 

Nesfârșitul izvor al aforismelor lui Brâncuși 
  

 Simona-Mihaela Ștefănescu  
educatoare, Școala Gimnazială Nr. 308, București 

 
 Brâncuşi era ţăran la Paris, aşa cum era şi Maria Tănase ţărancă sau 
Pegy Gughenheim, cowboy! Pe Brâncuşi, în folclorul nostru de mahala, 
românii l-au făcut ţăran: „le paysan du Danube, el nu era un ţăran-în 
accepţiunea pe care i-o dăruim noi termenului-şi nici nu avea gândire...simplă! 
Dimpotrivă!...” (idem, op. cit., p.14). Brâncuşi nu a fost niciodată ţăran, 
nepracticând munca aratului, el s-a născut dintr-o dată visător la cântecul 
ciocârliei; dintr-o dată a cunoscut ucenicia meseriei, a meşteşugului inovativ: 
dacă a trebuit să cânte într-o bodegă şi-a făcut imediat un instrument de 
acompaniat, şi, a cântat!” Brâncuşi trebuie integrat între Vuia, Vlaicu şi 
Coandă, care au fost ingineri. Totuşi Brâncuşi era sculptor, nu inginer! 
Dar...dacă nu ar fi fost şi inginer, Coloana fără sfârşit, cu cele 30 de tone, fixate 
pe un ax gros de două palme, n-ar fi rezistat în picioare până azi, după cum l-
au atenţionat inginerii germani, ceea ce înseamnă că prin geniul său a fost şi... 
inginer!” (op. cit. p. 15). Adevărul este unul: inginerul Ştefan Georgescu-Gorjan 
a fost constructorul şi tehnologul Coloanei. Brâncuşi fiind, inventatorul. În 
final, amândoi au fost artişti ingineri şi ingineri artiști. 

Să vorbim serios despre Brâncuşi! El nu a fost un clevetitor, 
comentator, adunând cugetări, maxime şi aforisme. El are limitele lui de 
cunoaștere şi înţelegere, dar cei mai mulţi vor, atribuindu-i zeci, sute de 
asemenea sintagme să devină ceva mai 14 mult în ochii contemporanilor, 
subliniind mai mult, aforismele, pe care ei le-au prelucrat, decât să sublinieze 
opera sculptorului!... La Congresul de dacologie de la Târgu Jiu, 2012, 
majoritatea comunicărilor au fost axate pe Brâncuşi-filozof şi aveau ca 
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argumente aceste aforisme! Nimic mai fals...Filozofia lui Brâncuşi îşi are 
izvorul în chiar opera sa! „...stilul său de viaţă a rămas, în realitate, acela al 
unui ţăran român” (op. cit., p. 18), vai, vai...săracă Carola Giedion-Welcker. Păi 
Brâncuşi specula realitatea, impunându-se cu ce se aşteptau mai puţin naivii 
săi contemporani ahtiaţi după modernism şi africanism! şi faţă de fiecare, 
mereu, se arăta într-o altă realitate! da, din Paris şi marile centre ale lumi, 
cuprinse de mrejele unei preapocalipse specifică artei secolului XX! care încă 
mai face ravagii, şi acum. 

Pătrunzând în interiorul artelor sculpturii şi arhitecturii, estetic, dar şi 
ideatic, conştient fiind că forma, tridimensionalitatea ei este o prezenţă tot 
mai activă şi în celelalte arte, cum ar fi pictura (cu ale sale colaje în volum 
prinse pe fondul de culoare sau holograma în arta filmului), nu mai vorbesc 
de ambientul interior şi de estetica industrială, vrând, cum spuneam, să 
descopăr care este cauza adoraţiei pentru forma materială, geometria, 
simbolicul, am constatat că aceasta poate să ţină loc de cuvinte şi este cea mai 
veche modalitate de exprimare, chiar în filosofie.  

Forma, în ansamblul ei, conţine fizica şi chimia lumii materiale, conţine 
primul alfabet de exprimare, inclusiv cel reprezentat în plan, limbajul celor 
care sunt surzi şi nu grăiesc... Forma tridimensională stă la baza celei mai vechi 
arte spirituale, artă a formelor primare de exprimare a gândului, a formelor 
totem, precum şi a celor de dominaţie a omului faţă de natura din jurul său 
numite, de-a lungul timpului, sculptura şi arhitectura. Din ce în ce mai mult, 
avem de a face cu un dialog al formelor, unilateral, dinspre creator către 
receptor, dialog al unui teatru al simbolurilor, sarcina relevării substanţei ideii 
din formă, revenindu-i celui din urmă, receptorului. 

Arhitectura ca artă creează echilibrul social, cetăţenesc, în existenţele 
democratice, ne înclină spre dragoste pentru istoria aşezărilor omeneşti 
urbane şi rurale, toate construite în economia liberă a valorilor imobiliare. Ca 
filosofie, arhitectura este o aventură a spiritului uman, în afara spaţiului său 
interior, fiind prima materializare a manifestarii omului spre latura sa 
tehnologică, prima în realizarea unui spaţiu ecologic, prima în relifarea vieţii 
statice de-a lungul timpului. Datorită echilibrului de care aminteam înainte, 
ne simţim atât de bine în peregrinările noastre, vizavi de arhitectură, în zonele 
unde predomină stilul roman, stilul clasic francez, academic. Despre forma 
concretă, singulară, dorim să vorbim, forma "filosofală", cea realizată în, şi cu 
tehnologia secolului XX, nereferindu-ne la coelhica magică Piatră Filozofală... 
Un gând, anume, trebuie să rezervăm pentru tehnologiile preistorice, pentru 
frumuseţea de inspiraţie divină, gândul ce se desprinde din prezenţa fizică a 
Piramidelor, prezenţa formelor gigant hominide, gândul ce ne duce la ideea 
de perenitate…ideea de a rezista în timp. Spuneam şi cu altă ocazie, că Poarta 
Sărutului creată la Tg. Jiu de Constantin Brâncuşi este un model de filosofie al 
formei, de filosofie al simbolului, căci nimic nu exprimă mai bine ideea de 
veşnicie, în sens material, intuită în megaliticul volum. De ce a ales marele 
gânditor o poartă (?)!...căci ea reprezintă simbolul unei intrări şi ieşiri, trecerea 
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de la viaţă spre neviaţă, este martorul, dovada, ciclurilor biologice fiinţând 
înspre infinit, între naştere şi moarte. Şi la cutremur este bine să te adăposteşti 
sub o poartă.  

Alături de veşnicia materiei şi ciclica înfăptuire a ei, nu stă decât iubirea 
şi segmentarea acesteia într-un ambiţios joc al spiritului, tinzând spre 
eternitate. Rămânând în zona spaţiului implicării filozofiei în formă, să 
constatăm o altă materializare a relaţiei amintite mai sus, creaţie a naturii, dar 
dăltuită în piatră de marele Brâncuşi: Oul prometeic, fiinţarea potenţialului 
gigantic, forma geometrică tridimensională, sferică, şi intuitivă către cea mai 
colosală energie, cea atomică! dinamică formă, care, de când s-a descoperit 
atomul, ca atare, şi secţionarea sa, este simbolul forţei în maxima ei formulă, 
forţa nucleară... Şi filosofic, şi ştiinţific, vorbind, neexistând forţă mai 
puternică în univers ca forţa sămânţei în devenirea ei macromoleculară. Oul 
reprezentat de sculptorul elementelor primare este de natură pozitivă, căci s-
a constituit din marmură sau bronz şi nu altfel, cuvânt spre exemplu, fiind 
astfel un sens-semn pământesc şi nu o imagine galactică, în afara simţului 
omenesc, în profanul zbor al spiritului printre astre… În creşterea şi 
dezvoltarea sa, o sferă, se desfăşoară în aceste sensuri după o infinitate de 
direcţii, fapt care, însă, în cei şase, şapte mii de ani, s-a demonstrat, că în sens 
gravitaţional avem de a face cu o direcţie înspre minimal pentru omul 
gravitaţional şi a sa construcţie... Vezi Turnul Babel, bomba nucleară, care, pe 
orizontală, se desfăşoară mai distructiv şi mai rapid decât pe verticală. De 
aceea credem, că viaţa noastră este mai mult şi semnificativ legată de pământ, 
de spaţiul terestru, neglijat prea repede de cercetare şi supus inacceptabil de 
consistent exprimărilor neecologice... De aceea credem, că Brâncuşi a fost un 
mare filosof, căci între două stări ale Genezei, a generării seminţiilor - 12 la 
număr, ale lui Iacov, numit şi Israel (cel care s-a luptat cu Domnul) - şi a 
atingerii idealului, cunoaşterea lui Dumnezeu, Coloana, stă această poartă a 
destinului, greu, magnet cu polii puternic înfipţi în pământ, precum un Adam, 
care ca şi Atlas ţine în spinare cerul. Bine, şi unde este omul? Şi atunci în 
trecutul biblic, şi dintodeauna altcineva, Brâncuşi l-a făcut pe om precum o 
“Cuminţenie a pământului”, în care se oglindesc toate aceste stări de strivire a 
sa, în faţa timpului.. 

Geniul brâncușian ajunge să revoluționeze concepția lumii despre arta 
și frumos. Conștient de menirea sa, el spunea: ,,Ceea ce fac eu astăzi, mi-a fost 
dat ca sa fac! Caci am venit pe lume cu o menire  și "De cate ori am început o 
lucrare, eu am avut sentimentul ca un absolut se exprima prin mine - si atunci 
nu mai contam ca individualitate, într-atât eram de transfigurat și de contopit 
cu Totul universal. Aceasta ar trebui sa fie relația fiecărui artist fata de Lume". 
Brâncuși readucea într-un mod neașteptat în atenția esteților vremii, prin 
vibrația pură și înaltă a artei sale inspirate, conceptele vii ale Binelui, 
Frumosului și Adevărului dumnezeiesc. Adesea considerat, dintr-o profundă 
eroare, întemeietorul artei moderne, abstracte, el a pus lucrurile la punct: 
"Nebuni sunt toți aceia care consideră sculpturile mele drept abstracte. Ceea ce 
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cred ei că este abstract, este tot ce poate fi mai realist, căci realul nu înseamnă 
forma exterioara a lucrurilor, ci ideea și esența fenomenelor. Eu nu sunt nici 
suprarealist, nici baroc, nici cubist și nici altceva de soiul acesta; eu, cu noul 
meu, vin din ceva care este străvechi...".  

Modest și retras, Brâncuși trăia într-o simplitate greu de înțeles pentru 
firile iubitoare de glorie ale artiștilor contemporani cu el, evita vâlva creatoare 
de renume și se autocaracteriză ca ,,prinț-țăran", revendicându-se de la 
înțelepciunea strămoșilor săi din Carpați, atunci când spunea: ,,Eu mi-am iubit 
și nu mi-am părăsit nici o clipă strămoșii și filosofia lor milenară, a naturalității. 
Nu sunt oare străbunii stâlpii destinului nostru? Sunt eu mai înțelept cu ceva 
decât tatăl meu, Nicolae Brâncuși, sau era Venizelos mai înțelept decât Platon?" 
Brâncuși știa foarte bine că Romania este situată într-un spațiu spiritual 
deosebit, căci s-a consemnat vorba sa: ,,Aici, la hotarul dintre cele doua lumi, 
Orientul și Occidentul, unde trăim, noi romanii avem un mare destin!". El 
considera ca se înscrie în continuitatea unei înțelepciuni milenare, transmisă 
din tată în fiu, sub forma bunului simț ancestral, al vorbei de duh și al datinii 
strămoșești, dar și al contemplației și rugăciunii profunde. Iată trei dintre 
rostirile sale pe această temă: ,,Țăranii romani știu de la mic și până la mare 
ceea ce este bine și ceea ce este rău. Tablele lor de valori sunt cuprinse în 
proverbele, în datinile și în doctrina străbunilor - precum și in filosofia 
naturalității." ,,Se poate ca poezia pura este o rugăciune, însă eu știu că 
rugăciunea bătrânilor noștri olteni era o forma a meditației - adică o... tehnică 
filosofică." "Împăcarea de sine se sălășluiește in sufletul tău, atunci când te vezi 
ca o veriga din lanțul nesfârșit al înaintașilor si când nu calci nici măcar cu o 
iota prescripțiile naturalității eterne." 

Stilul sau de viață liniștit, ca și calitățile sale spirituale: omenie, cinste, 
sinceritate, curaj, bunătate, simțul umorului, contrastau cu viața mondenă și 
agitată a confraților întru arta pana într-atât, încât Brâncuși a fost silit să 
remarce, cu luciditate și tristețe decadența unei arte tot mai înstrăinate de 
valorile spirituale și de însăși sursa ei superioară: frumusețea spiritului: "[așa-
zisa] artă și înțelepciune contemporană sunt create tot mai des de către 
nevropați, alcoolici si criminaloizi. Va puteți închipui o nenorocire mai mare?". 
De altfel, din punctul lui de vedere "Între viața publică și viața privată există 
tainice și organice legături. Biografia luminează toate operele și ideile și oricare 
creație. Esteții fug de biografie, fiindcă ei înșiși duc o viață dezmățată ori chiar 
criminală." El exprima astfel ideea că trăirea autentic estetică este intim legată 
de o viață pură și că frumosul poate fi trăit și exprimat în întreaga sa 
profunzime doar de aceia care tind și aspiră prin întreaga lor viață la armonie 
și frumusețe. 

Profitând din plin de libertatea din capitala artelor europene, Paris, dar 
fără să fie câtuși de puțin tulburat de confuzia estetica a epocii sale, acest om 
simplu numit Constantin Brâncuși a reușit să redescopere ,,frumusețea cea 
dintâi", atât în trăire, cât și în exprimarea ei cu mijloace artistice. El afirma: 
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"Ne regăsim cu toții la sfârșitul unei mari epoci și este necesar să ne reîntoarcem 
la începutul tuturor lucrurilor, pentru a regăsi ceea ce s-a pierdut." 

În mod paradoxal, a fost nevoie de acest exil autoimpus, de această 
separare de matca spiritualității sale romanești originare, pentru a putea 
decanta din fondul ei arhaic, cu cea mai mare claritate, esențele simbolice cu 
valențe universale. Tradiția folclorică a mediului rural din Romania, deși era 
poate cea mai bogată din Europa, având un mare tezaur spiritual de imagini și 
gesturi simbolice, moștenit din timpurile imemoriale ale spiritualității dacice, 
începuse totuși să-i piardă sensul și spiritul, în favoarea aspectelor 
ornamentale și formale. Originar dintr-un sat oltenesc de munte (păstrător de 
tradiții străvechi) și înzestrat cu o intuiție plină de forță, sculptorul român a 
avut marele curaj de a căuta și a regăsi sensul primordial al motivelor străvechi 
păstrate de meșteșugarii lemnari și pietrari ai zonei. Brâncuși a redat astfel, 
printr-un efort singular, simbolismul pierdut al artei romanești arhaice. 

Aforismele maestrului de la Hobița dau măsura geniului sau, dar și a 
maturității spirituale pe care a atins-o. Majoritatea aspectelor vieții au fost 
cuprinse, transfigurate și înțelese de sufletul său luminos. Arta era la el pe 
deplin integrată în trăire și viață. Fără să teoretizeze conceptul de emoție 
estetică, Brâncuși se refera la el cât se poate de clar, atunci când spune: "Ceea 
ce vă dăruiesc eu este bucurie curată". Rostirile despre Arta care urmează sunt 
foarte grăitoare, prin simplitatea lor se adresează în mod direct sufletului. 

Măsura și Numărul de Aur te vor apropia de Absolut. Înălțimea in sine a 
unei lucrări de artă nu spune nimic, după cum nici lungimea propriu-zisa a unei 
bucăți muzicale nu spune mare lucru. Proporțiile interioare ale obiectului sunt 
acelea care spun totul. Există în toate lucrurile o măsură, un adevăra ultim. 
Proporția interioară este adevărul ultim, inerent în toate lucrurile. Forma și 
proporțiile sale echilibrate sunt marele DA; prin ele, noi ajungem să ne 
cunoaștem pe noi înșine. Arta nu s-a dezvoltat decât în marile epoci religioase. 
Arta trebuie să fie realitatea însăși. Arta nu este o evadare din realitate, ci o 
intrare în realitate cea mai adevărată, poate în singura realitate autentică. Prin 
arta, te vei detașa de tine însuti. Povestea vieții pietrelor și a metalelor este mai 
domoală, mai simplă, pe când lemnul are o viață mai scurtă, cum e flacăra lui, 
și ia parte la tot ce îl înconjoară. Pentru un sculptor, lemnul are trei vieți: cea 
dintâi de copac viu, care-și trage seva din pământ, către frunze și flori, temător 
față de animale și oameni, ale căror gânduri bune sau rele nu-i rămân ascunse. 
A doua viață a lemnului începe după ce a fost tăiat și pus la uscat, când 
sculptorul îl prinde în mâinile lui și începe să-i vorbească, rugându-l să exprime 
împreună cu el vreo minune de idee. Iar a treia viață începe după ce a fost cioplit 
și scobit de unealta, când, uscându-se, crapă, trosnește, se îndoaie, respiră, 
desăvârșind opera artistului. Un bun sculptor trebuie să prevadă crăpăturile și 
fisurile prietenului său, lemnul. Daca te vei duce la Paris, ai să poți vedea câțiva 
dintre stâlpii mei, mereu mai crăpați, dar parcă și mai grăitori decât au fost 
vreodată. Portretul lui Socrate - sau al meu - cum spune odată șugubățul acela 
de Satie, a început să se încovoaie. Craniul i s-a uscat și cred că într-o zi se va 
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deschide și-n el o crăpătură. Abia o aștepți si îi mulțumesc dinainte pentru ea 
bătrânului nuc din care l-am tăiat. Măcar el m-a înțeles atât de bine! 
 

Am citit de curând „Dincolo de Brâncuşi” (ed. a II-a, revăzută şi 
adăugită) cu o prefață de Constantin Zărnescu, Ed. Gedo, Cluj Napoca, 2008... 
scrisă de Horia Muntenuș! O carte plină de idei, proprii autorului, dar, şi ale 
marelui maestru al sculpturii secolului XX, corelate cu texte şi exegeze 
aparţinând marilor simţiri gânditoare, europene, care l-au cunoscut pe 
Brâncuşi.  

O carte cu o biografie a marelui Brâncuşi, prezentată pe scurt, dar, foarte 
bine reliefată, o biografie cronologică, cu multe fapte, care ne înnobilează, ne 
reînzestrează cu cel pe care cei mai mulţi îl numesc “primul” şi cel mai 
important om al secolului XX, omul, care la Târgu Jiu, a dat naştere unei istorii 
ce rescrie istoria civilizaţiei umane de la începuturi şi până în prezent…  

Creaţie a lui Dumnezeu, Brâncuşi este precum Missa Aleluia de 
Haendel! Plecat şi cu mult respect pentru cea mai eterică artă muzică, 
entuziasm, asculţi acest formidabil opus scris de Haendel, iar Brâncuşi, dacă 
tocmai atunci te-ai gândit la el, este suportul de imagine şi simţire inegalabil… 

Brâncuşi este o realitate, un adevăr: orice început are şi un sfârşit; 
întotdeauna există un început, chiar şi după sfârşit! …Am scris pe coperta cărţii 
lui Horia Muntenuş, atunci când mi-a dăruit-o: O carte care te îmbie la marea 
reflecţie, personală! O piatră filosofală, made Brâncuşi! 

Arta lui Brâncuşi propovăduieşte geniul ochiului, al formei, al mâinii şi 
piciorului, al palmelor şi tălpilor, mersul lapidar spre încântul divin, destin, al 
perfecţiunii prin număr, formă şi viaţă de ochi-ochi egipteni-ochi peşti, peşte 
om, tăcut şi nevinovat miel, peşte plutind şi zbătându-se în apele limpezi şi 
învolburate ale vieţii…La Brâncuşi, palma mângâie taina, forma, mângâie 
ochiul-inima, inima care nu poate să bată fără senzaţie învăţată, studiată, 
experimentată… La Brâncuşi îndumnezeirea este tăcere, aplecare, libertatea 
zămislirii perfecte a formelor generatoare de noi forme. Simplu în mişcare şi 
perfecţionist în gândire el îl precede pe Arghezi, care a descoperit la rândul 
său că omul nu este capabil decât să se arate în faţa lui Dumnezeu, creând 
forme, cuvinte şi odoare noi din vestitele gunoaie … forme vechi. 
Îndumnezeirea lui Brâncuşi înseamnă fapta, luciul, strălucirea de albină 
precum viaţa se prezintă într-o miraculoasă stupină. 

De la Brâncuşi încoace apare sculptorul filosof, sau filosofia în sculptură, 
filosofia formei! idee susţinută şi de noi, de mult, în scris, de prin 2003…Au 
spus-o toţi! Apare sculptorul filosof. Brâncuşi este cel mai important dintre ei 
şi este singurul care nu a dorit acest lucru, ci numai l-a visat. Opera sa decurge 
calm, liniştit, simţit, în acest spaţiu al gândirii fără întoarcere, infinit. De la 
Brâncuşi încoace apare sculptorul tehnolog, apare tehnologia ca artă. Apare 
omul de ştiinţă artist, inginerul care manevrează cu mijloace artistice, artistul, 
care manevrează cu mijloace inginereşti. Păcat că în Uniunea artiştilor plastici 
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nu pot fi şi inginerii, căci doar plastica metalelor şi al turnării este apanajul 
meseriei lor.  

Este foarte important ca acum, în secolul XXI sau mileniul trei, arta 
sculpturală, cea mai extraordinară, care rezistă presiunii timpului 
degenerator, să absoarbă soarele şi să o redea omului strivit de mizerabila lui 
structură interioară, care l-a deranjat şi pe Dumnezeu… Nimeni nu l-a împăcat 
pe om cu divinul său, prin formă şi simţire, aşa cum a făcut-o Constantin 
Brâncuşi… Urmează ca omenirea să recunoască că urmaşii săi, Fuller, Lucaci, 
Calder etc au încercat, ca şi el, să sublinieze această miraculoasă nouă energie 
a omului, energia pământului împreună cu energia solară… 

 
 
 
 
 
 

 
 

„Deviza mea (de artă si de viață) a fost:  
totul sau nimic.” 

Constantin Brâncuși 
 

 Ionela Costea, 9G 
Prof coord: Delia-Mihaela Răuț-Bratiloveanu 

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Gorj 
 

Există persoane care par a fi mulțumite cu puținul lor câștigat, dar și 
persoane care și-ar dori totul sau nimic. 

În privința artei, munca depusă și efortul oferit contează foarte mult, 
provocând idealul de a fi răsplătit și de a dori „totul” în schimbul în care nimic 
nu valorează, dar în ceea ce constă perspectiva vieții ,,totul sau nimic” poate fi 
asimilat cu perfecțiunea, respectiv ineditele trăiri ori nimicul, neimplicând 
evenimentele importante sau idealurile.  

Constantin Brâncuși sintetizează faptul că dorința acestuia este de a 
avea planul bine pus la punct și de a-și dobândi realizările. Arta practicată și 
realizată de acesta a avut un mare succes ani la rând impresionând oamenii cu 
frumusețea și autenticitatea ei. Putem spune că perspectiva asupra câștigului 
se datorează muncii oferite sub deviza propusă, dar de asemenea nu realizăm 
cât de mult afectează procesul de trecere al vieții.  

Imaginea vieții răspândită a nimicului indică frica de eșec și 
nestabilitate, pe când ,,totul” inspiră ambiție și idealuri, posibil realizabile, iar 
într-o oarecare măsură ideea de a avea totul pândește subconștientul fiecăruia 
sugerând dorința de a performa. 
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În schimb, această deviză transpune totodată dorința elementară de a fi 
răsplătit decât în cazul în care oferi, dar primești la schimb. Viziunea plastică 
și abilitățile practice ce îl reprezentau pe Constantin Brâncuși l-au ajutat să-și 
formeze drumul spre succes pe parcursul vieții acestuia. În ciuda faptului că a 
avut parte de nemulțumiri si instabilitate financiară a reușit să impresioneze 
milioane de oameni și să-și îndeplinească visul, făcând ceea ce îi place. Arta l-
a condus pe drumul implicării si al idealului. Trecând prin viață și realizând că 
nu mereu este ușor, iar lucrurile nu se pot face bătând din palme, transmite 
prin deviza ,,totul sau nimic” imaginea reală a capacității de a-ți dobândi 
existența și de a trăi viața. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Poarta  Sărutului 
 

 Sînziana Ioana-Denisa Dascălu, 11G,  
Prof. coord. Rodica P. Calotă 

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Gorj 
 
 

Poartă  deschisă între două lumi, două priviri, două inimi 
O fantă prin care cerul ne poleieşte tristeţea 
Adânc plantând raze în cernoziomul sufletului nostru 
Răvăşit de dorinţa desprinderii de lutul înduioşat; 
Tineri cu braţe lungi, de ating cuibare de astre 
Arşiţa vorbelor o răspândesc înăuntru. 
 
Susurul neîntrerupt al luminii 
Ascunse sub epiderma pietrei 
Revigorate de priviri sferice, 
Urlet devine în albia liniştii divine. 
Tăria ei din rădăcini mocnite 
Urcă pe asimptota ce promite 
Lacrimi să transforme-n diamante: 
Unde e rană de văzduh pe tâmple, 
Iubirea va fi veşnic suverană.  
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Masa Tăcerii 
 

 Maria-Andreea Țoțan, 11G  
Prof. coord. Rodica P. Calotă 

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Gorj 
 
Trec, adesea, în drumul spre casă, pe lângă această capodoperă şi, de 

fiecare dată, sensurilor ştiute li se adaugă altele noi. Un lucru ştiu sigur: nu 
poţi trece nepăsător pe lângă o piatră în meditaţie. Nu poţi să nu-I auzi 
freamătul…Dar, cel mai bine, aceste affres du style ale pietrei le explică autorul 
însuşi:  

  
Măsurătoarea este vătămătoare, tocmai pentru că există în lucruri... 
Atâta vreme cât obiectele (sculpturile) nu există decât printr-o opoziţie 

faţă de tine însuţi, nu ai să poţi niciodată să îţi dai perfect seama de adevărata 
lor esenţă. 

Statuile mele sunt ocaziuni ale meditaţiei.  
Acum, la bătrâneţe, văd că, în fond, „Masa tăcerii” este o altă, o nouă 

„Cina cea de taină”... 
 
Templele şi bisericile au fost şi au rămas întotdeauna lăcaşuri ale 

meditaţiei. 
A crea un obiect care îţi dă prin propriul său organism ceea ce natura face 

prin miracolul ei etern, este ceea ce arta îşi doreşte. 
Chiar  formele contradictorii trebuiau să se unifice într-o comuniune 

nouă, finală,  
în filosofia mea asupra vieţii, separarea materiei de spirit şi orice soi de dualitate 
rămân o iluzie . 

Eu mă aflu acum foarte aproape de Dumnezeu: şi nu îmi mai trebuie de 
cât să întind o mână spre El, ca să îl pipăi!... 

Realizam acest lucru cu atât mai mult, cu cât reuşeam ca să mă detaşez 
de persoana mea.  

In timpurile cele vechi, credinţa clădea forme adecvate sentimentului 
religios. 

In India, am găsit înţelepciunea mea milenară păstrată sub ploile 
Occidentului şi ale tuturor stupidităţilor; am găsit “la paix et la joie”!...  Am găsit 
demnitate fără de trufie şi amabilitate - fără de slugărnicie 
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„Coloana fără de sfârșit este negarea Labyrintului.” 
 

LUCA DAVID DRAGODAN – LOCUL 2 » SECȚIUNEA CREAȚII PLASTICE / NIVEL 2 (IX-X) 
PROF. COORD. GABRIELA MITITICA – COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU, GORJ 
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„Eu nu mai sunt al acestei lumi: 
sunt departe de mine însumi, 

desprins de propriul meu trup – 
mă aflu printre lucrurile esenţiale!” 

 
 Tipul de personalitate al celui mai mare sculptor român este unul 

extrem de complex, deşi nu complicat. Constantin Brâncuşi a căutat 
întotdeauna esenţele. Pe el nu l-au interesat, de exemplu, detaliile anatomice 
şi estetice ale unei păsări, cât ideea de zbor în sine. În general, opera lui nu era 
capabilă să atingă asemenea performanţe de expresie în afara meditaţiei 
profunde, iar meditaţia presupune recluziune şi singurătate. Mai ales în a doua 
parte a vieţii, când liniile permanente şi formele esenţiale ale operei sale s-au 
cristalizat, Maestrul Brâncuşi a meditat adeseori asupra misterelor naturii şi 
existenţei omeneşti. 

 El a ajuns la o accentuată lepădare de sine şi de tot ceea ce înseamnă 
preocupare socială. Când a fost vizitat de o anumită personalitate a artei 
pariziene şi această persoană l-a întrebat pe Brâncuşi cu ce-i poate fi de folos, 
răspunsul a fost unul ascetic am putea spune, ca de la bătrân la învăţăcel: „Vrei 
să mă ajuţi cu ceva? Ia o mătură şi mătură-mi atelierul”. 

          Răspunsul Maestrului, pe lângă faptul că a fost unul extrem de 
sincer şi de uman, a fost şi de o simplitate originală.  Acesta trăia deja pentru 
eternitatea operei lui. Înainte de a-şi încununa opera prin Coloana 
recunoştinţei fără de sfârşit, Brâncuşi însuşi a devenit o astfel de coloană a 
umanului trăit esenţial. 

 Altădată, lucrând în atelierul său la una dintre sculpturile sale, a căzut 
de pe scară şi şi-a fracturat piciorul. N-a chemat pe nimeni în ajutor. Şi-a aşezat 
singur piciorul la loc. Asta a fost Constantin Brâncuşi: un om de caracter 
puternic, dârz şi perseverent în ideile sale, permanent căutător al ideii de 
simplitate atât în viaţa sa cât şi în sculpturile sale de formă şi luciu 
fermecătoare şi vindecătoare. Modul său de a trăi ar trebui să fie expus mai 
mult, deoarece este un exemplu bun pentru oamenii care vor să  transmită 
ceva prin existența lor și să trăiască o viață liniștită. 
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Existența omului în Univers  
„Rege sau cerșetor – este tot una, în fața Eternității!” 

 
 Ariana Miruna Rodocan, 9G 

Prof coord: Delia-Mihaela Răuț-Bratiloveanu 
Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Gorj 

 
Natura umană este trecătoare. Omul nu a fost creat pentru a cunoaște 

Eternitatea, ci ca să devină un simbol al sacrificiului. Ne naștem pentru a-i 
înlocui pe alții răpuși de timp, trăim cu dorința de a realiza ceva semnificativ 
și murim pentru ca ceilalți să-și găsească un loc. Indiferent de idealurile pe 
care le-ai concretizat trăind, acest ciclu nu va fi întrerupt sau amȃnat. 

A trăi este darul suprem pe care îl primim de la Divinitate, dar în același 
timp reprezintă și cea mai mare responsabilitate. Avem datoria de a ne „sătura” 
de viețuit. Fiecăruia îi este atribuit un segment de timp în care să existe, fără a 
ști însă cȃnd se va ajunge la cap de linie. Mai scurte sau cu o durată mai 
îndelungată, viețile omenești sunt menite să fie consumate. Trebuie să fim 
avizi după reușite ce nu ne vor ajuta doar pe noi să evoluăm, ci vor contribui 
la prosperitate generală, deoarece aflați în fața Eternității, noi toți suntem 
nesemnificativi. 

Eternitatea se poate asocia numai anumitor entități cum ar fi: Natura, 
Universul sau Divinitatea. Geniul omenesc a definit acest termen fără a-l 
cunoaște de fapt, iar cea mai apropiată sinteză a Eternității s-a făcut prin artă. 
Operele lui Constantin Brȃncuși, în special, au reușit să decupeze fluxul 
temporal și să atingă veșnicia. Sculpturile sale întruchipează fie oameni cu un 
aspect simplist: fără haine și expresii faciale, asemănător cu cel pe care îl aveau 
cȃnd s-au aflat cel mai aproape de Divinitate, fie corpuri geometrice rotunjite 
care simbolizează trăinicia prin asociere cu cercul, infinitate de puncte egal 
depărtate de centrul său. Se evidențiază lucrările care conțin cercuri perfecte: 
Masa Tăcerii și Poarta Sărutului. Cercul mai poate simboliza, dacă nu 
perfecțiunile tainice ale punctului primordial, cel puțin efectele create; altfel 
spus, lumea, în măsura în care aceasta se deosebește de originea sa. Mișcare 
circulară este perfectă, imuabilă, fără început și fără sfȃrșit, fără variații; de 
aceea cercul poate simboliza și timpul care se definește ca o succesiune 
continuă și invariabilă de momente identice între ele. Într-un mod mai direct, 
cercul simbolizează cerul cosmic, în special în relațiile sale cu pămȃntul. În 
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acest context „cercul simbolizează activitatea cerului, inserția sa dinamică, 
caracterul său exemplar, rolul său  providențial. Ca atare, el se alătură 
simbolurilor divinității dedicate creației, a cărei viață o generează, o 
guvernează și o ordonează.” (Chas, 28) 

O altă sculptură, una dintre cele mai reprezentative pentru cariera 
artistului gorjean este Coloana Infinitului. O moștenire culturală ale cărei 
elemente pot fi continuate în imensul văzduhului. Această lucrare nu numai 
că a asigurat o prosperitate a generațiilor ce au urmat și vor urma, dar a și 
proiectat existența lui Constantin Brȃncuși în Eternitate. Coloana Infinitului 
este, de asemenea, o scară ce unește două mari entități: Cerul și Pămȃntul, 
făcȃnd legătura dintre lumea materială și cea spirituală.  

În concluzie, omul ce încearcă necontenit să își depășească condiția este 
de fapt o existență mediocră care nu va putea nicicând să atingă veșnicia sau 
să înțeleagă tainele Universului ce nu se oprește niciodată, ci devine. 
Constantin Brȃncuși rămȃne unul dintre singurii oameni cu adevărat 
înzestrați care a atins Eternitatea prin creațiile sale profunde și prin prezența 
sa neîntreruptă în inimile tuturor.  

 
 
 
 
 
 
 
 

„În timpul copilăriei am dormit în pat,  
în timpul adolescenței am așteptat la ușă, 

în timpul maturității am zburat înspre ceruri.” 
 

 Ștefania Văduva, 11E 
Prof coord: Delia-Mihaela Răuț-Bratiloveanu 

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Gorj 
 
Fiecare individ vine pe lume cu o misiune. Ne cunoaștem familia care ne 

va ajuta să evoluăm de la stadiul de neajutorați în persoane mature cu țeluri, 
încercând să-și ducă la îndeplinire rostul. Realizăm târziu că toată viața ne-o 
trăim pentru a reuși, încă din copilărie având impresia că știm unde ne va duce 
viața și dorindu-ne să ne maturizăm rapid pentru a ne săvârși drumul. 

Urmează perioada adolescenței, o perioadă a nesiguranței, a confuziei, 
a identității ego-ului. Se ține o luptă interioară cu noi înșine, nefiind siguri 
dacă suntem pe calea cea bună, dacă efortul nostru va prinde contur. Cu toate 
acestea, adolescența este etapa în care cu fiecare zi este pusă o nouă cărămidă 
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în fundația viitorului. Dacă ni se închide o ușă, intrăm pe geam, dacă se pun 
gratii, săpăm un tunel, până ajungem să stăm în spatele unei uși gata să se 
deschidă odată cu maturitatea noastră. 

Etapa de stagnare și de integritate este atinsă în timpul maturității. Este 
perioada în care munca și efortul din tinerețe încep să se transpună în zidurile 
edificiului pe care l-am creat. Dacă este un zgârie-nor, zborul va fi lin, iar dacă 
este o căbănuță drumul spre ceruri va fi mai dur. 

Totuși, viața este știința de a transforma eșecul în lecție. Suntem făcuți 
pentru a greși pe tot parcursul vieții, dar oamenii învață că fiecare eșec 
reprezintă o cheie care poate deschide în viitor uși către fericire. 

Ne trăim așa mult prezentul îngrijorați pentru viitor, încât nu realizăm 
că trebuie să trăim momentul, pentru că doar acesta decide viitorul și totul 
funcționează mai bine cu răbdare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aforismele lui Brâncuși 
 

 Ingrid Alexandra Birău, 8  
Prof. coord. Adina-Alexandra Vieru  
Școala Gimnazială Nr 1 Albeni, Gorj  

 
Oare noi ne întrebăm ce reprezintă operele lui Brâncuși pentru noi? 

Dacă nu, ar trebui să ne gândim măcar puțin.   
Când ne gândim la Coloana infinitului, care sunt primele cuvinte care ne 

vin în  minte? Consider că un prim cuvânt ar fi însuși infinitul. Pentru mine, 
acest monument simbolizează iubirea infinită față de Dumnezeu, față de 
oameni și față de tot ce ne înconjoară. Prin Domnișoara Pogany, Constantin 
Brâncuși a reușit să surprindă simplitatea, inocența și frumusețea unei femei. 
Dar de Masa tăcerii ne-am întrebat, în sinea noastră, ce simbolizează? 
Consider că aceasta operă de artă înseamnă adunarea familiei în jurul mesei, 
evidențiind importanța momentului în care ne adunăm toți acasă și ne uităm 
unii la alții, bucurându-ne de fiecare clipă în care suntem împreună.  

Pe lângă minunatele sculpturi, Constantin Brâncuși s-a remarcat și prin 
aforismele sale. Dintre acestea, mi-au captat atenția trei aforisme care m-au 
ajutat să percep și să înțeleg viața într-un alt mod.  

Primul ar fi acesta: „Când ai încetat să mai fii copil, ai murit demult”. Prin 
acest aforism, Brâncuși evidențiază faptul că trebuie să trăim copilăria în 
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prezent, să rămânem  mereu copii, chiar dacă în viața o să întâmpinam greutăți 
întrucât copilăria este cel mai dulce și frumos cuvânt  .   

Un al doilea aforism care m-a făcut să îmi schimb gândirea și să înțeleg 
mai bine viața  este acesta: „Lucrurile  nu sunt  greu de făcut. Ceea ce este cu 
adevărat greu este să ajungem să fim în stare să le facem”. Prin acesta, 
Constantin Brâncuși evidențiază faptul că nimic nu este imposibil. Acesta ne 
îndeamnă să gândim tot timpul pozitiv și să găsim soluții pentru rezolvarea 
tuturor piedicilor ce apar zi de zi .   

Nu în ultimul rând, prin aforismul „Viața este ca o monedă: trebuie să 
știi cum să o folosești”, Constantin Brâncuși sugerează faptul că viața trebuie 
valorificată și trăită în fiecare secundă, dar neafectându-i pe cei din jurul 
nostru.  

În concluzie, atât prin sculpturile sale, cât și prin aforisme, marele artist 
încă trăiește și ne ajută să ne schimbăm gândirea și perspectiva asupra vieții, 
oferindu-ne nenumărate lecții.    

 
 
 
 
 
 

 
 

Aforismele lui Brâncuși – invitație la introspecție 
 

 Prof. înv. primar Angela Munteanu 
Școala Gimnazială Nr. 117, București 

 
 Brâncuși reprezintă el însuși o operă de artă. Înzestrat cu un talent 

imens și cu o inteligență ieșită din comun, marele artist a lăsat posterității 
opere de o rară frumusețe și profunzime. 

 Aforismele sale nu fac excepție. Ele reprezintă viziuni unice asupra 
realității, transpuse în vorbe simple, clare, sensibile, capabile să influențeze 
viața celui ce le citește și le internalizează sau cel puțin să îndemne la o 
meditație profundă, la introspecție, adresându-se direct sufletului. Așa cum 
afirma cunoscutul jurnalist şi scriitor vâlcean Petre Cichirdan, „filosofia lui 
Brâncuşi îşi are izvorul în chiar opera sa”. 

 Una dintre cugetări se aseamănă cu ceea ce auzeam de la bunicul în 
copilărie și adolescență, el neavând multă școală, dar posedând acea 
înțelepciune populară din care izvorăsc adevăratele valori morale. 

“Rege sau cerşetor – este tot una, în faţa Eternităţii!” 
Bunicul spunea că nu important nu este să fii domn, ci om. 
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O altă maximă, care îmi ghidează existența, este "Când nu mai suntem 
copii, suntem deja morți". Lucrând zi de zi cu copii mici, îmi este ușor să rămân 
în această lume a copilăriei și îmi face plăcere. În acest fel mă pot apropia mai 
ușor de ei, dar și păstrez o parte din frumusețea vârstei celei mai frumoase. 

Din unele dintre vorbele sale reiese clar patriotismul, mândria de a fi 
român: 

„Din toată lumea - numai românii şi africanii au ştiut cum să sculpteze în 
lemn.” 

„Duceţi-vă la noi, în România, să vedeţi oamenii, costumele, locurile 
(spaţiul românesc...). Duceţi-vă să vedeţi ceea ce am putut să realizez eu - la 
Târgu-Jiu !” 

Brâncuşi ştia foarte bine că România este situată într-un spaţiu spiritual 
deosebit, căci s-a consemnat vorba sa: „aici, la hotarul dintre cele două lumi, 
Orientul şi Occidentul, unde trăim, noi românii avem un mare destin!“. El 
considera că se înscrie în continuitatea unei înţelepciuni milenare, transmisă 
din tată în fiu, sub forma bunului simţ ancestral, al vorbei de duh şi al datinei 
strămoşeşti, dar şi al contemplaţiei şi rugăciunii profunde. Iată trei dintre 
rostirile sale pe această temă: 

„Ţăranii români ştiu de la mic şi până la mare ceea ce este bine şi ceea ce 
este rău. Tablele lor de valori sunt cuprinse în proverbele, în datinile şi în 
doctrina străbunilor — precum şi în filosofia naturalităţii.“ 

„Se poate că poezia pură este o rugăciune, însă eu ştiu că rugăciunea 
bătrânilor noştri olteni era o formă a meditaţiei — adică o... tehnică filosofică.“ 

„Împăcarea de sine se sălăşluieşte în sufletul tău, atunci când te vezi ca o 
verigă din lanţul nesfârşit al înaintaşilor şi când nu calci nici măcar cu o iotă 
prescripţiile naturalităţii eterne.“ 

Aforismele maestrului de la Hobiţa dau măsura geniului său, dar şi a 
maturităţii spirituale pe care a atins-o. Majoritatea aspectelor vieţii au fost 
cuprinse, transfigurate şi înţelese de sufletul său luminos. Arta era la el pe 
deplin integrată în trăire şi viaţă. Fără să teoretizeze conceptul de emoţie 
estetică, Brâncuşi se referă la el cât se poate de clar, atunci când spune: „Ceea 
ce vă dăruiesc eu este bucurie curată“. 
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„Sub umbra unui stejar...” 
 

 Denisa Andreea Preoteasa, 7 
Prof. coord. Adina-Alexandra Vieru  
Școala Gimnazială Nr 1 Albeni, Gorj  

 
„Sub umbra unui stejar nu poate crește decât iarbă”, este doar una dintre 

numeroasele vorbe „de duh” prin care marele sculptor a dat o pată de culoare 
operelor sale artistice.  

Născut la data de 19 februarie 1876, la Hobița, Constantin Brâncuși s-a 
remarcat  prin operele sale care au devenit cunoscute în întreaga lume. Printre 
capodoperele acestuia se numără: „Coloana Infinitului”, „Poarta Sărutului” și 
„Masa Tăcerii”.  

Voi începe prin a face o scurtă introducere a sculpturilor reprezentative, 
deoarece se află în strânsă legătură cu aforismele acestuia. Monumentul meu 
preferat dintre toate sculpturile incomparabilului Brâncuși este „Coloana 
Infinitului”. Cele 15 romburi plus cele două jumătăți fac 16, acest număr 
însemnând anul în care România a intrat în Primul Război Mondial, iar 
jumătățile reprezentând jumătatea anului, momentul în care Romania a intrat 
în conflagrație. Pentru mine „Coloana Infinitului” are o altfel de însemnătate, 
INFINITUL înseamnă visuri fără limite, granițe fără bariere și realizări fără 
piedici.      

 Acesta nu s-a făcut cunoscut doar prin sculpturile sale, ci și prin 
aforismele pe care  le-a spus, cuvintele marelui sculptor având o mare 
însemnătate pentru toți oamenii.  

   Un aforism cu o profundă semnificație este următorul: „Trebuie să 
încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe...Și 
merită să încerci să faci totul, în speranța că vei putea odată să intri în împărăția 
sferelor celor înalte”. Consider că, prin aceste vorbe, Brâncuși ne sfătuiește să 
nu renunțăm la visurile noastre, ne spune că putem urca atât de sus prin 
muncă și că un gând măreț poate deveni realitate în orice clipă. Vorbele 
acestuia au influențat mulți oameni, i-au îndreptat către calea cea bună și i-au 
ajutat să-și atingă scopul. 

 Afirmând: „Ceea ce fac eu astăzi, mi-a fost dat să fac!... Căci am venit pe 
lume cu o menire!”, Constantin Brâncuși reușește să ne inspire prin puterea 
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exemplului. Prin aceste cuvinte magice, acesta accentuează faptul că fiecare 
om are o menire pe Pământ și faptul că a fost trimis de Dumnezeu cu un motiv 
bine întemeiat, îndemnând mulți tineri să-și ducă planurile la bun sfârșit și să 
realizeze tot ceea ce își propun.  

Constantin Brâncuși transcende limitele timpului prin forța cuvintelor 
sale. În acest sens, prin aforismul „Sub umbra unui stejar nu poate crește decât 
iarbă”, acesta evidențiază faptul că noi toți trebuie să evoluăm, să ieșim din 
umbră și să ne dezvoltăm, să aspirăm la tot mai mult și să nu ne lăsăm învinși 
de piedicile vieții. Acest sfat este util pentru tinerii din toate timpurile și a 
reușit să formeze mulți adulți cu aspirații tot mai înalte. 

 Vorbele marelui sculptor au avut un mare impact în formarea mea ca 
viitor adult, am învățat să nu renunț la dorințele mele, să mă autodepășesc și, 
nu în ultimul rând, să ignor vorbele de descurajare ale oamenilor, deoarece 
oamenii pot fi foarte răi, dorindu-și doar să te vadă eșuând. Incomparabilul 
Brâncuși merită toate aplauzele, deoarece a dat dovadă de o iubire 
nemărginită pe care o purta față de țara noastră.            

 Constantin Brâncuși este un exemplu demn de urmat, deoarece nu a 
renunțat niciodată la pasiunea sa. Dacă l-aș putea cunoaște, m-aș înclina în 
fața lui și i-aș spune cu admirație cât de mult îl apreciez.  

În concluzie, atât prin mărețele sale sculpturi, cât și prin marile 
aforisme, Constantin Brâncuși a rămas în sufletele noastre, devenind, astfel, 
nemuritor. Acest om minunat merită respectul și admirația noastră, deoarece 
ne-a lăsat drept moștenire comori neprețuite.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Materie și spirit, artă și ființă 
 

 Adelina Nicoleta Prunescu, 11 
Prof. coord. Alina Țivlea 

Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, Gorj 
 
Artistul trebuie să știe să scoată la suprafață ființa aceea din interiorul 

materiei și să fie unealta care dă la iveală însăși esența sa cosmică, într-o 
existență cu adevărat vizibilă. (Aforismul 18)  

Nevoia fundamentală de a păstra legătura cu ordinea ascunsă, dar 
perfectă a universului, de a intra în comuniune cu datele sale esențiale se 
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exprimă prin artă. Limbajul artistic exprimă noutatea de viziune pe care o 
aduce fiecare creator de frumos. Când arta se vrea nouă, trebuie căutată forma 
elementară și originară a condiției spiritului uman-creator: “Singura artă 
adevărată trebuie să provină din ceea ce găsești înlăuntrul tău.”   

Constantin Brâncuși a fost un sculptor român cu contribuții covârșitoare 
la înnoirea limbajului și a viziunii plastice în sculptura contemporană. Această 
revoluție a artei  pornește de la convingerea de a “desprinde din materie ceea 
ce nu este supus uzurii timpului, ideea esențială, echilibrul absolut care dă 
frumusețe naturii.” La sculptorul Constantin Brâncuși, modernitatea în artă se 
manifestă prin redescoperirea simplității, a apropierii de natura primară a 
materialului de șlefuit, astfel încât să se păstreze expresia lui originară, să nu 
se simtă intervenția directă a meșteșugarului: “El simțea că tot lucrând și 
lucrând cu o bucată de lemn sau de piatră și intrând într-o tot mai strânsă 
comuniune cu ele, artistul intra într-o tot mai strânsă comuniune cu natura 
însăși, căci prin piatră sau prin lemn el putea să simtă pământul și forțele 
ascunse  ale creșterii și ale vieții.” 

Lucrările sale, ca la orice artist, creează conexiuni și cu mitul, cu 
întoarcerile la origini, remodelând și remitizând conform propriei viziuni 
artistice și puteri de creație: “Miturile sunt adevărate, deoarece sunt sacre, 
deoarece vorbesc despre ființe și evenimente sacre.” (Mircea Eliade)  

 Opera “Adam si Eva”, cioplită în lemn, ca semn al legăturii cu 
elementele arhaice ale vieții omului, este o esențializare a cuplului uman, 
Adam și Eva, o întoarcere simbolică la începuturile existenței omenirii. 
Personajele ne trimit la arhetipurile  specifice viziunii religioase  asupra lumii, 
la un posibil sens biblic, dar forma concentrată, purificată, ambiguă, în care se 
încorporează aceste simboluri, accentuează cufundarea în mit. “Lucrând în 
vinele lemnului și apropiindu-se cu o nesfârșită grijă și dragoste față de fibrele 
lor, Constantin Brâncuși simțea că lucrează însuși spiritul naturii și vieții. ”  

 Este evident că Brâncuși a inserat un mesaj misterios în această formă 
misterioasă, căreia doar putem să-i aproximăm sensurile, fără o atentă 
aplecare asupra mărturisirii artistului, care și-a explicat creația  astfel: "Eva se 
afla sus, căci îndatorirea ei rămâne perpetuarea vieții. E încântătoare și 
nevinovată. Ea este fertilitatea însăși, un boboc care se deschide, o floare care 
poartă fructul. Adam - cel de dedesubt- trudește din greu și răscolește 
pământul. Adam are acum un înțeles alegoric: bărbatul își susține soața.” 

Numele sculpturii dovedește intenția de a concentra, în materie, esența 
cosmică a omenirii. Eva, numele primei femei, este originea misterului 
existențial, simbol al dragostei. Adam, bărbatul, este captiv unui destin, 
trăiește într-un orizont, limitat, închis. 

Sculptorul tălmăcește o credință pe care o știa din satul lui oltenesc: 
bărbatul se cuvine să fie sprijinul femeii. Cele două figuri despărțite, totuși de 
nedespărțit, în care Adam  este sculptat în lemn de stejar și devine soclu pentru 
femeia lui, sculptată în lemn de castan plasată deasupra acestuia, scot în 
evidență înrudirea cu universul spiritual al preistoriei și dezvăluie un ritual 
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magic. Legenda biblică  este un pretext pentru a trezi noi receptări ale mitului: 
“Artistul nu utilizează lemnul ca pe o unealtă, ci își exprimă propria viziune 
prin două esențe diferite de lemn.” Mergând pe linia esențializării, opera  este 
numită de critici monumentul geometriei: “Adam, redat printr-un romb cu 
laturile în zigzag reprezintă un fel de zvâcnire.” Brâncuși aprecia că lemnul se 
potrivește reprezentării umane: “viața copacului se convertea în viața făpturii 
omenești.” 

 Pentru a da un sens superior artei sale, Brâncuși a făcut un efort de 
mare tensiune, sublimând esențe și idei profunde în forme și linii simple, ce 
descind din cultura arhaică. El a depășit senzualitatea artei obișnuite și a 
înscris în materia lemnului un plan spiritual, recuperând frumusețea supremă 
și legătura esențială cu permanențele: “Adam și Eva a lui Brâncuși  marchează, 
mai mult decât alte opere ale sale, înrudirea cu universul spiritual al 
preistoriei. Aceste forme care amintesc de lumea miturilor sunt cioplite în 
lemn conform procedeelor ancestrale ale țăranilor români care, după spusele 
lui Brâncuși, erau singurele care au mai păstrat tradițiile  milenare.”  
 
Bibliografie: 
Zărnescu, Constantin, Aforismele lui Brâncuși, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2009 
Jianu, Ionel, Brâncuși, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003 
Eliade, Mircea, Imagini și simboluri, Editura Humanitas, București, 2013 
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„Pasărea de aur... o lucrez încontinuu... însă nu am găsit-o încă!” 
 

ALIDA DENEȘAN – LOCUL 1 » SECȚIUNEA CREAȚII PLASTICE / NIVEL 1 (VII-VIII) 
PROF. COORD. MARINELA CERNEA – CLUBUL COPIILOR AGNITA, SIBIU 
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Arta brâncușiană  

– transfigurare a vieții și bucurie a sufletului 
 

 Prof. Rodica Dragomirescu  
Colegiul Național „George Coșbuc” Motru, Gorj 

 
Opera lui Brâncuși are multiple semnificaţii filosofice și artistice, dar 

legătura dintre artă și credinţă este o constantă în toată opera sa, mai ales în 
celebra sa capodoperă de la Târgu-Jiu, și anume Ansamblul comemorativ al 
eroilor, care simbolizează, într-o concentrare triptică: taina iubirii jertfelnice, 
a bucuriei pascale și a luminii eterne. În interiorul universului liturgic ortodox 
al transfigurării și al tainei legăturii dintre Cruce și Înviere, sau dintre jertfă și 
bucurie, Brâncuși a exprimat în cel mai amplu și impresionant ansamblu 
monumental al său, pe care l-a închinat pomenirii morţilor eroi, cea mai 
adâncă viziune privind taina vieţii ca dor și elan de libertate și lumină, de 
nemărginire și nemurire. Constantin Brâncuși a fost și a rămas, fără îndoială, 
un artist creștin-ortodox român, nu doar botezat în Biserică, ci și un credincios 
trăitor în interiorul vieţii Bisericii. 

Credinţa și viaţa spirituală ale artistului Constantin Brâncuși nu sunt 
susţinute de o teologie intelectuală sistematică, academică, ci de o teologie 
implicită, cultică sau liturgică, de expresie imnografică și iconică, ce suscită în 
credincios nu atât o reflecţie intelectuală asupra existenţei, cât o vedere 
spirituală creștină asupra vieţii. Această viziune creștină, profundă și 
înţeleaptă, inspirată de cultul liturgic ortodox este prezentă, ca motivaţie 
existenţială și inspiraţie artistică, în opera sculptorului Constantin Brâncuși, 
cântăreţ bisericesc și paraclisier. Din acest motiv, atât în arta lui Brâncuși, cât 
și în reflecţia sa filosofică din aforisme, luminile credinţei creștine ortodoxe nu 
sunt exprimate sistematic, ci spontan, iar coerenţa sau unificarea lor interioară 
nu este rezultatul unui raţionament discursiv elaborat, ci rodul unei inspiraţii 
intuitive concentrate. 

În acest sens, credinciosul sculptor Brâncuși nu se exprimă în studii 
elaborate, ci în maxime și aforisme, după modelul proverbelor populare, pe 
care le îndrăgea și citea mult, sau al sentinţelor din scrierile călugărilor 
isihaștri. De asemenea, trebuie precizat că universul teologic și spiritual de 
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inspiraţie liturgică al lui Constantin Brâncuși, care a luminat și format viaţa sa 
spirituală și a inspirat opera sa artistică, era centrat și conturat pe Liturghia 
euharistică duminicală și pe marile sărbători din viaţa Bisericii: Nașterea, 
Botezul, Răstignirea, Învierea, Înălţarea și Schimbarea la Faţă ale Domnului 
nostru Iisus Hristos, precum și pe trei mari momente sfinte și solemne din 
viaţa creștinului: Botezul, Cununia și Înmormântarea. Cântările liturgice ale 
acestor momente și evenimente sfinte conţin o teologie mistică adâncă, 
exprimată într-o imnografie solemnă pe care cântăreţul bisericesc Constantin 
Brâncuși le-a interpretat cu măiestrie artistică și le-a sedimentat spiritual cu 
înţelepciune în sufletul său, ca apoi lumina lor să se reverse spontan sau firesc 
în arta lui. Astfel, multe dintre operele lui Brâncuși poartă în ele lumină din 
lumina interioară a icoanelor, a cântărilor și a rugăciunilor liturgice ortodoxe, 
ele chemându-ne, ca și Liturghia ortodoxă, la pace și bucurie în prezenţa și 
binecuvântarea lui Dumnezeu. Faptul că opera artistică de o viaţă a lui 
Brâncuși se concentrează sistematic și se împlinește spiritual în Ansamblul 
comemorativ de la Târgu-Jiu, adică într-un Memorial dedicat morţii eroilor 
din Primul Război Mondial, nu este o simplă întâmplare, deoarece până astăzi 
pentru cei mai mulţi creștini ortodocși din Oltenia cultul morţilor sau Pomana 
și Parastasul sunt adesea mai familiare sau mai imperative decât Utrenia sau 
Liturghia de Duminică. 

Uneori ai impresia că nimic spiritual nu este mai viu în Oltenia decât 
cultul morţilor! Totuși, meritul sculptorului Constantin Brâncuși constă în 
faptul că a folosit, cu o extraordinară inspiraţie artistică și înţelepciune 
creștină, un memorial al morţii jertfelnice pământești ca motiv de meditaţie 
asupra misterului vieţii și iubirii cerești de dincolo de moarte, exprimând, într-
o formă artistică cu totul nouă, o tradiţie liturgică și culturală românească 
foarte veche. Desigur, pe lângă puternica sa spiritualitate nativă pe care a 
cultivat-o permanent, studiile sale de artă în România și în Franţa, multiplele 
sale lecturi din opere consacrate filosofiei antice, artei și culturii diferitelor 
popoare l-au ajutat, într-o anumită măsură, pe Brâncuși să compare critic 
tradiţia cu noutatea, să reţină selectiv și să creeze liber și înţelept, să trăiască 
în Occident, la Paris, ca un ţăran român credincios, și în același timp să creeze 
ca un artist universal acasă la el, în Oltenia, la Târgu-Jiu. 

În mod deosebit, legătura interioară dintre universul liturgic-spiritual 
ortodox și opera artistică a lui Constantin Brâncuși se reflectă în însăși 
înţelegerea sa profundă privind esenţa și vocaţia artei, și anume: „Arta este 
altceva decât «redarea» vieţii, este transfigurarea ei.” 

Trebuie precizat că noţiunea de transfigurare ca finalitate ultimă a 
omului și a întregului univers este esenţială și pentru spiritualitatea Bisericii 
Ortodoxe, mai ales pentru arta ei sacră sau iconografia, care urmează reguli 
stricte întrucât ea exprimă transcendenţa existenţei religioase. 

Transigurarea nu este, însă, numai o transpunere a realităţii văzute pe 
un plan superior al existenţei, ci și o mutaţie a celor văzute spre interioritatea 
esenţială a realităţii, spre „formele-cheie” ale ei, cum le numea Brâncuși, care 
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în teologia ortodoxă ar avea corespondent în „raţiunile divine” ale lucrurilor 
create, ele fiind luminate de energiile divine necreate, de harul lui Dumnezeu-
Creatorul.  Cu alte cuvinte, transigurarea este atât vederea prezenţei luminii 
Creatorului în interiorul creaturilor, cât și vederea universului creat ca fiind 
străbătut și înveșmântat în lumina necreată sau slava eternă a Creatorului, 
revelată Sfinților Apostoli în momentul Schimbării la Faţă a Mântuitorului 
Iisus Hristos pe Muntele Taborului63. Troparul Sărbătorii Schimbării la Faţă a 
Domnului, pe care cu siguranţă l-a cântat în fiecare an cântăreţul bisericesc 
Brâncuși, se referă tocmai la această lumină-slavă eternă: „Schimbatu-Te-ai la 
Faţă în munte, Hristoase, Dumnezeule, arătând ucenicilor Tăi slava Ta, pe cât 
li se putea. Strălucească și nouă, păcătoșilor, lumina Ta cea pururea țiitoare; 
pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă 
Ție!” Taina aceasta a transfigurării a devenit de mult timp baza înţelegerii 
teologice a întregii iconografii ortodoxe autentice, și implicit a artei de 
inspiraţie liturgică ortodoxă. Trăind firesc în interiorul acestui univers 
spiritual, artistul Constantin Brâncuși, unind credinţa cu arta, avea dorinţa să 
exprime în majoritatea operelor sale lumina interioară a creaţiei sau lumina 
„esenţelor” din persoane și obiecte, ca pe o taină a transfigurării și ca pe o 
chemare la comuniune a oamenilor cu Dumnezeu-Creatorul în lumina Sa 
„pururea țiitoare”, dăruitoare de libertate, de pace și de bucurie eternă. Prin 
punerea în lumină a „lucidității spirituale” din materie, Constantin Brâncuși 
„trezește spiritul”, pentru a vedea spiritual că întreaga existenţă este dar al lui 
Dumnezeu către oameni, o permanentă convorbire și cooperare a lui cu 
lumea. În acest sens, Brâncuși constată: „Dumnezeirea este pretutindeni; iar 
când uiţi cu desăvârșire de tine însuţi, și când te simţi umil, și când te dăruiești, 
Divinitatea rămâne în opera ta...” Pe de altă parte, Brâncuși constată, ca și 
Părinţii Filocaliei, că lumina adevăratei vieţi se obţine prin luptă interioară cu 
patimile egoiste. „Omul își face o lume a lui, pricinuind bucurie celorlalţi, prin 
Artă, însă numai când ajunge la adevărata lumină. Pentru asta trebuie să îl 
gonești pe imbecilul din tine. Egocentrismul sufocant îi dezorientează pe unii 
oameni și îi scoate din viaţa lor luminoasă – pentru a-i conduce în întuneric și 
chiar în sinucidere.” Materia sculptată de Brâncuși cheamă pe cel ce o 
contemplă la trăire spirituală profundă, mai precis îl invită să devină 
sculptorul sau artistul propriei sale vieţi, descoperind și cultivând vocaţia sa 
personală ca împlinire a unei aspiraţii tainice: „Ar trebui ca fiecare să im 
artistul nostru, artist pentru noi, nu pentru alţii. În fiecare om zac energii 
nebănuite, asemenea diamantelor ascunse în pământ. Fiecare își are însă 
diamantul său. Artistul prelucrează acest diamant brut, îl frotează și îl taie în 
zeci de faţete, după forma pe care a întrevăzut-o în măruntaie – și după visul 
său interior. Drumul înainte ne este necunoscut, însă noi, oricum, mergem pe 
el, împinși de o nevoie inerentă lucrurilor.” Ecou al pildei înmulţirii talanţilor 
din Evanghelie, dar și rod al experienţei personale, aceste cuvinte ale 
înţeleptului Brâncuși concentrează în ele mesajul cel mai constant și 
consistent al întregii sale opere, care se prezintă ca fiind deodată profund 
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spirituală și profund umană, după cum constată unul dintre numeroșii străini 
care-l preţuiau foarte mult: „Ceva profund uman sălășluiește în operele sale. E 
ca și cum un înţelept ar sta de vorbă cu eternitatea. Acum, la trecerea a peste 
50 de ani de la mutarea la cele veșnice a marelui artist creștin ortodox 
Constantin Brâncuși, ne rugăm Domnului Hristos, Cel ce este „lumina lumii”, 
Calea, Adevărul și Viaţa”, să odihnească cu dreptăţii, în lumina și bucuria 
Împărăţiei cerurilor, sufletul slujitorului Său cel ce a înmulţit talanţii primiţi 
de la „Bunul Dumnezeu” și a dăruit prin arta sa multor oameni lumină și 
bucurie, pentru a trăi mai intens și mai înţelept marele dar și miracol al vieţii 
pe pământ și în ceruri. 
 
Bibliografie: 
Constantin Zărnescu, Aforismele și textele lui Brâncuși, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004; 
Dan Grigorescu, Brâncuși și secolul său, Editura Artemis, 1993; 
Ion Mocioi, Estetica operei lui Constantin Brâncuși, Editura Scrisul Românesc, 1987. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Aforismele și concepția lui Constantin Brâncuși 
despre artă 

 
Cel mai strălucit reprezentant al sculpturii secolului XX a fost si un 

remarcabil filozof si înțelept de sorginte străveche, comparat cu unii de 
Socrate, cu Diogene sau cu Esop, un filozof in sensul cel mai adânc pe care îl 
detinea aceasta notiune in antichitate. Constantin Brâncuși, întemeietor, 
alături de Picasso si Braque, al “civilizației ochiului”, a si pătruns in legenda, 
iar creația sa a căpătat, rapid, aspectul unui mit. Toți cei care l-au cunoscut l-
au decretat un profet al artei moderne, un demiurg-taran, un părinte al 
sculpturii acestui veac, un sfânt printre ceilalți pictori si sculptori si, in sfârșit, 
un martir al unei singure forme. 

Brâncuşi a remarcat o dată, cu zâmbetul lui inocent şi cu vorba sa plină 
de înțelesuri adânci, după plecarea unor vizitatori: „Ați văzut oare acei fluturi? 
Toţi au plecat pătați pe haine de polenul pietrelor mele“. Viziunea lui 
transfigurată şi empatică îi permitea să resimtă trăirea vibrantă a emoţiei 
estetice de către vizitatorii săi, atinşi de aripa diafană a frumosului, întrupat în 
sculpturile sale. Sămânţa frumosului se încuiba în sufletele tuturor 
vizitatorilor care-i contemplau sculpturile. 
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Geniul brâncuşian ajunge să revoluţioneze concepţia lumii despre artă 
şi frumos. Conştient de menirea sa, el spunea: „Ceea ce fac eu astăzi, mi-a fost 
dat ca să fac! Căci am venit pe lume cu o menire!“ şi „De câte ori am început o 
lucrare, eu am avut sentimentul că un absolut se exprimă prin mine – şi atunci 
nu mai contam ca individualitate, într-atât eram de transfigurat şi de contopit 
cu Totul universal. Aceasta ar trebui să fie relaţia fiecărui artist faţă de Lume“. 
Brâncuşi readucea într-un mod neaşteptat în atenţia esteţilor vremii, prin 
vibraţia pură şi înaltă a artei sale inspirate, conceptele vii ale Binelui, 
Frumosului şi Adevărului dumnezeiesc. Adesea considerat, dintr-o profundă 
eroare, întemeietorul artei moderne, abstracte, el a pus lucrurile la punct: 
„Nebuni sunt toţi aceia care consideră sculpturile mele drept abstracte. Ceea 
ce cred ei că este abstract, este tot ce poate fi mai realist, căci realul nu 
înseamnă forma exterioară a lucrurilor, ci ideea şi esenţa fenomenelor. Eu nu 
sunt nici suprarealist, nici baroc, nici cubist şi nici altceva de soiul acesta; eu, 
cu noul meu, vin din ceva care este străvechi...“. 

Modest şi retras, Brâncuşi trăia într-o simplitate greu de înţeles pentru 
firile iubitoare de glorie ale artiştilor contemporani cu el, evita vâlva creatoare 
de renume şi se autocaracteriza ca „prinţ-ţăran“, revendicându-se de la 
înţelepciunea strămoşilor săi din Carpaţi, atunci când spunea: „Eu mi-am iubit 
şi nu mi-am părăsit nici o clipă strămoşii şi filosofia lor milenară, a 
naturalităţii. Nu sunt oare străbunii stâlpii destinului nostru? Sunt eu mai 
înţelept cu ceva decât tatăl meu, Nicolae Brâncuşi, sau era Venizelos mai 
înţelept decât Platon?“ Brâncuşi ştia foarte bine că România este situată într-
un spaţiu spiritual deosebit, căci s-a consemnat vorba sa: „aici, la hotarul 
dintre cele două lumi, Orientul şi Occidentul, unde trăim, noi românii avem 
un mare destin!“. El considera că se înscrie în continuitatea unei înţelepciuni 
milenare, transmisă din tată în fiu, sub forma bunului simţ ancestral, al vorbei 
de duh şi al datinei strămoşeşti, dar şi al contemplaţiei şi rugăciunii profunde. 
Iată trei dintre rostirile sale pe această temă: 

„Ţăranii români ştiu de la mic şi până la mare ceea ce este bine şi ceea 
ce este rău. Tablele lor de valori sunt cuprinse în proverbele, în datinile şi în 
doctrina străbunilor — precum şi în filosofia naturalităţii.“ 

„Se poate că poezia pură este o rugăciune, însă eu ştiu că rugăciunea 
bătrânilor noştri olteni era o formă a meditaţiei — adică o... tehnică filosofică.“ 

„Împăcarea de sine se sălăşluieşte în sufletul tău, atunci când te vezi ca 
o verigă din lanţul nesfârşit al înaintaşilor şi când nu calci nici măcar cu o iotă 
prescripţiile naturalităţii eterne.“ 

Stilul său de viaţă liniştit, ca şi calităţile sale spirituale: omenie, cinste, 
sinceritate, curaj, bunătate , simţul umorului, contrastau cu viaţa mondenă şi 
agitată a confraţilor întru artă până într-atât, încât Brâncuşi a fost silit să 
remarce, cu luciditate şi tristeţe decadenţa unei arte tot mai înstrăinate de 
valorile spirituale şi de însăşi sursa ei superioară: frumuseţea spiritului: „[aşa-
zisa] artă şi înţelepciune contemporană sunt create tot mai des de către 
nevropaţi, alcoolici şi criminaloizi. Vă puteţi închipui o nenorocire mai 
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mare?“. De altfel, din punctul lui de vedere „între viaţa publică şi viaţa privată 
există tainice şi organice legături. Biografia luminează toate operele şi ideile şi 
oricare creaţie. Esteţii fug de biografie, fiindcă ei înşişi duc o viaţă dezmăţată 
ori chiar criminală.“ El exprima astfel ideea că trăirea autentic estetică este 
intim legată de o viaţă pură şi că frumosul poate fi trăit şi exprimat în întreaga 
sa profunzime doar de aceia care tind şi aspiră prin întreaga lor viaţă la 
armonie şi frumuseţe. 

Aforismele maestrului de la Hobiţa dau măsura geniului său, dar şi a 
maturităţii spirituale pe care a atins-o. Majoritatea aspectelor vieţii au fost 
cuprinse, transfigurate şi înţelese de sufletul său luminos. Arta era la el pe 
deplin integrată în trăire şi viaţă. Fără să teoretizeze conceptul de emoţie 
estetică, Brâncuşi se referă la el cât se poate de clar, atunci când spune: „Ceea 
ce vă dăruiesc eu este bucurie curată“. 

 
 
 
 
 
 
 

Arta nu este o întâmplare 
 

 Prof. Elena-Gabriela Talianu 
Liceul Tehnologic Turburea, Gorj 

 
„Misiunea Artei este să creeze bucurie; şi nu se poate crea artistic  

decât în echilibru şi în pace sufletească… iar pacea se obţine  
prin renunţare. Bucuria şi pacea, pacea şi bucuria,  

iată [ce este de dobândit]!’’ 
 
La începutul secolului trecut, în 1904, tânărul Brâncuşi, născut la Hobiţa 

în Gorj, pleca pe jos spre Franţa, trecând prin Budapesta, Viena, München, 
Zürich. Deşi absolvise Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti şi i se propusese 
să rămână profesor acolo, Brâncuşi dorea să se înscrie la Şcoala de Arte 
Frumoase de la Paris. Neobţinând bursa pe care o ceruse, hotărăşte să plece în 
Franţa „ pe socoteala lui“. Pe drum, şi-a câştigat traiul muncind, iar după ce a 
ajuns la Paris, a dus-o foarte greu la început, dormind nu o dată în pădurea 
Boulogne şi muncind, pentru a se întreţine, ca spălător de vase într-un 
restaurant 

         După o scurtă perioadă de lucru în atelierul lui Rodin, Brâncuşi îl 
părăseşte, declarând că „la umbra arborilor falnici nu creşte nimic“, în sensul 
că „salahoreala“ pentru gigantul Rodin i-ar fi înăbuşit propria vocaţie. Treptat 
şi muncind din greu, adesea flămânzind, ajunge să-i fie admise lucrările la 
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câteva expoziţii (cum ar fi „Salonul de toamnă“) şi îşi croieşte propriul drum 
în artă. Atelierul său devine un adevărat templu, iar el un autentic sihastru al 
sculpturii, mijlocind pentru fiecare vizitator înţelegerea şi trăirea frumosului, 
astfel ca toţi să plece îmbogăţiţi şi fortificaţi lăuntric. Invitând o anume 
persoană în atelierul său, el i-a spus: „Intră. Aici e linişte. Domneşte 
neaşteptatul. Să n-aud de întâlniri pregătite… Acum, drumurile noastre se 
întâlnesc. Să stăm de taină o clipă. Apoi tu vei urma drumul tău, iar eu pe al 
meu.“ Unul dintre exegeţii cei mai reţinuţi ai artistului, Carola Giedion 
Welcker, declara după vizitarea atelierului că se simţea ridicată deasupra 
propriei fiinţe, transformată, „având sentimentul de a fi zăbovit o clipă în sânul 
marii Naturi, la izvoarele Creaţiei, unde aceeaşi atmosferă cuprinde originea şi 
sfârşitul lucrurilor.“ La rândul lui, americanul Ezra Pound scria, schiţând atât 
atmosfera creată de Brâncuşi în atelier, cât şi pe cea a mediilor intelectuale şi 
artistice de început de secol al XX-lea: „Brâncuşi a creat un univers, un cer 
platonician, plin de forme pure, esenţiale, şi un atelier-chilie, care este, în sensul 
cel mai antic, un templu de pace, de calm, un refugiu împotriva zgomotului… şi 
publicităţii zilei“ sau „…după război, exista un singur templu al liniştii. ’’ 

Ultimul poem, neterminat, al aceluiaşi Ezra Pound evoca plin de 
sensibilitate : 

 
„O întreagă zi frumoasă, în care era linişte. 
Pasărea lui Brâncuşi 
În scorburile trunchiurilor de pin.“ 
  
 Brâncuşi a remarcat o dată, cu zâmbetul lui inocent şi cu vorba sa plină 

de înţelesuri adânci, după plecarea unor vizitatori: „Aţi văzut oare acei fluturi? 
Toţi au plecat pătaţi pe haine de polenul pietrelor mele“. Viziunea lui 
transfigurată şi empatică îi permitea să resimtă trăirea vibrantă a emoţiei 
estetice de către vizitatorii săi, atinşi de aripa diafană a frumosului, întrupat în 
sculpturile sale. Sămânţa frumosului se încuiba în sufletele tuturor 
vizitatorilor care-i contemplau sculpturile. Brâncuşi a remarcat o dată, cu 
zâmbetul lui inocent şi cu vorba sa plină de înţelesuri adânci, după plecarea 
unor vizitatori: „Aţi văzut oare acei fluturi? Toţi au plecat pătaţi pe haine de 
polenul pietrelor mele“. Viziunea lui transfigurată şi empatică îi permitea să 
resimtă trăirea vibrantă a emoţiei estetice de către vizitatorii săi, atinşi de aripa 
diafană a frumosului, întrupat în sculpturile sale. Sămânţa frumosului se 
încuiba în sufletele tuturor vizitatorilor care-i contemplau sculpturile. 

Geniul brâncuşian ajunge să revoluţioneze concepţia lumii despre artă 
şi frumos. Conştient de menirea sa, el spunea: „Ceea ce fac eu astăzi, mi-a fost 
dat ca să fac! Căci am venit pe lume cu o menire!“ şi „De câte ori am început o 
lucrare, eu am avut sentimentul că un absolut se exprimă prin mine – şi atunci 
nu mai contam ca individualitate, într-atât eram de transfigurat şi de contopit 
cu Totul universal. Aceasta ar trebui să fie relaţia fiecărui artist faţă de Lume“. 
Brâncuşi readucea într-un mod neaşteptat în atenţia esteţilor vremii, prin 
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vibraţia pură şi înaltă a artei sale inspirate, conceptele vii ale Binelui, 
Frumosului şi Adevărului dumnezeiesc. Adesea considerat, dintr-o profundă 
eroare, întemeietorul artei moderne, abstracte, el a pus lucrurile la punct: 
„Nebuni sunt toţi aceia care consideră sculpturile mele drept abstracte. Ceea 
ce cred ei că este abstract, este tot ce poate fi mai realist, căci realul nu 
înseamnă forma exterioară a lucrurilor, ci ideea şi esenţa fenomenelor. Eu nu 
sunt nici suprarealist, nici baroc, nici cubist şi nici altceva de soiul acesta; eu, 
cu noul meu, vin din ceva care este străvechi...           
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Constantin Brâncuși 
 

 Prof. Georgiana Bălănoiu 
Școala Gimnazială Novaci, Gorj 

 
Cultura europeană a existat de când există Europa. Marele Eugen 

Ionescu spunea: „Sunt în lume multe lucruri care ne separă, dar există şi unul 
care ne apropie: cultura!" 

În mişcarea culturală europeană, românul Constantin Brâncuşi (1876-
1957), stă alături de cei mai mari artişti ai lumii. Considerat de majoritatea 
criticilor drept cel mai mare sculptor al secolului al XX-lea, Constantin 
Brâncuşi este fără îndoială artistul pe care România l-a dat omenirii. Născut la 
Hobiţa, urmează diverse şcoli de profil din România după care îşi urmează 
calea. Aşa a ajuns în atelierul lui Rodin unde a fost acceptat ca practician. Deşi 
tânăr, realizează că nu se poate dezvolta în umbra maestrului său. Se spune 
despre Constantin Brâncuşi că este artistul modern al secolului al XX-lea, 
prilej de mândrie pentru noi, românii. În sculpturile sale se regăseşte, 
exprimată cu fidelitate şi minuţiozitate de bijutier, arta culturală, întreg 
patrimoniul cultural românesc. 

Faptul că acest sculptor expunea lucrări la Paris, Praga, Munchen, New 
York, Boston, încă înainte de izbucnirea Primului Război Mondial, 
demonstrează că era nu doar o personalitate europeană, ci una care a intrat în 
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istoria universală a artei. Deşi s-a născut în România şi tot aici a făcut primii 
paşi în sculptură, Brâncuşi s-a afirmat cu adevărat în Franţa, unde a realizat 
cele mai multe dintre operele sale. Tudor Arghezi afirma: “Cel care nu a putut 
fi stimat în România îşi va găsi Locul în colecţiile din străinătate, alături de alţi 
clasici”. De altfel, celebrul artist s-a stins din viaţă la Paris, ultima sa 
mărturisire - făcută arhiepiscopului Teofil, de la biserica ortodoxă din capitala 
Franţei, fiind: “Mor cu inima tristă, pentru că nu mă pot întoarce în ţara mea”. 
În opera sa, Brâncuşi a oglindit felul de a gândi lumea a ţăranului român. Prin 
obârşia sa ţărănească, şi-a aflat rădăcinile adânci ale operei sale în tradiţiile, 
miturile şi funcţia magică a artei populare româneşti. Prin Brâncuşi, arta 
noastră populară a devenit inteligibilă lumii întregi. Iluminat de cultul 
pământului patriei şi al strămoşilor săi, sculptorul, este fascinat de zorii 
naşterii omului, descoperind, în fluxul imemorial al vremii, momentele 
cruciale ale vieţii - naşterea, iubirea, munca, creaţia, moartea. Recunoaşterea 
sa pe plan naţional şi internaţional se datorează, în principal, ansamblului 
sculptural de la Târgu Jiu, tripticul Masa tăcerii, Poarta sărutului şi Coloana 
fără sfârşit (1937-1938) - capodoperă a marelui artist. Aici, ca şi în alte opere, 
Brâncuşi regăseşte dimensiunile artei populare, ale întregului patrimoniu 
cultural românesc, pe care le-a introdus în atmosfera agitată a artei moderne. 
Aceste lucrări depăşesc limitele concretului, generând diverse interpretări ale 
semnificaţiei celor trei sculpturi. Mac Constantinescu, un cunoscut al 
artistului, spunea în “Colocviul Brâncuşi” că ansamblul reprezintă ,,înfăptuirea 
unei vechi dorinţe, aceea de a lăsa pe pământul românesc concretizarea în bronz 
şi piatră a tot ce a gândit mai profund şi mai îndelung’’. Iar A. Ghenie spunea că 
,,un ţăran din Gorj a făcut pentru ţara sa ceea ce pentru alte ţări n-au putut face 
decât regii şi împăraţii’’. 

Constantin Brâncuși (n. 19 februarie 1876, la Hobița, Peștișani, Gorj, 
România – d. 16 martie 1957, Paris, Franța) a fost un sculptor român cu 
contribuții covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura 
contemporană. Constantin Brâncuși a fost ales membru postum al Academiei 
Române. Francezii și americanii îl desemnează, cel mai adesea, doar prin 
numele de familie, pe care îl scriu fără semne diacritice, Brancusi, 
pronunțându-l după regulile de pronunțare ale limbii franceze. 

Atitudinea constructivă, pozitivă, ce se degajă din această abordare a 
fenomenelor vieţii face din Brâncuşi unul din creatorii ce au marcat decisiv 
evoluţia sculpturii moderne. În atelierul său din inima Parisului, Brâncuşi şi-a 
creat o lume a lui, cu un cadru şi o atmosferă românească. Muzeul Naţional de 
Artă Modernă din Paris are un număr important de lucrări ale lui Brâncuşi, 
lăsate prin testament moştenire României, dar acceptate cu bucurie de Franţa, 
împreună cu tot ce se afla în atelierul său, după refuzul guvernului comunist 
al României anilor 1950 de a accepta lucările după moartea sculptorului. În 
România, in perioada comunistă, Brâncuşi a fost contestat ca unul din 
reprezentanţii formalismului burghez cosmopolit. Totuşi, în decembrie 1956, 
la Muzeul de Artă al Republicii din Bucureşti s-a deschis prima expoziţie 
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personală Brâncuşi din Europa. Abia în 1964 Brâncuşi a fost „redescoperit” în 
România ca un geniu naţional şi, în consecinţă, ansamblul monumental de la 
Târgu-Jiu cu Coloana fără sfârşit, Masa tăcerii şi Poarta sărutului a putut fi 
amenajat şi îngrijit, după ce fusese lăsat în paragină un sfert de veac şi fusese 
foarte aproape de a fi dărâmat. 

Un loc aparte în eseistica lui Marin Sorescu îl ocupă medalioanele 
cultural-literare, prin care este evocată personalitatea complexă a lui Brâncuşi. 
Se poate vorbi de un adevărat cult pentru acest titan al pietrei. Cine se apropie 
de opera lui, ca să ia contact cu ea trebuie să recurgă la un adevărat ritual: „La 
intrarea în opera lui Brâncuşi ar trebui o răzătoare, să te ştergi pe picioare de 
toate legendele pe care le-ai auzit despre el.” Mesajul scriitorului e clar: îţi 
trebuie o anumită stare de curăţenie spirituală, pentru a păşi pe teritoriul 
sacrului, căci arta brâncuşiană are ceva sfânt în ea, iar cea care ne ajută să ne 
ridicăm sufletul de la profan la sacru este Coloana fără sfârşit : 

„Fără coloana lui, cerul s-ar lăsa mai repede cu noi.” 
Personalitate artistică europeană, Brâncuşi şi-a împlinit destinul, şi, aşa 

cum scria James T. Farell, „în afară de Shakespeare şi Beethoven se spune că mai 
există un Dumnezeu; acesta este românul Brâncuşi, un strigăt în noaptea 
infinitului”. 
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„Eu am făcut piatra să cânte pentru Umanitate.” 
 

DORA ELENA BRÂNZAN – LOCUL 3 » SECȚIUNEA CREAȚII PLASTICE / NIVEL 3 (XI-XII) 
PROF. COORD. CARMEN RODICA VULPE – COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE MAGHERU” TÂRGU JIU, GORJ 
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Aforismele lui Constantin Brâncuși 

 
 Prof. Mirela Ghicioi 

Liceul Tehnologic Bâlteni, Gorj 
 

In sufletul meu nu a fost niciodată loc pentru invidie ,nici pentru ura, ci 
numai pentru acea bucurie, pe care o poți culege de oriunde si oricând. 
Consider ca ceea ce ne face sa trăim cu adevărat este sentimentul permanentei 
noastre copilării in viață. Plăcerea cu care lucrează artistul este însăși inima 
artei sale. 

Fără inima nu exista arta ! si cea dintâi condiție este sa îți placa ție, sa 
îndrăgești si sa iubești fierbinte ceea ce faci. Sa fie bucuria ta, iar prin bucuria 
ta sa oferi bucurie si celorlalți. A vedea in depărtare este ceva, însă a ajunge 
acolo, este cu totul altceva. Simplitatea nu este un scop in arta, însă ajungi la 
simplitate fără de voia ta, apropiindu-te de sensul cel real al lucrurilor. 
Simplitatea este in sine o complexitate si trebuie sa te hrănești cu esența ca sa 
poți sa ii înțelegi valoarea. Simplitatea in arta este, in general, o complexitate 
rezolvata. 

Daca arta trebuie sa intre într-o comunicare cu natura, ca sa ii exprime 
principiile, trebuie sa ii urmeze însă si exemplul acțiunii. Materia trebuie sa își 
continue viața naturala si după ce au intervenit mâinile sculptorului. Rolul 
plastic pe care materia îl îndeplinește in mod firesc, trebuie încontinuu 
descoperit si păstrat. 

A-i da un alt sens decât acela pentru care este menita de la natura, 
înseamnă a o ucide. Lemnul, de exemplu, este in sine si sub toate aspectele 
sculptural. Nu trebuie sa-l distrugem, nu trebuie sa-i dam o asemănare 
obiectiva cu ceva ce natura a făcut dintr-un alt material. Lemnul își are 
propriile-i forme, caracterul sau individual, expresia sa naturala; sa dorești sa 
ii transformi calitățile, înseamnă sa îl nimicești, sa-l faci steril. Același lucru se 
întâmplă si cu alte materiale ca piatra, marmora sau metalele; si ele trebuie sa 
își continue viața lor proprie, când gândul si truda artistului le preface din 
sculpturi naturale, in sculpturi artificiale. Materia nu trebuie folosita pur si 
simplu pentru a satisface scopul artistului, nu trebuie supusa unei idei 
preconcepute si unei forme preconcepute. Materia însăți trebuie sa sugereze 
subiectul si forma si ambele trebuie sa vina din interiorul materiei, nu sa ii fie 
impuse din afara 
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In general, sculptorii procedează cu materia prin adăugire, atunci 
când ar trebui sa acționeze, de fapt, asupra ei, prin scădere. Să folosești un 
material moale si sa continui sa adaugi la el, pana ce este atinsa forma 
preconceputa si sa o aplici asupra unui alt material, permanent si solid, este o 
crima împotriva naturii. Toate materialele dețin in ele însele sculptura pe care 
omul o dorește; el trebuie sa trudească, însă, si sa o scoată, eliminând acel 
material de prisos, care o acoperă. 

Sculptura rămâne o expresie a acțiunii naturii. Artistul trebuie sa știe sa 
scoată la suprafață ființa din interiorul materiei si sa fie unealta care da la 
iveala însăși esența sa cosmica, într-o existenta cu adevărat vizibila. 
Colaborarea intima intre artist si materialele folosite, precum si pasiunea care 
unește bucuria meseriașului cu elanul vizionarului îl duc pe rând la 
esențializare, la forma ideii in sine. Sculptorul trebuie sa își pună spiritul in 
armonie cu spiritul materialului. Cioplirea (tăietura) directa este adevăratul 
drum al sculpturii, însă si cel mai rău pentru aceia care nu știu sa meargă. Și 
in definitiv, cioplirea directa sau indirecta nu însemnă nimic, ceea ce contează 
este opera dusa la capăt. 

Prin tăietura directa sculptorul se vede silit sa înfrunte pieptiș natura 
inevitabila si nemiloasa a materialelor si, adeseori, in adâncimea marmorei, 
pietrei sau bronzului, un sculptor insuficient de priceput, in urma unui efort 
stângaci, omoară spiritul materialelor si continua apoi sa lucreze într-o 
materie neînsuflețită. 

Nu trebuie sa silim materialele sa vorbească in limba noastră - ci trebuie 
sa le ducem pana la acel punct, unde alții vor înțelege limba lor. Nu poți sa faci 
ceea ce vrei tu sa faci, ci numai ceea ce îți permite materialul. Nu poți sa faci 
din marmora ceea ce ai voi sa faci din lemn - și nici din lemn ceea ce ai vroi sa 
faci din piatra.  

Opera de arta necesita o uriașă răbdare si mai presus de orice o 
înverșunată lupta împotriva materialelor. Și nu poți sa duci aceasta lupta decât 
daca folosești tăietura (cioplirea) directă. 

Modelajul, este mai usor, permite revenirea, corectura, schimbarea - 
adaosul, pe când tăietura directa impune o confruntare fără de mila intre artist 
si materialele pe care el trebuie sa le învingă. Și, aici, este necesar mestesugul... 
in fond, daca te gândești bine, nu au existat decât admirabili artizani in 
sculptura, nu mari artiști. Iar decăderea acestei arte, a sculpturii a început 
odată cu abandonarea acelei tăieturi directe, care ii permite sculptorului sa 
câștige, cu fiecare dintre operele sale, propria sa victorie asupra materialelor. 
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Brâncuşi – 
 marele titan de la Hobiţa. 

 
„Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta” 

 
 Prof. Elena Bianca Cincu 

Liceul Tehnologic Turburea, Gorj 
 
O analiză atentă a celor mai mari realizări şi investiţii din istoria lumii 

ne permite să afirmăm că noi, românii, putem sta foarte bine alături de alte 
personalităţi de pe mapamond reprezentând diverse domenii ale activităţii 
umane, începând de la creaţiile populare anonime şi continuând cu oamenii 
de geniu al căror nume, reprezentativ pentru cultura şi civilizaţia românească, 
a intrat deja în circuitul valorilor universale. Este de ajuns să amintim pe 
marele nostru poet Mihai Eminescu, care spunea: „Dumnezeul geniului m-a 
sorbit din popor, cum soarele soarbe un nour de aur din marea de amar”. 

Un purtător al darurilor şi al harurilor cu care a fost înzestrat poporul 
nostru, aduse ca un prinos culturii universale, a fost şi este marele sculptor 
Constantin Brâncuşi care, prin opera şi prin viaţa lui, nu mai aparţine doar 
ţării noastre, ci lumii întregi. Plămădit din aluatul spaţiului mioritic al Gorjului 
şi având rădăcinile adânc înfipte în spiritualitatea geto-dacică de la poalele 
munţilor Vâlcanului, Brâncuşi a văzut lumina zilei în anul 1876, în satul 
Hobiţa din comuna Peştişani, fiind ulterior numit, după satul natal, „titanul 
de la Hobiţa”. 

Ca toţi copiii din satul său, Brâncuşi n-a mers la şcoala primară. El a 
muncit de la vârsta de 7 ani, mai întâi păzind vitele părinţilor lui, apoi 
angajându-se cioban într-o stână din munţii Carpaţi. A fost o ucenicie grea, 
care i-a permis să cunoască viaţa de taină a naturii, secretele plantelor, 
semnificaţia norilor, mersul stelelor care vestesc zorii. A învăţat să se orienteze 
după scoarţa copacilor, să înţeleagă zgomotul pădurii, să iubească ierburile, 
stâncile, pietrele şi animalele. A cunoscut vechile cântece ale ciobanilor şi arta 
de a ciopli în lemn ornamentele uneltelor lor. A urmat astfel o şcoală mai aspră 
şi mai folositoare decât cea oficială: şcoala naturii şi a vieţii. În timpul iernilor 
grele îi plăcea să modeleze în zăpada abundentă cu cristale strălucitoare, 
forme închipuite de bogata sa fantezie de copil.  

Acestea produceau bucuria puştimii din sat şi admiraţia ţăranilor, căci 
ele aduceau 
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un întreg univers deprezenţe invizibile 
Brâncuşi avea să mărturisească mai târziu că imaginea acestor sculpturi 

în zăpada îngheţată, ale copilăriei lui, l-a urmărit toată viaţa. Pentru prima 
oară el reuşise să aducă bucurie prin munca lui şi el ştia că în asta consta 
adevăratul ţel al artei sale1. 

Având de mic gustul peregrinărilor, la vârsta de 9 ani el a părăsit 
gospodăria părintească şi timp de şapte ani a lucrat ca muncitor cu ziua. 
Dulgher? Tâmplar? Nu se ştie mare lucru. Legenda spune că tânărul om ar fi 
descoperit în el vocaţia sculpturii în timp ce fasona o vioară. Cert este că, la 22 
de ani, Brâncuşi a obţinut o bursă pentru Academia de belle-arte din 
Bucureşti, unde avea să rămână timp de patru ani2. În această primă perioadă 
a creaţiei sale, sculptează în atelierul său din Bucureşti îndeosebi portrete, cum 
ar fi: bustul împăratului roman Aulus Vitellius (aprilie – decembrie 69 d. Hr.), 
realizat în 1898, grupul statuar Laocoon, care reprezintă, în mitologia greacă, 
pe acel preot al zeului Apollo din cetatea Troia, care s-a opus introducerii 
calului troian în cetate. Drept pedeapsă, zeiţa Atena a trimis şerpii veninoşi, 
astfel că Laocoon a murit sugrumat, împreună cu fiii săi. În 1903, realizează 
bustul generalului Davila, medic român de origine franceză, născut în Parma 
(1832- 1882), care a organizat serviciul sanitar militar şi ocrotirea sănătăţii 
publice, precum şi alte portrete, mai ales capete de copii, de o mare fineţe a 
expresiei şi plasticitate a formei, executare în spiritul artei sculptorului francez 
Auguste Rodin (1840-1917). 

Dar marele artist avea o altă chemare, o altă menire, şi anume aceea de 
a face cunoscut Europei spiritul ancestral geto-dac şi de a ridica arta sa la 
rangul de mesager al românilor, în Franţa mai întâi, apoi în America şi în 
întreaga lume. Dând curs acestui imbold lăuntric, Brâncuşi va pleca la Paris 
în 1903, într-o lungă călătorie pe jos, care va dura o jumătate de an, până în 
1904. A fost un act de îndrăzneală, dar şi o experienţă extraordinară, 
incredibilă, unică, ce a creat în jurul său o aură de legendă3. Această călătorie, 
semn al declanşării interioare a spiritului său, va avea o dublă semnificaţie în 
viaţa lui Brâncuşi. Pe de o parte, el va reprezenta o cotitură radicală în creaţia 
sa, o revoluţie plastică introdusă de Brâncuşi în Europa, artistul manifestându- 
şi crezul „într-o eternă întoarcere a fenomenelor tip care transcend derularea 
istoriei şi leagă constant prezentul cu cel mai îndepărtat trecut mitic”4. Pe de 
altă parte, acel drum a reprezentat, din punct de vedere filosofic, lunga 
călătorie care era viaţa sa însăşi pe acest pământ. Acea călătorie pe jos, cu un 
rucsac în spate, cu un baston într-o mână şi cu un instrument muzical în 
cealaltă, adevărat peregrin internaţional, trecând peste câmpii şi prin păduri, 
urmând calea cea dreaptă (spre Austria, Elveţia, Germania, Franţa), pe 
parcursul a mii de kilometri, spre sanctuarul absolut al artelor, riscând să 
moară de foame sau de tifos, dar niciodată de oboseală sau de preget, nu era 
altceva decât o transhumanţă spirituală săvârşită în folosul artei de cel care 
avea în sângele şi caracterul său trăsăturile rezistentului păstor din vremea 
tracilor, acel păstor ancestral plecat din Carpaţi sau din Câmpia Română şi 
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ajuns, dintr-o câmpie într-alta şi de pe o colină pe alta, până în Tesalia, 
Panonia sau Caucaz. 

Brâncuşi era probabil singurul om din vremea lui care mai intuia 
semnificaţia spirituală pe care o deţinuseră în vechime cuvintele cale sau 
drum. În 1937-1938, la Târgu-Jiu, el va realiza o epopee spaţială care îi va 
desăvârşi întreaga carieră artistică şi se va putea observa că toată acea 
experienţă de om „antic” – călătoria – se fixează spiritualiceşte, în mod 
desăvârşit, în cele trei monumente. Brâncuşi redescoperă că drumul era, în 
semnificaţie pur spirituală străveche, un concept al desfăşurării spaţiale a 
destinului omenesc, lucru pe care lumea modernă poate îl ignorase. Simbolul 
drumului a fost astfel redescoperit şi repus în valoare într-o artă care nu îl mai 
folosise niciodată până atunci, în sculptură. Strada perfect dreaptă, axul 
spiritual, pe care a construit-o Constantin Brâncuşi, în 1937-1938, la Târgu-Jiu, 
pe linia căreia se găsesc cele trei monumente: Coloana fără sfârşit, Poarta 
Sărutului şi Masa Tăcerii, a fost numită de artist Via sacra, adică drumul sfânt 
al vieţii. Când Brâncuşi utiliza expresia „drumul meu s-a croit”, el dădea 
acestui vechi simbol, folosit în general, în literaturile antice, semnificaţia de 
declanşare şi de desfăşurare a destinului omului. Odată deschisă sau croită 
această cale, destinului omenesc i se va oferi o curgere care nu se va mai opri 
decât în desăvârşire, în moarte6. 

Revenind la momentul anului 1904, când Brâncuşi sosea la Paris, oraşul 
tuturor artelor, acest personaj bizar, un fel de ţăran român, dar cu veleităţi de 
mare artist, se înscria la şcoala de belle-arte. Trei ani mai târziu, expunea la 
Salonul Societăţii Naţionale de Belle Arte, care era atunci prezidată de Auguste 
Rodin, marele artist francez care se afla în culmea gloriei. Iată ce scria Brâncuşi 
despre Rodin în 1952: „Pe când era încă în viaţă şi expuneam la Naţionala de 
Belle-Arte, nişte prieteni şi protectori, printre care şi regina Elisabeta, „Carmen 
- Sylva” a României, au încercat, fără să mă consulte, să obţină admiterea mea 
în atelierul său. Dar eu am refuzat, căci e ştiut că nimic nu creşte sub copacii 
înalţi. Prietenii mei se simţeau foarte jenaţi, neştiind cum va fi reacţia lui 
Rodin. Când acesta a ştiut de hotărârea mea, a răspuns simplu: „În fond, are 
dreptate. Este tot atât de încăpăţânat ca şi mine”7. Prin aceste cuvinte care 
reflectă o înţelepciune populară străveche, legată de mitologia arborilor şi de 
profunda cunoaştere a naturii de către români, Brâncuşi îşi arăta 
independenţa sa în creaţie, fapt care îi va aduce faima prin cele trei capodopere 
ale tinereţii sale, realizate între anii 1907 şi 1910: Rugăciunea (1907), 
Cuminţenia pământului (1908) şi Sărutul (1907-1908), temă reluată prin 
„Sărutul” din 1910, sculptură aflată în cimitirul Monparnasse din Paris. 

Să nu uităm faptul că Brâncuşi, ajuns la Paris, se trezea în focul unui 
mare interes şi îndemn pentru artele primitive, ale etniilor din Africa şi din 
Orient, al căror spirit artiştii francezi nu-l cunoşteau în profunzime. Atmosfera 
aceasta îi sporeşte încrederea faţă de tradiţia plastică străveche a artei ţăranilor 
din România, al cărei fiu era. El s-a îndreptat atunci, cu un profund respect, 
spre arhaicul fond plastic anonim, conservat de ţăranii români, de unde şi-
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a luat motivele sau temele creaţiei sale,cristalizate în creuzetul ancestral 
geto-dacic şi puse în valoare pentru prima dată pe plan mondial.  
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„Opera de artă trebuie să fie creată ca şi o crimă perfectă - 
fără pată şi fără urmă de autor... Arta (mea) este realitatea însăşi. 
Arta nu este o evadare din realitate, ci o intrare în realitate cea 
mai adevărată – poate în singura realitate valabilă.”  

Constantin Brâncuși 
 

  Aforismul e o cale de comunicare cu cititorul mult mai rapidă și mai 
convingătoare decât poezia și filosofia. 

Constantin Brâncuși trăiește prin operele lui exprimându-și toate 
sentimentele și trăirile sale. El vede lumea ca pe o operă de artă care coexistă 
cu restul lumii si care are o legătura directă cu noi. „Opera de artă trebuie să 
fie creată ca şi o crimă perfectă”. Prin acest citat, sculptorul se referă la faptul 
că totul trebuie planificat. Totul trebuie sa meargă perfect ca opera să fie 
reușită. Arta provine din inima și este rezultatul unei trăiri sau a unui 
sentiment de necontrolat. El își pune inima și viața in ceea ce face. Trăiește 
prin artă iar arta trăiește prin el. Este o legătură incontrolabilă între cei doi.  

„Arta (mea) este realitatea însăşi. Arta nu este o evadare din realitate, ci 
o intrare în realitate cea mai adevărată – poate în singura realitate valabilă”. 
Brâncuși nu vede sculptura ca pe o evadare din realitate sau ca pe un refugiu 
cum fac unii scriitori. El o vede ca pe o realitate mai bună, îmbunătățită. Acest 
lucru formează conexiunea si legătura dintre cei doi.  

Un simplu privitor nu își poate da seama ce înseamnă sau ce semnifică 
o opera de artă. Dar in adevăratul ei sens ea deține si conține toate 
sentimentele si o mica parte din autor. În momentul in care începi o sculptura, 
o opera de arta sau inclusiv o carte, dai tot ce ai mai bun și în același timp te 
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transpui in acel lucru si îi dai viață. Eu cred ca din acest motiv Constantin 
Brâncuși a reușit sa uimească lumea prin sculpturile sale si sa dea viață 
orașului nostru.  

Încă nu am avut, până astăzi, nici un fel de artă!... Arta de-abia 
acuma începe!... 

Prin acest citat Brâncuși subliniază faptul ca arta nu poate veni oricând. 
Este ceva involuntar si imposibil de descris. Ea vine la momentul potrivit. 
Când ai cel mai mult nevoie de ea si in momentul in care ești pregătit să o 
exprimi și să o controlezi. Sculptorul e in căutarea ei iar in momentul in care 
o găsește o transpune in cel mai frumos si maiestuos mod in care el poate.  

Brâncuși și-a dedicat viața sculpturii si a făcut-o într-un mod ireproșabil 
si din acest motiv, din punctul meu de vedere el este unul dintre cei mai mari 
si talentați sculptori ai lumii. 

 
 
 
 
 
 
 

Brâncuși  
– de la simplitate la infinitul formelor 

 
 Prof. Ramona Daniela Lungescu 

Liceul Tehnologic Turburea, Gorj 
 

„Eu nu am căutat, în toată viaţa mea, decât esenţa zborului!  
Zborul – ce fericire!” 

 
"Operele de arta nu sunt decât niște oglinzi, in care fiecare vede ceea ce 

i se aseamănă lui". "Arta nu este o întâmplare". "Arta trebuie sa apropie, iar nu 
sa depărteze, sa umple, iar nu sa sape prăpăstii - in bietele noastre spirite, si 
asab destul de răscoliți de întrebării". "Coloana infinirii va fi una dintre 
minunile lumii...". "Eu am făcut piatra sa cânte - pentru Umanitate". 

C. Brâncuși 
 Aforismele lui Brancusi, adevărate concepte de înțelepciune, vin sa 

completeze profilul acestui creator de excepție, si oricare dintre ele reprezintă 
o reflecție asupra vieții si artei: "Viața este ca si o moneda: trebuie sa știi cum 
sa o risipești, mai exact, cum sa o folosești". 

Sculpturile lui Brâncuşi sunt reprezentări ideale şi arhetipale ale 
subiectului ales de artist. Aceste sculpturi îl pot înșela pe privitor prin 
simplitatea lor aparentă. Formele lor reprezentate laconic oferă perspective 
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inedite spre adevărurile ascunse pe care le-a descoperit artistul. Brâncuşi lucra 
direct cu materialele în atelierul său parizian, preferând cioplirea directă 
modelării prealabile în ghips sau lut. 

Înaintea lui Brâncuşi, majoritatea sculptorilor se concentrau pe crearea 
unor reprezentări cât mai fidele ale modelelor alese, o tradiţie ce impunea 
transpunerea cât mai fidelă a realităţii în artă. Paradoxal, Brâncuşi susținea că 
şi el face acelaşi lucru, însă pornind de la realitatea intrinsecă, ascunsă, de la 
metafizica modelului, şi nu de la simpla lui aparență. 

Inspirate de folclor, de mituri şi de culturile "primitive", lucrările sale 
produc un contrast unic între modern şi arhaic, oferind un sentiment liniştitor 
de transcendenţă, de recuperare a simbolurilor şi formelor sacre în 
reprezentări plastice moderne ce eludează prin simplitate trecerea timpului, 
devenind atemporale. 

"Simplitatea nu este un scop în artă, dar de obicei ajungem la simplitate 
atunci când ne apropiem de adevăratul sens al lucrurilor", îi mai plăcea lui să 
spună. 
  Materialele folosite de Brâncuşi, în special marmura, bronzul şi 
lemnul, au influenţat formele specifice ale universului operei sale. "Materia 
trebuie să-şi continue viaţa ei naturală atunci când este modificată de mâinile 
sculptorului", mai spunea el. 

Relaţionarea aforism-operă 
Consecinţa logică ne spune că în măsura în care aforismele reprezintă 

un comentariu al operei, ar trebui să regăsim în ele accente de ontologie 
fenomenologică. Realul e invocat de artistul-filosof în corelaţie cu simplitatea 
şi cu esenţa. După spusele sculptorului simplitatea nu e un scop în artă, însă 
ajungi la simplitate fără voia ta, apropiindu-te de sensul real al lucrurilor. În 
concepţia fenomenologică, lucrurile sunt accesibile omului numai în calitate 
de corelate ale conştiinţei. Sensul există numai pentru conştiinţă, prin 
acţiunea de intuire a esenţei. 

Brâncuşi face un efort de sinteză impresionant în căutarea formei 
magice, arhetipale. 

Cu mintea îndreptată spre un viitor îndepărtat, Brâncuşi nu se sfieşte să 
întrevadă vremea când oamenii, conştienţi de frumosul universal ce 
sălăşluieşte în toate, nu vor mai avea nevoie de arte pentru a-şi satisface 
exigenţele estetice. Mişcările moderne încearcă să taie drum spre absolut. A 
trăi întru absolut înseamnă a te stiliza lăuntric, a accepta o convenţie. A crea 
întru absolute înseamnă a crea anonim, a fi impersonal.  

Pentru Brâncuşi, lumea nu mai are taine. A descoperit cele patru-cinci 
motive care o regizează, chei ale aurorei metafizice: sfera, oul, inelul, urcuşul 
şi pasărea. Toată viaţa sa Brâncuşi a fost acţionat de această pasăre, acest ou, 
acest cocoş, şi de fiecare dată distrugea opera precedent, ca să celebreze 
versiunea adevărată. O formă a lui Brâncuşi exprimă o infinitate de forme. O 
marmură de Brâncuşi e o marmură vie. Ea are acea misterioasă expresivitate. 
Se produce o fascinaţie reciprocă între creator şi operă. Aşa e portretul 
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domnişoarei Pogany – umanitatea ei singulară, specificul ei corporal se rezolvă 
într-un oval de mare duioşie şi într-o volută a arcuire evocă fluiditatea lebedei. 
Artă de intens lirism, arta cea mai platoniciană, este idealitatea coloanei – 
statuia abstract a omului, imaginea proporţiei, arhetipul geometric al corpului 
uman. Filosofia lui Platon şi coloana grecească sunt concepţii surori. 

Opera lui Brâncuşi înseamnă desăvârșirea unui întreg complex 
sculptural. El a rezumat în sculptura sa ceea ce câteva generaţii de sculptori ar 
fi putut da în mod succesiv. Măsură e a nesfârşitului şi nemuririi, opera sa nu 
seamănă cu o alta. Ea e un punct de plecare ca nici unul altul şi pasul pe un 
pământ nou, pe un nou univers al cugetării, de percepţie şi simţire. Opera lui 
Brâncuşi e o cosmogonie. 
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Constantin Brâncuși 
– sculptorul sufletului omenesc 

 
 Cristinel Viezure, 10 

Prof. Ramona Daniela Lungescu 
Liceul Tehnologic Turburea, Gorj 

 
„Eu aș vrea să creez cum respir.’’ 

 
Constantin Brâncuși este considerat cel mai important sculptor al 

secolului al XX lea ,fiind un inovator ,pentru că a eliberat sculptura de imitația 
mecanică a naturii ,a împletit spiritul și sensibilitatea ,exprimând însăși esența 
lucrurilor, dinamismul formelor, combinând în operele sale simplitatea artei 
populare românești cu rafinamentul avangardei pariziene.             

Constantin Brâncuși s-a născut la 19.02.1876 în  Hobița,  județul  Gorj și 
a murit la 16.03.1957  la Paris ,în Franța. 

El este apreciat ca  un sculptor al artei moderne abstracte. Lucrările sale  
din bronz și marmură sunt caracterizate printr-o formă pură elegantă și printr-
o finisare rafinată. Marele sculptor afirma: 

,,Eu aș vrea să creez cum respir.’’   Asta a și făcut  toată viața a creat 
adevărate opere de artă. Constantin Brâncuși  a fost  pasionat de sculptura în 
lemn, a realizat numeroase sculpturi adesea prototipuri în lemn, de inspirație 
folclorică. Este cunoscut pentru sculpturile sale abstracte de capete ovoidale 
și păsări  în zbor. 

Pasiunea pentru folclor și natură a avut-o încă din copilărie, fiind fiu de 
țărani, el nu a mers la școală ,iar de la 7 ani a lucrat ca păstor, având grijă mai 
întâi de turma familiei și apoi lucrând pentru alții în Munții Carpați. 

Acesta a fost momentul când tânărul păstor a învățat să sculpteze în 
lemn, o artă populară în România rurală,folosită pentru a produce linguri, 
picioare de pat, butoaie de brânză, fațade de case, împodobite cu gravuri. 

Stilul acestor ornamente avea să influențeze numeroase lucrări ale 
marelui artist. În preferințele sale, în port și în stilul de viață, el a păstrat până 
la moarte simplitatea originilor sale: ,,În sufletul meu nu a fost niciodată loc 
pentru invidie ,nici pentru ură, ci numai pentru acea bucurie , pe care o poți 
culege de oriunde și oricând . 
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Consider că ceea ce ne face să trăim cu adevărat, este sentimentul 
permanenței noastre copilării în viață.’’ 

După mai multe ocupații , începând cu vârsta de 9 ani când a lucrat într-
o vopsitorie ,doi ani mai târziu a lucrat pentru un băcan , a început  proiecte 
de   sculptură , iar performanțele sale au atras atenția unui industriaș care în 
1894  l-a dus  la Școala din Craiova de Arte și Meserii. Pentru a rămâne la școală 
a trebuit să învețe singur să scrie și să citească. 

,,Viața se aseamănă cu o spirală. Nu știm în ce direcție este ținta ei, dar 
trebuie să mergem în direcția pe care  o credem cea mai justă.’’ 

Marele Brâncuși și-a urmat ținta , drumul în care a crezut. La 20 de ani 
a început să călătorească : a mers la Viena  pe Dunăre și s-a angajat  cioplitor  
în lemn pentru a câștiga bani banii necesari șederii la Viena. Pentru  că ținta 
lui a fost spre direcția  de a ajunge mare sculptor  în 1898 s-a înscris la Școala 
de  Arte Frumoase din București și a fost admis ,el a studiat modelajul și 
anatomia. 

Constantin Brâncuși  a fost atras de faima lui Auguste Rodin ,care se 
răspândise de la Paris la București ,a fost atras de teoriile îndrăznețe ale lui 
Rodin . 

Curiozitatea lui de a vedea dincolo de granițele țării sale ,l-a determinat 
să plece la Munchen în Germania ,unde a rămas până în 1904  .Apoi a mers la 
Paris ,călătorie făcută cu o geantă la spate și pe jos o mare parte din ea. 
Brâncuși  a fost admis la Ecole des Beaux – Arts , unde a intrat în atelierul unui 
sculptor Antonin Mercie. 

În 1906 a avut prima expoziție la Paris ,în Salonul d’Automne. Lucrările 
sale erau influențate de opera lui Rodin ,deoarece ,a spus el :,,La umbra marilor 
copaci nu crește nimic,’’ 

Influența lui Rodin asupra operei lui Brâncuși a apărut ultima oară în 
1908 ,în prima versiune de Muză adormită ,sculptură a unei fețe a cărei 
trăsătură sugerează un bloc de marmură nedefinit. 

,,Să creezi ca un Zeu ,să poruncești ca un rege ,să muncești  ca un rob.’’ 
Constantin Brâncuși a trudit din greu , a depășit toate granițele , a 

început să aibă un public internațional din ce în ce mai mare, a devenit marele 
artist internațional. El a dorit ca sculpturile sale să fie iubite ,să aducă bucurie 
oamenilor, să vindece pe cel care le privește : 

,,Trupul omenesc este frumos numai în măsura în care oglindește 
sufletul.’’ 

Brâncuși este artistul român care în piatră ,în blocul ei mut a simțit 
ritmurile universale.  
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„Du-te, îmbrățișează Columna Infinirii cu palmele mâinilor deschise. Apoi, înălțându-ți 
ochii, privește-o și vei cunoaște, astfel, sinele cerului..” 

 
ANDREEA MOGOȘANU – LOCUL 3 » SECȚIUNEA CREAȚII PLASTICE / NIVEL 2 (IX-X) 
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Constantin Brâncuși  
– sculptor creștin 

              
 „Artistul nu e decât o smerită unealtă în mâinile Creatorului’’ 
 

 Alexandra Glăman, 7 
Prof. coord. Ramona Daniela Lungescu 

Școala Gimnazială Prigoria, Gorj 
 

 
C. Brâncuși era strâns legat de biserică ,deoarece strămoșii lui au fost 

slujitori ai sfintelor altare, iar mama sa dorea ca fiul ei să devină preot în satul 
natal. 

Constantin Brâncuși nu a devenit preot ,dar toate lucrările sale au 
păstrat un puternic substrat spiritual ,moștenit din viața satului. 

Imaginea satului natal a fost păstrată cu sfințenie de marele artist 
,mărturisind : ,,nu aș fi fost nimic și nu aș fi dăltuit nimic fără Hobița ,fără 
porțile și fântânile ei ,care au însemnat pentru mine o adevărată Academie de 
Belle –Arte.’’ 

Lucrările artistice realizate de-a lungul vieții au emanat în mod firesc 
însăși viața lui simplă ,caracterizată de credință și cuvioșie. 

,,Simplitatea nu este un țel în artă ,dar ajungi fără voie la ea pe măsură 
ce te apropii de sensul real al lucrurilor.’’ 

In opera sa ,Brâncuși a oglindit felul de a gândi lumea ,a țăranului 
român. Prin originile sale țărănești ,și-a aflat rădăcinile adânci ale operei sale 
în tradițiile ,miturile și funcția magică a artei populare românești. 

În 1912 a început să lucreze la ,,Măiastra’’, care a inaugurat ciclul 
,,Păsărilor’’,căruia sculptorul i-a consacrat 30 de ani de căutări laborioase. 

În mitologia populară pasărea măiastră avea darul de a-și schimba glasul  
și înfățișarea în mod încântător, îl îndemna pe Făt-Frumos în încercările sale 
îl apăra de vrăji, săvârșea o serie de minuni sa-l ajute. În miturile străvechi 
pasărea este simbolul forțelor binefăcătoare care îndepărtează răul. 

Spre imensitatea văzduhului, aceasta este părerea mea. Copil fiind, a 
visat mereu să zboare printre arbori, spre ceruri. El spunea că iubește tot ce se 
înalță, iar păsările l-au fascinat și nu l-au eliberat din mreaja lor niciodată. 
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,,De 45 de ani port nostalgia visului acestuia și continui să creez Păsări 
măiestre. Nu doresc să reprezint o pasăre ,ci să  exprim însușirea în sine, 
spiritul ei, zborul, elanul... Eu nu am căutat, în toată viața mea, decât esența 
zborului! Zborul – ce fericire!’’ 

,,Nu cred că voi izbuti vreodată. Dumnezeirea este pretutindeni și când 
uiți cu desăvârșire de tine însuți și te simți umil ,și când te dăruiești Divinitatea 
rămâne în opera ta ,ea este magică.’’ 

Marele sculptor a crezut în Dumnezeu pe care l-a considerat Creatorul, 
mereu aproape în cele mai grele momente: 

,,Eu mă aflu acum foarte aproape de Dumnezeu și nu îmi mai trebuie 
decât să întind mâna spre El.’’ 

 
 
 
 
 
 
 
                               

Brâncuşi şi metoda fenomenologică 
 

 Prof. înv. primar Claudia Vlădoiu 
Liceul Auto “Traian Vuia” Târgu Jiu, Gorj 

 
Indiferent de domeniul în care sunt săvârşite actele şi gesturile umane 

fundamentale, ele ating planul chintesenţial al filosofiei. Cum a înţeles 
Brâncuşi să facă filosofie implicit ne-a spus chiar el, într-unul din cele mai 
tulburătoare aforisme ale sale: muncind asupra pietrei descoperi spiritual 
tăinuit în materie, măsura propriei ei fiinţe. Temele fundamentale ale acestei 
filosofii sunt realul, viaţa şi arta. 

Dacă orice operă e rezultatul unei ontologii aplicate, un stil presupune 
fidelitatea artistului faţă de o anumită ontologie. Referitor la aforismele lui 
Brâncuşi, viziunea cuprinsă în ele include o ontologie perfect rezonantă cu cea 
fenomenologică. Brâncuşi a fost cel dintâi care a aplicat metoda 
fenomenologică în creaţia artistică. Din perspectivă filosofică aceasta este 
mutaţia pe care a realizat-o în istoria artei. Ca sculptor, nu numai că a pus în 
paranteză partea concretă a lucrurilor, ci a operat asupra corpului lor, 
separând şi dezvăluind esenţa ascunsă de fenomenele ascunzătoare. Pe 
această cale a putut spune: eu nu creez păsări, ci zboruri.( Înlăturarea unor 
părţi dintr-un bloc material spre a propulsa în universul formelor alte forme 
noi, nu e o acţiune insolită, caracteristică sculpturii moderne. Artistul modern, 
spre deosebire de cel clasic, nu mai respectă formele naturii, ci vizează direct 
interiorul obiectelor. Într-un astfel de proces de dezanatomizare obiectele 
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pierd substanţă, dar câştigă sens. Arta rămâne o zonă de proliferare a formelor, 
dar artistul nu mai reproduce formele naturii, ci aspiră să 
descătuşeze formule esenţelor. Brâncuşi, pionier al schimbării cruciale, simte 
nevoia să dezvăluie în multe dintre aforismele sale, tema esenţei revenind în 
ele cu cea mai mare frecvenţă. 

Am ajuns să scot din bronz, din lemn şi din marmură acel diamant ascuns 
– esenţialul. Naturaleţea în sculptură constă în căutarea esenţelor ascunse în 
material, şi nu în reproducerea fotografică a aparenţelor exterioare, spunea 
sculptorul. Atingerea esenţei nu e o întreprindere uşoară, dimpotrivă, acest ţel 
pretinde o stare continuă de trezire, de căutare, în care conştiinţa se defineşte 
drept intenţionalitate. Ca într-o reducţie fenomenologică, obiectele nu mai 
sunt percepute de artist cu determinaţiile lor natural, ci aşa cum le vede – 
obiecte ale conştiinţei sale. Ce poate rămâne dintr-o pasăre în urma unei 
reducţii fenomenologice? Brâncuşi răspunde, printr-un aforism: Măiastra! Ea 
se zbate aprig ca toate ce am realizat până astăzi, să se înalţe spre ceruri. 

Reprezentarea zborului pur şi simplu, a ideii de zbor, e efectul celei de-
a doua etape a metodei, a reducţiei eidetice, în urma căreia conştiinţa ajunge 
să capteze esenţa obiectului. Eu nu doresc să reprezint nici o pasăre, ci să 
exprim însuşirea în sine, spiritual ei: zborul, elanul… Eu nu am căutat, în toată 
viaţa mea, decât esenţa zborului. Pentru Brâncuşi reducţia eidetică e acţiunea 
modelării ca atare. Ne putem da seama ce înseamnă la Brâncuşi căutarea 
formelor esenţiale după ceea ce Jianu a numit ciclurile, un ciclu constând în 
reluarea aceleiaşi teme în nenumărate variante.  

Dacă se acceptă premisa avansată anterior, cum că o operă e o ontologie 
aplicată, e limpede atunci că cea mai potrivită perspectivă ontologică pentru 
asemenea variante e perspectiva de ordin fenomenologic – ele sunt rezultate 
ale operaţiei de reducţie.  

Consecinţa logică ne spune că în măsura în care aforismele reprezintă 
un comentariu al operei, ar trebui să regăsim în ele accente de ontologie 
fenomenologică. Realul e invocat de artistul-filosof în corelaţie cu simplitatea 
şi cu esenţa. După spusele sculptorului simplitatea nu e un scop în artă, însă 
ajungi la simplitate fără voia ta, apropiindu-te de sensul real al lucrurilor. În 
concepţia fenomenologică, lucrurile sunt accesibile omului numai în calitate 
de corelate ale conştiinţei. Sensul există numai pentru conştiinţă, prin 
acţiunea de intuire a esenţei. Brâncuşi face un efort de sinteză impresionant 
în căutarea formei magice, arhetipale. 

Cu mintea îndreptată spre un viitor îndepărtat, Brâncuşi nu se sfieşte să 
întrevadă vremea când oamenii, conştienţi de frumosul universal ce 
sălăşluieşte în toate, nu vor mai avea nevoie de arte pentru a-şi satisface 
exigenţele estetice. Mişcările moderne încearcă să taie drum spre absolut. A 
trăi întru absolut înseamnă a te stiliza lăuntric, a accepta o convenţie. A crea 
întru absolute înseamnă a crea anonim, a fi impersonal.  

Pentru Brâncuşi, lumea nu mai are taine. A descoperit cele patru-cinci 
motive care o regizează, chei ale aurorei metafizice: sfera, oul, inelul, urcuşul 
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şi pasărea. Toată viaţa sa Brâncuşi a fost acţionat de această pasăre, acest ou, 
acest cocoş, şi de fiecare dată distrugea opera precedent, ca să celebreze 
versiunea adevărată. O formă a lui Brâncuşi exprimă o infinitate de forme. O 
marmură de Brâncuşi e o marmură vie. Ea are acea misterioasă expresivitate. 
Se produce o fascinaţie reciprocă între creator şi operă. Aşa e portretul 
domnişoarei Pogany – umanitatea ei singulară, specificul ei corporal se rezolvă 
într-un oval de mare duioşie şi într-o volută a arcuire evocă fluiditatea lebedei. 
Artă de intens lirism, arta cea mai platoniciană, este idealitatea coloanei – 
statuia abstract a omului, imaginea proporţiei, arhetipul geometric al corpului 
uman. Filosofia lui Platon şi coloana grecească sunt concepţii surori. 

Opera lui Brâncuşi înseamnă desăvârirea unui întreg complex 
sculptural. El a rezumat în sculptura sa ceea ce câteva generaţii de sculptori ar 
fi putut da în mod succesiv. Măsură e nesfârşitului şi nemuririi, opera sa nu 
seamănă cu o alta. Ea e un punct de plicare ca nici unul altul şi pasul pe un 
pământ nou, pe un nou univers al cugetării, de percepţie şi simţire. Opera lui 
Brâncuşi e o cosmogonie.Intrarea sa în eclipsă pentru doi-trei ani se justifică 
prin nevioa de a cerceta posibilitatea unei noi expansiuni a unui adevăr 
spiritual, pe care îl simte nu în amurgul vieţii, ci chiar în pragul ei. Dincolo de 
pragul lumii noi a lui Brâncuşi, primul semn de viaţă a fost Pasărea de 
Aur sau Măiastra. Ca şi porumbelul din Arca biblică, Brâncuşi îi dădu drumul 
spre lumea ce pentru el fusese potopită, din lumea lui nouă. Măiastra aurie, 
hieratică şi aproape nereală, e o etapă în mersul în adâncime a sculpturii sale.  
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Povestea lui Gheorghiță 
 

 Ștefania Bușe, 7B 
Prof. coord. Irina Vaculea  

Șc. Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, Gorj 
      

„Când o societate nu se mai cunoaște sau amestecă binele cu răul,  
ea se află deja pe povârnișul pierzaniei.” 

Constantin Brâncuși 
 
Demult, acum nu știu câți ani, Gheorghiță trăia într-un orășel sau, mai 

bine spus, într-un sătuc de la marginea Țării Galilor. Totul mergea ca pe roate 
acolo, iar  fiecare om muncea de drag, nimeni nu avea nimic de ascuns și toți 
se înțelegeau ca frații. 

La un moment dat,  ajunge în acele ținuturi un om misterios, care avea 
să schimbe acea societate de-a binelea. Era un om rău, care a  zdruncinat 
liniștea și bunăstare, a dezbinat sătenii  și partea cea mai rea era aceea că 
ajunsese un ordin din Țara Galilor care prevedea alegerea neapărată a unui 
conducător și în acest sat. Fără drept de apel, sătenii l-au numit pe Bucur cel 
Rău conducător, căci altfel,  de nu-l alegeau, ar fi avut de plătit. 

Nemulțumit de acest fapt, Gheorghiță se frământa întruna și nu știa ce 
să mai facă. 

Bucur cel Rău introduce o nouă lege prin care niciun sătean nu putea să 
plece mai departe de granițele care-l mărgineau. Gheorghiță și-a dat seama că 
nu mai poate sta în acel sat, însă nu putea să-l părăsească. Se pare ca vrăjitoarea 
Cassandra i-a ascultat dorința, iar în miezul unei nopți ploioase a bătut în 
geamul de la dormitorul lui Gheorghiță. Neștiind ce se întâmplă, acesta 
deschide fereastra și, în încăpere intră un covor magic, un covor zburător. 
Covorul spune: 

 -Haide, urcă! Te voi duce într-o lume nouă, o lume unde doar tu vei face 
regulile. 

Gheorghiță urcă pe covor, iar acesta începe să zboare prin văzduhul 
înntunecat. Nu știa ce se întâmplă, însă era convins că oriunde s-ar fi dus ar fi 
fost mult mai bine decât în satul lui. 

Zilele au trecut zburând, iar în cele din urmă a ajuns la marginea unei 
păduri imense. Covorul s-a transformat într-o fată frumoasă...era chiar 
Cassandra. Ea i-a explicat de ce a ajuns tocmai aici. I-a explicat că această 
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pădure nu este una obișnuită, ci una magică. Gheorghiță intră în pădure și 
contrar așteptărilor lui, copacii aveau ramuri de smarald. 

După ce îi venise dor de sătucul pe care îl lăsase în urmă, decide să 
înceapă sculptarea unui oraș numai pentru el. Acest lucru a durat muuult 
timp, însă Gheorghiță a făcut-o cu zâmbetul pe buze. După terminarea 
orașului de smarald, constată că are nevoie și de oameni. Îi sculptează și pe 
aceștia, dar ei nu aveau viață. În căutarea unei soluții pentru a da viața 
statuilor, dă peste un elf. Acesta îi dă lui Gheorghiță o licoare magică pe care 
avea s-o toarne peste statui. Gheorghiță face ceea ce elful îi spune, iar statuile 
smaraldite prind viață. 

În final, își face apariția Cassandra, iar Gheorghiță se căsătorește cu ea 
în orașul de smarald, devenind astfel conducători. 

 
 
 
 
 
 

„Iubesc tot ceea ce se înalță” 
 

 Ionuț-Raul Bujor, 10C 
Prof. coord. Elena Diana Găvan 

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Gorj 
 
 

 În opinia mea, aforismul “Iubesc tot ceea ce se înalță” trădează aspirația 
sculptorului Brâncuși spre înalt, spre absolut. 

 În primul rând, pasiunea acestuia pentru zbor și pentru toate cele ce se 
înalță se regăsește și în operele sale. Semnificativă în acest sens este Coloana 
Infinitului. Sacralitatea coloanei are la bază două mari teme: infinitatea sau 
nemurirea și timpul sau tăcerea. Ea urcă spre cer clipă de clipă, clepsidră cu 
clepsidră, legând planul terestru de cel cosmic într-un univers dinamic. 
“Realitatea pe care Stâlpul meu o întrupează este avântul, conștiința nunții pe 
care o sărbătorim cu nesfârșitul univers, dorul ce-i însuflețește pe eroi spre 
absolut.” 
În al doilea rând, se mai remarcă și Pasărea Măiastră, care este un simbol al 
zborului ce îl eliberează pe creator din limitele materiei inerte, trecând în 
eternitate prin intermediul operelor sale. Ea mai poate fi interpretată și drept 
o creatură primordială superioară care ghidează traseul sinuos al artistului în 
actul de creație spre înalt, spre perfecțiune, fiindu-i sursa de inspirație. 

 În concluzie, aforismul analizat dezvăluie aspirația sculptorului spre 
înalt, dorința acestuia de a se lepăda de cele lumești, de a-și atinge prin operele 
sale idealul (său de perfecțiune).  
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Bogumilism și dualism religios 
 

 Prof. Grațiela Ramona Pigui 
Școala Gimnazială nr. 7,  

structură a Liceului Auto "Traian Vuia" Târgu Jiu, Gorj 
 

„Diavolul și bunul Dumnezeu nu se află separați în realitate,  
nu sunt nici aici, nici acolo, ci ei sunt simultan și pretutindeni.” 

 
„De la Adam se crede că Dumnezeu e în cer, omul pe pământ  

și Dracu dedesubt. Ce ar fi dacă s-ar putea vedea că trăim  
cu toții împreună?” 

 
Problematica dualismului religios are rădăcini vechi, în fundamentele 

gândirii filosofice esențiale și a preocupat, de-a lungul secolelor, mințile 
iscoditoare ale gânditorilor (filosofi sau nu), care încercau să descopere noi 
valențe și semnificații ale acestui subiect, totdeauna deosebit de incitant. 

Legendele cosmogonice dualiste porneau de la idea că lumea este creată 
prin conlucrarea, dar și prin înfruntarea dintre Dumnezeu și Diavol. Mai mult 
decât atât, existența acestei lumi bipolarizate este asigurată, zi de zi, de 
confruntarea dintre cele 2 entități, atât la nivel global, macro, cât și la nivel 
micro, în profunzimile fiecărei ființe umane, în care binele și răul se "luptă"! 

Preluată și purtată de-a lungul secolelor concepția dualist-bogumilică se 
regăsește în sistemul propriu de idei al gânditorilor. O astfel de ipostază și 
reinterpretare am identificat-o în aforismul brâncușian "Diavolul și bunul 
Dumnezeu nu se află separați în realitate, nu sunt nici aici, nici acolo, ci ei 
sunt simultan și pretutindeni" completat și susținut de formularea: "De la 
Adam  se crede că Dumnezeu e în cer, omul pe pământ și Dracu dedesubt. Ce 
ar fi dacă s-ar putea vedea că trăim cu toții împreună?" 

Dualismul este, pentru Brâncuși, un principiu ordonator într-o existență 
guvernată de fenomene bipolare (zi-noapte, viață-moarte, ordine-haos). 
Dumnezeu nu poate exista singur, fără perechea sa "malignă". În plus, lumea 
este mai ușor de înțeles și de explicat într-o structură dualist-antitetică, 
bogumilică. 
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Apropiat de gândirea dualistă cu elemente bogumilice este și sistemul 
filosofic blagian. Blaga a pus accentual pe gradul de rudenie dintre Dumnezeu 
și Diavol. Părintele celor doi frați supranaturali, nota filosoful "ar trebui să 
aibă, firește, și în substanța sa un amestec de bine și de rău". Ceea ce aduce 
nou Blaga este prezența omului în această construcție dualistă. "Izbânda în 
lupta perpetuă dintre cele două principii cosmice atârnă în bună parte de 
hotărârea omului de a da concursul său luminii sau întunericului." Identificăm 
aici esența mentalității de ritual mitic participativ din cultura tradițională. Cu 
alte cuvinte, prin implicarea dimensiunii umane și a opțiunii, dualismul 
religios capătă "o înfățișare mai domoală". Utilizarea în dramaturgie (Meșterul 
Manole) a ilustrării bogumilismului prin concretizare umană (personajul 
Bogumil al dramei) apropie acest concept de lumea concretă și elimină într-o 
oarecare măsură dihotomia bine-rău. 

Aceeași "tentație" a inserției ideilor dualismului religios bogumilic o 
regăsim și în textul eminescian. În cel mai profund spirit romantic, "Înger și 
demon" este o reconsiderare a tatălui  demon care este reabilitat, așa cum, 
îndeobște, se întâmplă atât de frecvent în romantism cu toate victimele 
religiosului: Cain, Adam, etc. Monologul poetului adresat lui Lucifer conține, 
evident, răzvrătirea în fața divinității, atitudine specific byroniană. 

 
„Ah! acele gânduri toate îndreptate contra lumei, Contra legilor ce-s scrise, 

contra ordinii-mbrăcate Cu-a lui Dumnezeu numire - astăzi toate-s îndreptate 

Contra inimii murinde, sufletul vor să-i sugrume!” 

Consider că "dureros de dulcele" eminescian conține ecouri dualiste, 
poate bogumilice. Este vorba despre savoarea și savurarea suferinței, despre 
plăcerea autoanalizei și descoperirea zonelor "nevralgice". Eminescu se 
apropie și de viziunea maniheist- dualistă, care socotește că "viața corpurilor 
este nefericirea însăși, iar moartea o socotește ca fiind binele final, 
răscumpărarea greșelii de a te fi născut, reintegrarea în Unul și în luminoasa 
nedeosebire … considerată din perspectiva vieții, iubirea nu poate fi altceva 
decât o nefericire absolută". 

Scopul prezenței răului în lume ar fi binele. Răul și binele sunt văzute a 
fi două forte, care se contrabalansează, creând, de fapt, un echilibru. Existența 
unuia dintre concepte se definește prin raportarea la celălalt și invers. Binele 
este, în esență, negarea Răului, iar Răul este oponentul binelui. Din 
coexistența bogumilică a celor două se naște echilibrul lumii, statornicit de 
mii de ani. În concepția filosofică, de la Dumnezeu avem tendința de bun, de 
dreptate, aspirația spre împăcare, avântul spre bine. Dimpotrivă, orgoliul, 
dorința de mărire și putere, voința de a stăpâni împotriva altora și dezlănțuirea 
instinctului vin de la Satan. În existența concretă, cotidiană, umană, există un 
câmp de luptă între cele două forte, în interiorul fiecăruia dintre noi. Fiecare 
purtăm un Dumnezeu și un Satan, care se confruntă în diferite momente ale 
existenței. De multe ori, remarcăm în noi tendința de a cădea pradă laturii 
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egoiste, dorinței de mărire, orgoliului. Aceștia sunt "demonii" care ne bântuie 
și care trebuie învinși pentru regăsirea echilibrului. 

Așa cum susține și C. Brâncuși, cele două forte antagonice coexistă, sunt 
"simultan și pretutindeni", atât în afara, cât și în interiorul nostru. În funcție 
de ele, ne definim existența în anumite etape ale vieții. Este o "conviețuire" 
benefică pentru om, ce induce o continuă luptă. Consider că această luptă este 
chiar sursa evoluției, ieșirea din starea de latență. Dumnezeu și "Dracu" sunt 
extremele între care se derulează "devenirea întru ființă" (C. Noica), ieșirea din 
propriile limite și confruntarea cu propriii demoni. 
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Constantin Brâncuși  
– promotorul valorilor rurale 

 
 Alexa Stroescu, 7C 

Prof. coord. Manuela Săvulescu 
Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Târgu Jiu, Gorj 

 
„Ţăranii români ştiu de la mic și până la mare  

ceea ce este bine și ceea ce este rău. Tablele lor de valori sunt cuprinse 
în proverbele în datinile străbunilor, ca și filosofia naturalității.” 

 
Constantin Brâncuși este, înainte de toate, zeul țăran” din Gorj, 

România. În opera sa, el a oglindit felul de a gândi al țăranului român. Prin 
obârșia sa țărănească și-a aflat rădăcinile adânci ale operei sale în tradiții, 
filosofia și datinile străbunilor. El a evidențiat într-un mod sublim lumea 
simplă dar profund spirituală a țăranului român. Prin intermediul lui, lumea 
occidentală a descoperit magia artei populare românești. 

Copilul care păzea oile și cioplea lemnul cu briceagul lui de cioban, la fel 
ca toți țăranii din Hobița, și-a revărsat în timp întregul lui talent asupra lumii 
însetate. 
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Prin intermediul lui, arta tradițională a țăranilor din zona în care s-a 
născut, precum și frumusețea naturii din acest colț de lume au fost redate în 
stil propriu prin intermediul sculpturilor care au marcat o epocă. În operele 
lui Brâncuși cioplite în lemn, simți copacul însuși, auzi susurul râului, simți 
adierea vântului și duhul folcloric al satului natal care i-a marcat copilăria și a 
cărui amintire a păstrat-o nestinsă.  El rămâne țăranul din Hobița învăluit în 
straturi de tăcere, retras în atelierul în care se crucifica zilnic, muncind să se 
descopere pe sine, să-și citească destinul artistic propriu și inevitabil, să 
deschidă drumuri noi în artă. 

În viața lui Brâncuși s-a simțit în permanență, constant și profund, 
originea lui de țăran cu sufletul pur, un artizan neostenit, însetat de a cunoaște 
înaltele valori ale existenței. Fiecare operă a lui emană o legătură clară și o 
conexiune a sculptorului cu tot ceea ce înseamnă folclor românesc, tradiții și 
filosofia țăranului român. Cu toate acestea, operele lui, deși par că-și au 
rădăcinile adânc înfipte în universul Locului unde s-a născut, aduc o viziune 
modernă și aerodinamică, ceea ce îl face unic și inegalabil în arta modernă. Cu 
toate că se bucura deja de recunoaștere artistică la nivel mondial, Brâncuși a 
continuat să-și ducă viața ca un simplu țăran român, până în ultimele clipe din 
viață. Un țăran autentic, dar în același timp un vizionar, Brâncuși va rămâne 
el însuși o operă vie în memoria generațiilor care vor urma! 
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„Infinirea timpului...” 
 

VANESA CIUREZU – LOCUL 3 » SECȚIUNEA CREAȚII PLASTICE / NIVEL 1 (VII-VIII) 
PROF. COORD. RODICA ELENA NOROCEA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE TĂTĂRESCU” TÂRGU JIU, GORJ 
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Constantin Brâncuși  
– de la  universalitate spre cosmicitate 

 
 Prof. Genoveva Antoci 

 Prof. documentarist. Iuliana Popa 
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani, Neamț 

 
„Nu mai sunt demult al acestei lumi: sunt departe de mine însumi, 

 desprins de propriul meu trup – Mă aflu printre lucrurile esenţiale.”  
Constantin Brâncuşi 

 
 Constantin Brâncuşi, este omul creator care împacă vechiul cu noul, 

anticul cu modernul, depăşeşte curente şi mişcări culturale, spre a se impune 
prin simplitatea operei sale. A reuşit ca artist să ofere materiei o reînsufleţire 
unică, a îmbinat naivitatea cu înţelepciunea. 

El a fost descris ca având o personalitate extrem de complexă, ce a căutat 
întotdeauna esenţele.  

 Despre așa-numitele „lucrurile esențiale”, pe care Brâncuși le-a căutat 
prin predispoziție nativă, le-a meditat întru credință statornică și le-a 
evidențiat prin creație artistică, au devenit adevărurile esențiale ale vieții și 
operei sale: „Eu niciodată nu mi-am pro- pus să uimesc lumea – printr-o 
trăsnaie! ... Am judecat simplu, așa cum vedeți, și am ajuns la ceva tot simplu, 
teribil de simplu: la o sinteză care să sugereze ceea ce voiesc să reprezint. Am 
scos din bronz, din lemn și din marmură acel diamant ascuns – esențialul.” 

 Întreaga operă a lui Brâncuși este marcată de aceste adevăruri 
esențiale. Și anume, în primul rând, lumina interioară a materiei, pe care o 
sesiza el, este o epifanie sau un veșmânt creat al luminii necreate, al harului, 
care leagă între ele originea și finalitatea universului. 

 Simbol al luminii eterne, lumina   creată,   apărută odată cu timpul, la 
începutul lumii, este matca materiei și hrana vieții. Ea poartă toate cele create 
spre lumina necreată sau slava lui Dumnezeu-Creatorul. În această percepție 
a „esențelor”, materia sculptată (lemnul, marmura, piatra, bronzul ș.a.) poate 
transmite lumină-semnificație ca prezență harică a Creatorului etern în creația 
Sa temporală. 

 Marele sculptor român a creat primele sale opere revoluționare sau 
capodopere din tinerețe: Rugăciunea (1907) și Sărutul (1907), părăsind 
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sculptura clasică și academică, imitare a naturii, pentru a inaugura arta 
modernă, printr-o „uriașă cotitură plastică” (C. Zărnescu).  Despre lucrarea 
lui Brâncuși din 1907 numită „Rugăciunea” s-a spus că ea reprezintă „punctul 
de plecare al artei moderne” (V.G. Paleolog). 

 Odată cu Rugăciunea, pentru prima oară regăsim această nouă 
manieră de a privi sculptura. Într-adevăr, Rugăciunea ia forma unui chip 
anonim, care nu păstrează trăsăturile unui model. Ea este o înfățișare concretă 
a unui sentiment universal: reculegerea în fața morții”. Totuși, trebuie 
remarcat faptul că în Rugăciunea lui Brâncuși, se află ceva mai mult decât o 
„reculegere în fața morții”, deoarece rugăciunea este starea de comuniune 
spirituală vie a omului cu Dumnezeu, Izvorul-Vieții, dar și cu cei ce, prin 
moarte, „s-au mutat la Domnul” și „odihnesc în Domnul”, fiind uniți în sufletul 
lor nemuritor cu El prin credința mai tare decât moartea. În mod justificat a 
fost subliniată legătura care există între Rugăciunea lui Brâncuși ca sculptură 
și viziunea spirituală din icoanele ortodoxe înfățișând forme umane alungite 
și transfigurate, ca dinamică a comuniunii spirituale a omului cu Dumnezeu. 
Astfel, se constată că Brâncuși a sculptat, de fapt, „femeia-rugăciune, stilizată 
de sute de ani, mai întâi în pictura de obârșie bizantină, pe icoane”.  

 Vedem de fapt că în toate Păsările sculptate de Constantin Brâncuși, 
dar mai ales în Pasărea Măiastră din marmură (1911-1912), zborul acesta nu este 
în primul rând efortul aripilor, ci rod al spiritului sau elanului ei interior, ca 
răspuns al ei la o chemare cerească tainică și fascinantă. 

 Brâncuși a surprins astfel taina relației smerenie - înălțare. Pasărea 
Măiastră arată că numai în smerenie, în receptivitatea căutării și a comuniunii, 
există o înălțare interioară adevărată.  

 De altfel, toate Păsările în văzduh și Păsările de aur ale lui Brâncuși, 
mai ales cele sculptate în bronz și apoi aduse, prin șlefuire sau poleire, la 
strălucirea luminii, reprezintă sufletul omului unit cu Duhul Sfânt  în elan 
după nemurire, lumină și iubire veșnică. Zborul acesta fascinant al Păsărilor 
minunate care reprezintă și elevația sufletului în lumină eternă va fi integrat 
în Coloana fără sfârșit a lui Brâncuși, simbolizând astfel o comuniune eternă a 
sufletelor umane unite între ele prin același dor al înaintării în bucuria și 
lumina iubirii veșnice a lui Dumnezeu. Din această perspectivă, se justifică 
observația: „Coloana infinită este o pasăre umanizată.” 

 Pe de altă parte, Săruturile sculptate de Brâncuși în anii 1907, 1910, 1919 
și 1940 (1945?), ca simboluri ale iubirii nupțiale, roditoare de viață umană, se 
integrează și se transfigurează în stâlpii Porții Sărutului, în acei ochi mari și 
cordiali ai unei iubiri eterne, mai tari decât moartea, iubire concentrată în 
nemuritorul suflet-ochi, văzător al luminii netrecătoare din cetatea 
Ierusalimului ceresc, „gătită ca o mireasă, împodobită pentru mirele ei” 
(Apocalipsa 21, 2). 

 Perspectivă spirituală cuprinsă în misterul Sărutului confirmă adevărul 
că arta lui Brâncuși este „o sculptură a luminii”, în care „transparența devine 
transcendență” 
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 Când cineva a încercat să explice pacea și lumina care străbat întreaga 
operă artistică a lui Brâncuși a ajuns la următoarea concluzie: „Mulți se vor 
întreba unde a găsit Brâncuși seninătatea și blândețea ce trăiesc în opera sa, 
când viața lui a fost un zbucium necontenit în timpuri tot atât de zbuciumate? 
lumina aceasta i-a venit din interior, din geniul său ce n-a fost deformat, ci 
înnobilat de suferința vieții.” Cu alte cuvinte, se constată că lumina din sufletul 
artistului se împărtășește artei sale, când acesta „pune mult suflet” în ceea ce 
creează, transfigurând singurătatea în pace interioară și suferinţa în biruinţă a 
bucuriei. 

 Materia sculptată de Brâncuși cheamă pe cel ce o contemplă la trăire 
spirituală profundă, mai precis îl invită să devină sculptorul sau artistul 
propriei sale vieţi, descoperind și cultivând vocaţia sa personală ca împlinire a 
unei aspiraţii tainice: „Ar trebui ca fiecare să imite artistul nostru, artist pentru 
noi, nu pentru alţii. În fiecare om zac energii nebănuite, asemenea diamantelor 
ascunse în pământ. Fiecare își are însă diamantul său. Artistul prelucrează acest 
diamant brut, îl frotează și îl taie în zeci de faţete, după forma pe care a 
întrevăzut-o în măruntaie – și după visul său interior. (...) Drumul înainte ne 
este necunoscut, însă noi, oricum, mergem pe el, împinși de o nevoie inerentă 
lucrurilor.” 

 Constantin Brâncuşi a fost „sculptorul-ţăran” care a coborât în mod 
autentic în partea cea mai curată a pământului – ţărâna şi, complementar, a 
suit cu duhul zborului până în adâncimile celeste ele vieţii sau Vieţii. În fond, 
aceasta este esenţa zborului brâncuşian şi nu numai. Contemplând sculpturile 
sale, ne ridicăm vindecător spre firea noastră cea dintâi. Alături de zborul lui, 
dacă vrem, ne putem înscrie şi noi în ceea ce s-ar putea numi „călătoria 
eroului” întru simplitate, esenţă, linie permanentă, lucru esenţial.  

 Acest lucru atestă că Brâncuşi este viu prin mărturiile artiştilor care l-
au succedat, dovadă că spiritul nu moare, iar artiştii se recunosc valoric prin 
creaţiile lor. 
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Constantin Brâncuşi 
 

 Prof. Alina Petrică 
Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Gorj 

 
Cultura europeană a existat de când există Europa. În epoca 

contemporană, dar mai ales după Al Doilea Război Mondial, comunitatea 
europeană a fost guvernată şi determinată de politic şi economic, aspectul 
cultural „acel ciment indispensabil pentru consolidarea edificiului“ fiind din 
ce în ce mai mult uitat, deşi după cum spunea marele Eugen Ionescu: „Sunt în 
lume multe lucruri care ne separă, dar există şi unul care ne apropie: cultura!" 

Poziţia şi destinul istorico-geografic al românilor, plasaţi la punctul de 
întâlnire a două lumi, au avut drept  rezultat o cultură originală, născută în 
tiparul naţional devenit creuzetul în care s-a produs sinteza dintre Orient şi 
Occident. Această capacitate de sinteză, a fost, ca şi latinitatea şi ortodoxia, o 
trăsătură fundamentală a spiritualităţii româneşti, aflată, mai multe veacuri în 
căutarea destinului ei european. În secolul al XX-lea, cultura românească şi-a 
găsit acest destin, integrându-se pentru totdeauna în aria largă a spiritualității 
europene şi mondiale. 

În mişcarea culturală europeană, românul Constantin Brâncuşi (1876-
1957), stă alături de cei mai mari artişti ai lumii. Considerat de majoritatea 
criticilor drept cel mai mare sculptor al secolului al XX-lea, Constantin 
Brâncuşi este fără îndoială artistul pe care România l-a dat omenirii. Născut la 
Hobiţa, urmează diverse şcoli de profil din România după care îşi urmează 
calea. Aşa a ajuns în atelierul lui Rodin unde a fost acceptat ca practician. Deşi 
tânăr, realizează că nu se poate dezvolta în umbra maestrului său. Se spune 
despre Constantin Brâncuşi că este artistul modern al secolului al XX-lea, 
prilej de mândrie pentru noi, românii. În sculpturile sale se regăseşte, 
exprimată, cu fidelitate şi minuţiozitate de bijutier, întreg patrimoniul cultural 
românesc. 

Faptul ca acest sculptor expunea lucrări la Paris, Praga, Munchen, New 
York, Boston, încă înainte de izbucnirea primului război mondial, 
demonstrează că era nu doar o personalitate europeană, ci una care a intrat în 
istoria universală a artei. Deşi s-a născut în România şi tot aici a făcut primii 
paşi în sculptură, Brâncuşi s-a afirmat cu adevărat în Franţa, unde a realizat 
cele mai multe dintre operele sale. Tudor Arghezi afirma: “Cel care nu a putut 
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fi stimat în România îşi va găsi Locul în colecţiile din străinătate, alături de alţi 
clasici”. De altfel, celebrul artist s-a stins din viaţă la Paris, ultima sa 
mărturisire - făcută arhiepiscopului Teofil, de la biserica ortodoxă din capitala 
Franţei, fiind: “Mor cu inima tristă, pentru că nu mă pot întoarce în ţara mea”. 
În opera sa, Brâncuşi a oglindit felul de a gândi lumea a ţăranului român. Prin 
obârşia sa ţărănească, şi-a aflat rădăcinile adânci ale operei sale în tradiţiile, 
miturile şi funcţia magică a artei populare româneşti. Prin Brâncuşi, arta 
noastră populară a devenit inteligibilă lumii întregi. Iluminat de cultul 
pământului patriei şi al strămoşilor săi, sculptorul, este fascinat de zorii 
naşterii omului, descoperind, în fluxul imemorial al vremii, momentele 
cruciale ale vieţii - naşterea, iubirea, munca, creaţia, moartea. Unele dintre 
cele mai cunoscute opere ale sale sunt: “Sărutul” (1907), “Somnul” (1908), 
“Muza adormită”(1909-1910), “Pasărea măiastră” (1910), “Prometeu” (1911), 
“Domnișoara Pogany” (serie 1912-1933), “Primul pas” (1913) lucrări ce 
marchează aplecarea spre valorile artelor arhaice. Recunoaşterea sa pe plan 
naţional şi internaţional se datorează, în principal, ansamblului sculptural de 
la Târgu Jiu, tripticul Masa tăcerii, Poarta sărutului şi Coloana fără sfârşit 
(1937-1938) - capodoperă a marelui artist. Aici, ca şi în alte opere, Brâncuşi 
regăseşte dimensiunile artei populare, ale întregului patrimoniu cultural 
românesc, pe care le-a introdus în atmosfera agitată a artei moderne. Aceste 
lucrări depăşesc limitele concretului, generând diverse interpretări ale 
semnificaţiei celor trei sculpturi. Mac Constantinescu, un cunoscut al 
artistului, spunea în “Colocviul Brâncuşi” că ansamblul reprezintă ,,înfăptuirea 
unei vechi dorinţe, aceea de a lăsa pe pământul românesc concretizarea în bronz 
şi piatră a tot ce a gândit mai profund şi mai îndelung’’. Iar A. Ghenie spunea că 
,,un ţăran din Gorj a făcut pentru ţara sa ceea ce pentru alte ţări n-au putut face 
decât regii şi împăraţii’’. 

Atitudinea constructivă, pozitivă, ce se degajă din această abordare a 
fenomenelor vieţii face din Brâncuşi unul din creatorii ce au marcat decisiv 
evoluţia sculpturii moderne. În atelierul său din  inima Parisului, Brâncuşi şi-
a creat o lume a lui, cu un cadru şi o atmosferă românească. Muzeul Naţional 
de Artă Modernă din Paris are un număr important de lucrări ale lui Brâncuşi, 
lăsate prin testament moştenire României, dar acceptate cu bucurie de Franţa, 
împreună cu tot ce se afla în atelierul său, după refuzul guvernului comunist 
al României anilor 1950 de a accepta lucările după moartea sculptorului. În 
România, in perioada comunistă, Brâncuşi a fost contestat ca unul din 
reprezentanţii formalismului burghez cosmopolit. Totuşi, în decembrie 1956, 
la Muzeul de Artă al Republicii din Bucureşti s-a deschis prima expoziţie 
personală Brâncuşi din Europa. Abia în 1964 Brâncuşi a fost „redescoperit” în 
România ca un geniu naţional şi, în consecinţă, ansamblul monumental de la 
Târgu-Jiu cu Coloana fără sfârşit, Masa tăcerii şi Poarta sărutului a putut fi 
amenajat şi îngrijit, după ce fusese lăsat în paragină un sfert de veac şi fusese 
foarte aproape de a fi dărâmat. 

Un loc aparte în eseistica lui Marin Sorescu îl ocupă medalioanele 
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cultural-literare, prin care este evocată personalitatea complexă a lui 
Brâncuşi. Se poate vorbi de un adevărat cult pentru acest titan al pietrei. Cine 
se apropie de opera lui, ca să ia contact cu ea trebuie să recurgă la un 
adevărat  ritual:  „La intrarea în opera lui Brâncuşi ar trebui o răzătoare, să te 
ştergi pe picioare de toate legendele pe care le-ai auzit despre el.” Mesajul 
scriitorului e clar: îţi trebuie o anumită stare de curăţenie spirituală, pentru a 
păşi pe teritoriul sacrului, căci arta brâncuşiană are ceva sfânt în ea, iar cea 
care ne ajută să ne ridicăm sufletul de la profan la sacru este  Coloana fără 
sfârşit : „Fără coloana lui, cerul s-ar lăsa mai repede cu noi.” 

Personalitate artistic europeană, Brâncuși și-a împlinit destinul, şi, aşa 
cum scria James T. Farell, „in afară de Shakespeare şi Beethoven se spune că mai 
există un Dumnezeu; acesta este românul Brâncuşi , un strigăt în noaptea 
infinitului”. 
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Creația şi cunoașterea prin artă 
 

 Prof. Gabriela Adriana Popescu 
Liceul Mătăsari, Gorj 

 
Cunoaşterea ca determinare a caracteristicilor specifice fiecărei 

individualități înseamnǎ proiectarea celor mai potrivite condiţii de 
desfăşurare a activităţilor, identificarea dificultăţilor, identificarea 
problemelor comportamentale şi selectarea acelor acţiuni de asistenţă şi 
intervenţie comportamentală care sǎ permitǎ progresul . 

Fiecare individ poate fi cunoscut prin rezultatele activitǎților pe care le 
desfǎşoarǎ. Astfel, putem spune că „artiștii se cunosc prin arta lor. Poeții, prin 
poezie… Pictorii, prin pastel… Sculptorii, prin daltă… Și omul, prin ființă.” 1 

Dar nu cunoști artistul prin artă , ci te cunoști pe tine însuți prin artă 
pentru că arta e verb pentru artist și e substantiv pentru cel ce-o simte , exact 
cum spunea Degas: „L’Art n’est pas ce que vous voyez, mais ce que vous 
faites voir aux autres.” 2 Cu atât mai mult, Rodin afirma despre Degas că a 
creat cele mai frumoase picturi în perioada în care și-a pierdut văzul de tot. 

 
1 Despre cunoașterea prin artă: Rodin, Brâncuși și Giacometti, autor: Ioana Mocanu) 
2 (https://bucurestiivechisinoi.ro/2019/03/despre-cunoasterea-prin-arta-rodin-brancusi-si-giacometti)     
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Indiferent de starea psihologică în care artistul creează, el îşi caută 
esenţa pentru că structurile Eului îi influențează convingerile, emoțiile şi 
comportamentele. E un proces de revelare a ideolectului (pentru cel care 
priveşte) şi al Sinelui pentru cel care creează. Pentru ca în om se afla o esenţă 
pusă şi nu dobândită. Numai Eul reprezintă acea cunoaştere progresivă, care 
poate fi dobândita o dată cu evoluţia socială/artistică a creatorului. Adică tot 
ce se poate perfecţiona, tot ce ţine de mediu, de spiritul vremii în care creează. 
Dar Sinele, ceea ce îl face pe om să fie unic şi totuși universal, el e acolo de 
când lumea.  

Nu starea psihologică defineşte arta, ci gradul de sinceritate. De-aceea 
artiştii nu sunt neapărat nişte oameni normali. Artiştii de azi au impresia că 
Eul e un izvor nesecat de inspiraţie. Nu degeaba a devenit sinonimic a fi artist 
cu a fi egocentric.  

 Nu putem să judecăm artă după persoana. Pentru că artistul, la nivel 
intuitiv, la nivel verbal (scriitorul) îşi poate recunoaşte Sinele şi totuşi să nu 
trăiască conform cu Sine. Deci, artistul poate să fie prins în această 
contradicţie fără să îşi dea seama că are cheia împlinirii. Însă mai sunt şi acei 
artişti care se identifică cu arta lor până la absenţa ei. Până acolo încât nu se 
mai distinge omul de personaj. Intuitiv toţi au această resursă în ei, însă puţini 
trăiesc artistic. Viaţa nu mai poate fi separată de artă . 

 Biografia lui Brâncuşi e însǎşi arta lui. Brâncuşi ajunge la perfecţiune, 
şlefuieşte până acolo încât nu mai are nevoie să adauge sau să scoată nimic. E 
suficient Sieşi. Căci nu pentru ochi e făcută arta lui Brâncuşi, ci pentru simţuri. 
Nu pentru a fi privită, ci pentru a fi atinsă. Închizi ochii şi simţi. Muza lui 
Brâncuşi parcă a fost scoasă din ape. Un alt exemplu a fost Iisus. El nu a scris, 
nu a pictat, dar a trăit artistic. Acest fapt reiese cu uşurințǎ din studiul 
aforismelor sale : 

„Frumosul este echitatea absolutǎ. 
Etica e religia lui Dumnezeu. ” (86; IV) 
„Operele de artǎ nu sunt decât nişte oglinzi, în care fiecare vede ceea ce 

i se aseamănă lui". 
„Arta nu este o întâmplare". 
„Arta trebuie sǎ apropie, iar nu sǎ depărteze, să umple, iar nu să sape 

prăpăstii - în bietele noastre spirite, și așa destul de răscolite de întrebări". 
„Coloana infinirii va fi una dintre minunile lumii...". 
„Eu am făcut piatra să cânte - pentru Umanitate". 
„Arta nu face decât sǎ înceapǎ continuu. Arta - poate cea mai 

desăvârșită, a fost concepută în timpul copilăriei umanității. Căci omul 
primitiv uita de grijile cele domestice şi lucra cu multă voioșie. Copiii posedă 
această bucurie primordială. Eu aș vrea sǎ redeștept sentimentul acesta în 
sculpturile mele..” (84,p.240;5s,p. t22)3 

 
3 CONSTANTIN ZĂRNESCU – „Aforismele si textele lui Brincusi”, - Editura Scrisul Românesc, București , 
2020 
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 Constantin Brâncuși este mult mai aproape de noi decât ne-am aștepta.  
Găsim o parte din operele sale la Muzeul Național de Artă al României, 

la Târgu Jiu, pe social media unde sunt postate fotografii și filme al lucrărilor 
sale, iar cărțile despre viața sa și alte filmele documentare sunt la îndemâna 
oricui. Orice persoană care dorește să-și prioritizeze importanța cunoașterii, 
va găsi în spatele fiecărei lucrări a lui Constantin Brâncuși o poveste frumoasă.  

 Universalitatea operelor sale, viziunea sa artistică, noul limbaj adus în 
arta plastică au inspirat multe generații. Ca să folosim un limbaj uzual al 
tinerilor de azi, putem spune că Brâncuși a fost un influencer în vremea lui, 
dar și pentru generațiile viitoare.4 

 Recunoașterea lui Brâncuși din partea statului român a venit târziu, iar 
consecința se poate vedea în numărul restrâns de lucrări semnate de el în 
muzeele românești. Poate că generațiile de dinainte nu au conștientizat 
importanța sau nu au valorificat adecvat lucrările lui Constantin Brâncuși, însă 
noi nu vom repeta astfel de greșeli. 

 În urmă cu 3 ani, a fost depus dosarul de nominalizare a Ansamblului 
Monumental realizat de Constantin Brâncuşi la Târgu Jiu, pentru a fi înscris 
pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Este singurul ansamblu 
monumental de for public al sculptorului Constantin Brâncuși, iar demersurile 
pentru ca acesta să devină patrimoniu UNESCO vor continua  

 În comitetul de anul acesta, se discută problematica monumentelor de 
război, mai multe la număr, pentru care există depuse dosare de înscriere pe 
lista patrimoniului mondial. Printre acestea se numără și Ansamblul 
Monumental realizat de Brâncuși, dedicat jertfei supreme a soldaților, 
jandarmilor, cercetașilor și civililor din Târgu Jiu, care au murit eroic apărând 
orașul, în bătălia de la podul Jiului din 14 octombrie 1916, în timpul Primului 
Război Mondial.  

 Se așteptă ca în urma discuțiilor din Comitetul Patrimoniului Mondial 
să existe îndrumări cu privire la continuarea procedurii de înscriere, respectiv 
trecerea la următoarea etapă, cea de evaluare.  

 De referință pentru patrimoniul cultural rămâne Ansamblul 
monumental „Calea Eroilor” datorită operelor care îl definesc: Masa Tăcerii, 
Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului, Coloana fără Sfârșit, alături de cele mai 
cunoscute creații ale sale: „Cuminţenia Pământului”, „Pasărea Măiastră”, 
„Domnişoara Pogany” sau „Rugăciunea”.5 

 Constantin Brâncuși rămâne unic și inegalabil, un artist complex care 
a determinat specialiști români și străini să se specializeze în cercetarea și 
aprofundarea artei sale, așa-numiții brâncușiologi. 

 În semn de recunoștință pentru geniul său creator, cunoscutul sculptor 
Ion Irimescu i-a realizat două statui, pe care le putem vedea în parcul 

 
4 https://www.bookblog.ro/altele/aforismele-lui-brancusi 
5 http://www.cultura.ro/mesajul-ministrului-culturii-bogdan-gheorghiu-cu-ocazia-zilei-nationale-
constantin-brancusi 
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Herăstrău din București și la Târgu Jiu. 
 România are în artistul Constantin Brâncuși un ambasador unic în 

lume, care continuă să ne reprezinte cu cinste și mare onoare, chiar și după 
trecerea sa în neființă. 

 Pentru că trebuie să învățăm din experiențele trecutului, se încurajează 
și se susțin artiștii contemporani, iar anul trecut, Ministerul Culturii a 
demarat, prima dată după 12 ani, un program de achiziție de artă 
contemporană în valoare de 2 milioane de lei. Acesta s-a desfășurat prin 
Muzeul Naţional de Artă Contemporană și a avut ca rezultat achiziționarea a 
167 de lucrări semnate de 100 de artiști români contemporani. Intenționăm să 
reluăm acest proces și anul acesta, și în anii următori, deoarece asigurăm astfel 
o reprezentare corectă  a curentelor contemporane românești în spațiul 
muzeal, recompensând totodată artiștii pentru munca lor.  

 Pe lângă programul de achiziție de artă, Ministerul Culturii va finanța 
și burse de creație pentru formarea următoarei generaţii de tineri artişti 
plastici, dar și pentru o reprezentare corectă a curentelor contemporane 
românești în spațiul muzeal. Prin astfel de inițiative va creşte cota de piaţă a 
creatorilor, inclusiv pe plan internaţional, dar și patrimoniul statului român.  

 Se certifică astfel calitatea operelor prin achiziţia acestora şi se oferă o 
garanție inclusiv pentru investitorii străini . 

 

 
 
 
 

Despre aforismele lui Constantin Brâncuși 
 

 Prof. Nadia Munteanu 
Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, Gorj 

 
Despre Brancusi" Ca destin, e uluitor si neanalizabil. Mie mi-ar fi 

suficient, chiar daca nu m-as fi înfiorat vreodată la vederea Cumințeniei 
pământului, sa știu ca a fost cândva un oltean care a mers din Hobița natala 
pe jos pana in capitala Franței ca sa facă arta. Mi-ar fi la fel de suficient, chiar 
si daca nu as fi încremenit de emoție la vederea Noului născut, sa știu ca un 
taran-ucenic s-a rupt de însuși magister Auguste Rodin, rostind "Nimic nu se 
înalță la umbra măreților arbori". Cum la fel de suficient mi-ar fi, chiar si daca 
nu mi-as fi simțit genunchii cedând si sufletul trezindu-mi-se la vederea (si la 
auzul!) Cocosului salutând soarele, sa știu ca in mijlocul unui Paris sofisticat 
si fierbând de idei care sa facă lumea mai deșteaptă, mai orgolioasa si mai 
zbuciumata, trăia odată un roman care voia ca sculpturile lui strălucitoare sa 
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dăruiască atât de multa bucurie, încât sa se joace copiii printre ele" Iar când 
omul care si-a asumat acest destin uriaș începe sa împărtășească celorlalți din 
viața, lupta si credința lui, nu poți decât sa te simți privilegiat si foarte-foarte 
mic". 

Vorbele lui Brancusi seamănă leit cu sculpturile sale - izbucnesc din 
același gheizer de năzuință către absolut, de miraculos si de imponderabila 
înțelepciune arhaica. Sunt revelatoare, intense si luminoase. Nimic gratuit si 
nimic in surplus. Ești deopotrivă înțelepți, mângâiat, salvat si întărit. Miza e 
căutarea adevărurilor ultime, a masurilor perfecte, a unei păci de deasupra 
lumii. Brancusi are filosofia incandescenta: "Cine nu iese din Eu, n-atinge 
Absolutul si nu descifrează nici viața. "  

"Noi nu înțelegem, nu vedem - viața reala, decât prin răsfrângerile, prin 
stră-lucirile ei!"  

"Vorbe de oltean înțelept demascând vioi lumea: "Femeia moderna este 
o păpușa cu dota, ori o" prostituata rapace. Bărbatul modern are idealuri de 
snob si de" crap conjugal!" "Se poate ca poezia pura este o rugăciune, însă eu 
știu ca rugăciunea bătrânilor noștri olteni era o forma a meditației - adică o" 
tehnica filosofica. Lectura viciu si conversația-sporovaială ne împiedică si 
meditația, si visarea. Lectura-viciu, fără de studiu, nu ar trebui sa rămână 
nepedepsita"  

"Teorie a artei, lucida si tăioasă: "Arta ar trebui sa fie numai bucurie!... 
De aceea, nu exista "artiști", ci numai oameni care simt nevoia sa lucreze, intru 
bucurie! Sa cânte, asemenea pasărilor! "  

"Michelangelo ni se releva a fi acela care a mers mai departe, pe calea 
sculpturii Helenismului. Ați putea, însă, sa stați, sa va odihniți, măcar o 
noapte, alături de capodopera sa, Moise? " 

"Arta rămâne o taină si o credință. Iar când se face după vreo teorie, este 
falsa. "  

"Arta este altceva decât "redarea" vieții, este transfigurarea ei. "  
"Mărturisiri si sentințe copleșitoare: "Apropos de cum e sa nu-ti simți 

trupul: într-o zi, dupa ce lucrasem o dimineață întreagă la un bloc enorm de 
marmura, am observat ca intrig Atelierul mi se stropise cu sânge. Era de la 
mâinile mele - in care-mi făcusem câteva răni adânci. "  

"Când nu mai suntem copii, suntem deja morți" 
"In timpul copilăriei - am dormit in pat. In timpul adolescentei - am 

așteptat la ușă. In timpul maturității - am zburat înspre ceruri!"  
Redusi si stângaci înaintea acestui om care știa sa vadă bunici bătrâni in 

lemnul stejarilor, voia sa sculpteze nu păsări, ci însuși zborul lor, si visa sa 
sprijine Cerul pe coloanele lui nesfârșite, nu putem decât sa ne miram fecund 
si sa încercăm, cumva, sa-i urmam cuvântările de profet vulcanic: "Eliberează-
te de pasiuni, eliberează-te de pofte, eliberează-te de greșeli." "Sa creezi ca un 
Demiurg, sa poruncești ca un Rege, sa muncești ca un Sclav!..." - 
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SARA IORDAN – MENȚIUNE » SECȚIUNEA CREAȚII PLASTICE / NIVEL 2 (IX-X) 
PROF. COORD. LUCICA IONELA POPESCU – COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE COȘBUC” MOTRU, GORJ 
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Zborul - ce fericire!... 
 

 Elena Dubreu, 8 B 
Prof. coord. Ramona Gabriela Neguți 

Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Tg-Jiu, jud. Gorj 
 
Pornind de la aforismul ,,Eu nu am căutat, în toată viaţa mea, decât 

esenţa zborului! Zborul - ce fericire!...'' , se evidențiază fascinația lui 
Constantin Brâncuși față de atingerea idealului. Prin operele sale, el a redat 
mereu desprinderea de lumea profana și căutarea unui univers superior, 
nepalpabil și infailibil. 

Divergența dintre materialul folosit de sculptor, piatra, element greu, 
lipsit de viață, și aspirația sa, zborul conturează relația creatorului cu spiritul. 
Astfel, din imposibilul de a percepe o simpla piatră, drept un element ce te 
poartă spre infinit, spre nemurire, Brâncuși își propune să depășească 
metafizicul, să se opună rezistenței materialului, pe care îl șlefuiește până când 
acesta devine suficient de transparent ca să răzbată spiritul. 

Ca orice artist, Brâncuși credea în eternitatea artei, care se va întoarce și 
va depăși legea morală și legile cosmosului. Prin fiecare operă, el reușește să 
expună în ochii privitorului tulburarea, misterul și fiorul infinitului, pe care, 
prin intermediul ,,Coloanei fără sfârșit'' îl conturează ca fiind o repetare 
nesfârșită a aceluiași sistem. 

Nu de puține ori, păsările sunt muzele sale, întrucât este fascinat de 
făpturile , care, deși par nesemnificative în raport cu obiectele ce ne 
înconjoară, depășesc limitele omului de rând și ating înălțimea la care el nici 
nu poate visa. Aripile sunt un simbol al spiritualității, imaginației, cunoașterii, 
gândirii, libertății și victoriei. Ele reprezintă aspirația sufletească de a te ridica 
mai presus de condiția umană. Astfel, pe tot parcursul vieții, Brâncuși se 
concentrează asupra zborului, asupra eliberării dintr-o lume în care reveria 
este superficială, iar creativitate umană este inhibată de termenii și condițiile  
unei societăți care a uitat de mult ce înseamnă legătura profundă cu 
,,cosmosul''. 

Meditaţia asupra infinitului îl duce la o negare a formelor, la o 
descărnare totală a sentimentului, concentrându-se asupra durerii şi 
întrebării. El nu se lasă descurajat de căutarea în zadar a acelui sentiment de 
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libertate și încearcă să creeze neîncetat ,,pasărea de aur'', o concepție pe care 
se străduiește să o redea și să o surprindă la adevărata sa semnificație. 

La baza procesului de creație, stă atitudinea lui Brâncuși, o fire liberă, 
nonconformistă, care nu a încetat să caute substratul profund și emoțional a 
tot ceea ce vedea. Astfel, el transfigura mereu spiritul și nu se îndepărta de 
concepțiile divine care-l definesc.  

 
 
 
 
 
 

 
 

„Coloana fără sfârșit este negarea Labyrintului” 
 

„Coloana fără sfârșit este negarea Labyrintului” de Constantin Brâncuși 
exprimă drumul parcurs în viață, un drum lung, încurcat de evenimentele 
neplăcute ale vieții. 

Coloana fără de Sfârșit este cheia de a ne elibera in labyrintul spre o viață 
veșnică fără evenimente grele. Constantin Brâncuși a făurit coloana ca un 
simbol de pace în anul 1937 la atelierele Centrale din Petroșani. Coloana fără 
de sfârșit are o Fundație de beton care ajunge la adâncimea de 5 m, având o 
formă de trunchi de piramidă, cu baza mare de 4,5 m orientată in jos. 

Constantin Brâncuși a fost revoluționist, un gânditor care inovat în 
lumea artei și a culturii exprimându-și ideile și gândurile prin aforisme si 
opere. 

Drumul spre Coloana fără de sfârșit este un drum cu suișuri si coborâșuri 
astfel nu contează ceea ce lăsăm, ci contează dacă ne-am pus amprenta cât 
timp am fost în labyrint. 

În concluzie, aforismul “Coloana fără sfârșit este negarea Labyrintului” 
exprimă drumul în viața spre pacea veșnică a vieții.  
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„Arta zborului la Constantin Brâncuși” 
 

 Ștefan Radu Chiliban, 10C 
prof. coord. Elena Diana Găvan 

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Gorj 
 

 
 „Păsările” lui Brâncuși 
„Eu nu am căutat, în toată viața mea, decât esența zborului ... Zborul, ce 

fericire!” a spus Constantin Brâncuși și a și încercat să aplice o mișcare 
ascensională care amplifică dinamica verticală unor sculpturi ale sale. Această 
fascinație față de zbor și cer s-a manifestat cu precădere în ciclul „Păsărilor”, 
unde, de la o variantă la alta, forma este în mod constant, reluată și 
perfecționată. Referindu-se la „Pasărea în spațiu”, realizată în 1919, artistul 
plastic și scriitorul William Zorach remarca: „Nu știu dacă putem spune că 
această sculptură reprezintă o pasăre, dar ea exprimă ideea vitezei unei păsări 
în plin zbor ”. Și a observat, de asemenea,  că este vorba   de „prima idee 
aerodinamică realizată în bronz”. Se poate constata faptul că termenul de 
aerodinamică este folosit pentru a caracteriza sculptura lui Brâncuși, cu mult 
timp înainte de regăsirea aceleiași forme de elipsă în design-ul vehiculelor 
aeriene...Iar în aspectul unor Păsări, Brâncuși pare să fi ținut cont și de 
principii esențiale al aeronauticii... „Nu am vrut să sculptez o pasăre, am vrut 
să sculptez zborul” , nota Brâncuși. 

 Marele artist pare să fi descoperit, pe cale intuitivă, ceea ce oamenii de 
știintă din domeniul mecanicii fluidelor au descoperit pe cale rațională, cu 
ajutorul a numeroase ecuații diferențiale. Sculptorul a îndepărtat tot surplusul 
de materie cu conștiinciozitate și cu bună știință tocmai pentru a ajunge la 
forma aerodinamică ideală, acea formă care să se opună cel mai puțin mișcării, 
forma cu cei mai reduși coeficienți de fricțiune. Corpuri fusiforme modelate 
parcă după legile complicate ale aerodinamicii, de către un „inginer” iscusit.  

În același timp, această formă simplificată și abstractă a creațiilor sale 
evidențiază relația simbolică a păsării cu cerul care o aspiră, o modelează și îi 
definește ființa lăuntrică. Urmărind evoluția și simplificarea treptată a 
Păsărilor, se poate observa că Brâncuși a redus forma până la limita posibilului. 
Arta sa devine un echilibru fragil între abstract și figurativ. Pentru a-și păstra 
bine ancorate în realitate formele pure, Brâncuși menține o cantitate minimă 



ANUL V  NUMĂRUL 4  SEPTEMBRIE 2022 

106 

de elemente figurative. „Ce-am făcut, practic? Am aruncat deoparte aripile si 
ciocul, ghearele si creasta, ochii si picioarele”, mărturisea artistul. Nedorind să 
păstreze  „banalul”, ci: „toată esența păsării, ideea, sufletul ei: câteva linii, în 
anumit unghi, si curbe, care redau vertiginoasa avântare în văzduh. Ideea de 
pasăre: zborul! (...) Pentru că eu am căutat, și caut, și voi căuta mereu forma-
cheie care să fie adevărul esențialului... ” În cazul Păsării, a ajuns, plecând de 
la ființa nemișcată, la însuși actul zborului. Astfel, Măiestrele şi Păsările în 
văzduh par pregătite de zbor. Brâncuși menționa: „Pasărea măiastră este un 
simbol al zborului ce îl eliberează pe om din limitele materiei inerte. Aici am 
avut de luptat cu două mari probleme. Trebuia să arăt în formă plastică sensul 
spiritului, care este legat de materie. Concomitent, trebuia să fuzionez toate 
formele – într-o unitate perfectă. Chiar formele contradictorii trebuiau să se 
unifice într-o comuniune nouă, finală...Prin acest oval al trupului Păsării 
măiestre eu am separat şi am combinat două mişcări imperioase – una 
deasupra ovalului şi alta – dedesubt. Mă întrebam singur: cum trebuie să 
balansez oare formele pentru a da Păsării un sens al zborului – fără efort? 
După cum observaţi, am reuşit cumva să fac ca Pasărea măiastră să 
plutească...” 

Păsările lui Brâncuși emană multă lumină. Pentru a obține acest efect, 
Brâncuși a lustruit marmura și a polizat metalul, până când pasărea a ajuns să 
reflecte lumina, devenind ea însăși luminiscentă. 

Zborul, în viziunea lui Brâncuși, reprezintă: ascensiune, sublimare, 
extaz, spiritualizare, dematerializare. Zborul purifică, eliberează, și duce la 
integrarea în spaţiul cosmic. Zborul, înfăptuiește marea descătuşare de teluric 
şi contopirea cu lumina divină. „Pasărea în spaţiu” sintetizează esenţa zborului 
spre transcendent, devenind prototipul unei forțe ascensionale, care învinge 
legile gravitației: „Spre imensitatea văzduhului – aceasta este Pasărea mea. 
Copil fiind, am visat totdeauna că aş fi vroit să zbor printre arbori, spre ceruri. 
De 45 de ani port nostalgia visului acestuia şi continui să creez Păsări măiestre. 
Eu nu doresc să reprezint o pasăre, ci să exprim însuşirea în sine, spiritul ei: 
zborul, elanul... Nu cred că voi putea izbuti vreodată... Dumnezeirea este 
pretutindeni; şi când uiţi cu desăvârşire de tine însuţi, şi când te simţi umil, şi 
când te dăruieşti. Divinitatea rămâne în opera ta; ea este magică...” Zborul 
Păsărilor mai poate semnifica și o eliberare constantă a sufletului omenesc, 
atunci când acesta îşi părăseşte trupul și contopirea acestuia cu universul 
astral. 

În mitologia românească, Pasărea Măiastră era considerată o ființă 
supranaturală înzestrată cu puteri magice, mediator între cer și pământ, 
aparținând de fapt unei alte lumi. Se credea că această Regină a păsărilor 
răspândește o lumină celestă, de care se  bucurau numai cei privilegiați, iar 
cântecul ei avea forța de a-i întineri pe cei care îl ascultau. Se poate spune că 
și Constantin Brâncuși a fost unul dintre acei puțini oameni care au avut 
privilegiul de a întâlni această Măiastră legendară, care l-a inspirat, l-a învăluit 
în lumină și i-a arătat zborul spre nemurire. 
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Ideea de zbor poate fi preluată și din Mitul grecesc al lui Icar, 
simbolizând un zbor frânt, asociat lipsei oricărei perspective sau absenței unui 
ideal înălțător.  

Însă, Brâncuși a fost un temerar, un geniu nevalorizat îndeajuns, un 
etern visător spre idealizare; așadar ideea zborului frânt nu poate fi luată în 
considerare decât într-o foarte mică măsură.  

 
 
 
 
 
 
 

Constantin Brâncuşi,  
gorjeanul care a dat formă infinitului 

 
 

 Oana-Alexandra Lupulescu, 7 
Prof. coord. Petronela Denisa Chiliban 

 
 „Poet al formelor cioplite“, Brâncuşi construieşte o vastă operă de o 

remarcabilă complexitate tematică .  
 În limba egipteană, cuvântul sculptor înseamnă „creator“. Pentru 

marele maestru Constantin Brâncuşi, acest epitet se potriveşte cel mai bine, el 
fiind considerat demiurg al unui univers artistic unitar, articulat şi armonios 
în toate etajele sale: „Artistul trebuie să ştie să scoată la lumină fiinţa din 
interiorul materiei şi să fie unealta care dă la iveală însăşi esenţa sa cosmică 
într-o existenţă cu adevărat vizibilă. Arta nu face decât să înceapă continuu“, 
spunea odinioară marele artist, subliniind rolul inovator al artei şi rolul 
demiurgic al artistului.   

 Constantin Brâncuşi nu a fost doar unul dintre cei mai mari sculptori 
ai lumii, ci şi un mare gânditor. El a fost cel care a introdus filosofia în 
sculptură, susținând că „sculptorul este un gânditor, iar nu un fotograf al unor 
aparenţe derizorii, multiforme şi contradictorii”.  Unii îl numesc „Titanul”, 
alții „părintele sculpturii moderne”. Oricum ar fi numit, creatorul genial, 
recunoscut de întreaga planetă, s-a născut, a crescut și a plecat din Gorj, din 
satul Hobița, la doar 25 de kilometri distanţă de Târgu Jiu.  

 Geo Bogza spunea că “Brâncuşi s-a născut la Hobiţa şi va muri 
niciodată”. 

 Constantin Brâncuşi își dezvoltă talentul creator la Paris, fiind ajutat 
la început de maestrul Rodin. Constantin Brâncuși  spunea adesea ca : „Viața 
mea a fost doar un sir de miracole”. „ Lucrurile nu sunt greu de făcut. Ceea ce 
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este cu adevărat greu este să ajungem să fim în stare să le facem”. „Să creezi ca 
un Demiurg, să poruncești ca un Rege, să muncești ca un Sclav!...”. 

Ştiind că „nimic nu creşte la umbra marilor copaci“, Brâncuşi părăseşte 
dupa câteva luni atelierul maestrului Rodin, la data de 27 martie 1907, pentru 
a-şi deschide propriul atelier.  

 Patru dintre capodoperele sale,  Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, 
Poarta Sărutului și Coloana Infinitului pot fi văzute, in toată splendoarea 
lor, în Târgu Jiu. Ele sunt amplasate în spațiul public, sub denumirea 
de Ansamblul Monumental “Calea Eroilor”. 

 Pe lângă binecunoscuta temă populară, care se face simţită în mai toate 
operele marelui artist, ansamblul de la Târgu Jiu îmbracă şi o dimensiune 
spirituală: exprimarea sentimentului cosmic manifestat prin reunirea celor 
patru elemente fundamentale ale lumii – apă (pornind de la râul Jiu), pământ 
(„Masa tăcerii“ care încorporează pământul), focul (flacăra care asigură 
triumful asupra morţii, în „Poarta Sărutului“) şi aer (avântul „Coloanei fără 
sfârşit“, care escaladează văzduhul în drumul spre veşnicie).  

 Întregul concept este gândit de Constantin Brâncuși ca un omagiu 
închinat eroilor căzuți în Primul Război Mondial. 

  “O alee, care plecând de pe digul Jiului, care este Locul de evocare al 
actelor de vitejie gorjeană, ar trece pe sub un portal, ce în viitor ar marca şi 
intrarea în grădina publică, pentru ca, continunând spre biserica ce se 
renovează, să se termine această cale ce va purta chiar şi denumirea de Calea 
Eroilor, la monumentul recunoştinţei, întruchipat dintr-o coloană înaltă de 
circa 29 m, înălţându-se fără sfârşit, aşa cum trebuie să fie şi recunoştinţa 
noastră”, spunea Brâncuși despre conceptul său, înainte să se materializeze. 

 Monumentele lui Brâncuși de la Târgu Jiu trebuie văzute ca un tot 
unitar.  

 Ele au o strânsă legătură simbolică unul cu celălalt,  împreună 
reprezentând un ritual al trecerii spre viața de apoi. Toate patru sunt 
așezate pe aceeași axă, în linie dreaptă, de la apus spre răsărit. 

 Ansamblul începe cu Masa Tăcerii în jurul căreia se strâng soldații 
români pentru a-și lua rămas bun de la viața pământească. Se continuă cu 
aleea scaunelor clepsidrice care ilustrează scurgerea necontenita a timpului și, 
totodată, face trimitere către cei 12 apostoli. Scaunele sunt grupate câte trei, 
sugerând momente de cugetare asupra vieții. Urmează Poarta Sărutului prin 
care se face trecerea către o altă lume, și în sfârșit, înălțarea sufletelor lor către 
cer prin Coloana Infinitului. „Coloana infinitului“ este negarea Labirintului. 

 Simbolul Ansamblului brâncuşian de la Târgu Jiu poate îmbrăca şi o 
dimensiune biblică: cele douăsprezece scaune, aşezate de jur împrejurul 
mesei, îi simbolizează pe cei 12 Apostoli.   

  „Poarta sărutului“ descrie unitatea organică din interiorul familiei, iar 
„Coloana fără de sfârşit“ descrie ascensiunea permanentă a sufletului, care se 
odihneşte deplin în veşnicie. Coloana este interpretată și ca o scară pe care 
sufletele celor căzuți în luptă urcă spre cer. Coloana este un simbol al 
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recunoștinței fără de sfârșit față de eroii neamului și, în special, față de 
rezistența populației din Gorj în timpul Primului Război Mondial. 

 Brâncuşi spunea despre lucrarea sa că:  „ Natura zămisleşte plante 
care cresc din pământ drepte şi vânjoase. Iată coloana mea […], formele ei sunt 
aceleaşi de jos şi până sus, nu are nevoie de piedestal sau soclu ca s-o susţină, 
vântul nu o distruge, ea se menţine prin propria-i putere.” 

 „ Acum la bătrâneţe, văd că, în fond, Masa Tăcerii, este o altă nouă Cina 
cea de Taină. Linia Mesei Tăcerii vă sugerează curbura închisă a cercului, care 
adună, uneşte şi aproprie”,  descria Brâncuşi capodopera sa.  

 „ Ceea ce are într-adevăr rost în artă este bucuria. Nu ai neapărată 
nevoie să înţelegi teoretic. Te face fericit ceea ce vezi? Asta e totul! “ - 
Constantin Brâncuşi. 
 

 

 
 
 
 
 

,,Mâini în rugăciuni” 
 

 Adriana Georgiana Popescu, 12G 
Prof. coord. Elena Simona Băloi 

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Gorj 
 
Titlul eseului meu nu este ales întâmplător: Voi face trimiterea la 

povestea unei adevărate prietenii şi a sacrificiului, respectiv aceea între 
Albrecht Dürer şi Franz Knigstein. Astfel, pictorul Albrecht Dürer a reuşit să 
ȋşi finalizeze studiile grație muncii copleşitoare a prietenului său adevărat 
Franz Knigstein. În semn de omagiu, pictorul i-a desenat mâinile care se roagă, 
iar această operă a devenit până în zilele noastre cea mai cunoscută 
capodoperă a sa.  

În ceea ce mă priveşte consider că atunci când privesc operele lui 
Brâncuşi am certitudinea în sufletul meu că văd puterea sa de sacrificiu. Ceea 
ce au în comun cei doi artiști ar fi modul prin care au lăsat povestea vieții lor 
accesebilă nouă, privitorilor.   

Filozof al sculpturii moderne, Constantin Brâncuşi a contribuit la 
înnoirea limbajului şi a viziunii plastice contemporane. El este considerat un 
,,Titan” al artei sau ,,părintele sculpturii moderne”, un OM care şi-a lăsat 
amprenta ancestral-românească asupra culturii universale, dar în acelaşi timp, 
a pășit spre orizonturile internaționale. 
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Mărturia sculptorului ,,- Eu aş vrea să creez aşa cum respir” este de fapt, 
metaforă a unui vis devenit realitate. Creațiile acestui geniu s-au putut ridica 
la un nivel unde numai Shakespeare şi Beethoven mai sunt. Însă, scriitorul Ion 
Mocioi afirmă ,,A fost un om complex, nu numai sculptor. A fost cu adevărat 
unul din cei mai mari desenatori din lume. Și desenele, ca şi sculpturile, 
implică aceeaşi teorie a lui, a esențializării realității obiective in artă.” 
Constantin Brâncuşi a căutat mereu forme noi, dar bazându-se şi pe cele vechi, 
cunoscând arta străveche. A cunoscut inclusiv arta neagră, de avangardă, arta 
diferitelor curente.  

A avut şi o filozofie proprie despre cunoaşterea lumii şi a universului, 
cunoaşterea omului, despre fenomene ale societății în general. Toate 
gândurile pe care a ajuns să le aibă le-a transmis pe scurt în aforisme. ,,Nu a 
putut suferi copierea în artă a obiectelor din viața omului, el a vrut să 
transmită o atitudine, un sentiment, o idee, o estetică nouă a artei plastice, 
care să prezinte esențialitatea realității, iar obiectele, chipurile, astfel încat să 
nu aibă elemente nesemnificative.” (Ion Mocioi) A știut mereu să ne ofere o 
noutate, a introdus-o  în istoria artei. 

 Jean Cassou a reuşit să definească arta lui Brâncuşi: ,,Sculptura nu s-a 
apropiat niciodată în mâinile niciunui artist de o atâta desăvârşită 
reprezentare a esențelor”. Iar mărturia lui James T. Farrel va rămâne tipărită 
pe veci în sufletul iubitorilor de artă: ,, În afară de Shakespeare şi Beethoven, 
se spune că mai există un Dumnezeu: acesta este românul Brâncuşi”. Este 
evident că arta nu poate aparține celor care sunt străini de ea, ,,Brâncuşi a 
sculptat ceea ce alții nici n-au îndrăznit să viseze că vor putea sculpta”, spunea 
Dan Puric.  
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Fundamente brâncușiene 
 

 Prof. Ruxanda-Delia Pițulescu 
Școala Gimnazială Nr.7,  

structură a Liceului Auto ,, Traian Vuia” Târgu Jiu, Gorj 
 
Constantin Brâncuși- acest artist desăvârşit a reuşit să ne ofere calea spre 

eternitate şi spre înţelepciunea totală, de aceea s-a vorbit deseori  despre  
artistul - filosof   Brâncuși. Operele  brâncuşiene ne transpun  într-o 
dimensiune  feerică  şi ne hrănesc  sufletele   cu adevărata  artă ce face ca 
acestea  să se desprindă de lumea  materială  prin zborul către Marele Tot. 

Se cuvine, deci, ca în acest an când aniversăm împlinirea a 145 de ani de 
la nașterea lui , să evidențiem prezența credinței și spiritualității creștin-
ortodoxe în opera sa, mai ales că lucrările sale Rugăciunea și Coloana fără 
sfârșit au fost  considerate la scurt timp după apariția lor capodopere ale 
sculpturii funerare a secolului al XX-lea, dar și pentru că marele artist , în 
aforismele sale , se referea frecvent la credința creștină și la relația sa cu 
Dumnezeu.pe  

Eu mă aflu acum foarte aproape de Dumnezeu, şi nu îmi mai trebuie 
decât să întind o mână spre El, ca să îl pipăi!...  

Îl voi aştepta pe bunul Dumnezeu în Atelierul meu. 
 De altfel,  simbolistica  acestor  sculpturi este cunoscută, ca făcând  

liantul dintre om şi divinitate dar şi dintre  credinţa  strămoşească, puternic   
înrădăcinată  în conştiinţa  românească şi credinţa europeană 

În accepţiunea cea mai cuprinzătoare, cunoaşterea este acea 
procesualitate, prin care omenirea îşi dezvoltă capacitatea de a se raporta la 
zone tot mai extinse ale existenţei.  Pe măsură ce interacţiunea dintre acestea 
se diversifică, cunoaşterea devine o performanţă a domeniului ontic al 
umanului. Cunoaşterea a fost mereu înţeleasă în două moduri: fie ca un 
progres realizat în interiorul nostru (concepţie aparţinând lui Platon), fie ca o 
creştere a puterii noastre asupra lumii înconjurătoare (concepţie dezvoltată de 
Fr. Bacon şi, mai târziu, de A. Comte). 

Demersul lui Brâncuşi a fost simultan creator artistic şi teoretic; el a 
înţeles că universul sensibilităţii estetice, al frumosului care mlădiază şi 
purifică firea noastră este echivalent cu vizualizarea, cunoaşterea în 
profunzime şi trăirea deplină sub specia eternități și a ordinii cosmice, cu 
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participarea la viaţa formelor care ţâşnesc şi se desfăşoară unele din altele. 
Sculptura rămâne o expresie a acţiunii Naturii. 

Este o lume armonică, cristalină, născută din fiorul stării sublime 
încercate prin creaţie artistică, cât şi prin cunoaşterea de sine provocată de 
admirarea operei geniului, de meditaţie în faţa acesteia Proporția interioară – 
este ultimul adevăr inerent , în absolut toate lucrurile.. Este asemănătoare 
cerului ideilor platonice, se situează dincolo de orice frământări sufleteşti, 
fiind supusă unor legi inexorabile Operele sculptate devin o invitaţie la 
lăuntric şi în acelaşi timp o manifestare a lăuntricului, o inserţie şi penetrare a 
cosmosului interior în cosmosul galactic. 

 Patrimoniul lăsat de Brâncuşi derivă din această concepţie a formei 
sculptate. „Operele sale, prin liniile şi succesiunea ritmică a suprafeţelor 
plastice, dar mai ales prin dinamica transcendentă care le animă ca o lăuntrică 
vibraţie constitutivă, nu sunt altceva decât expresia formei ondulatorii, care 
dă viaţă universului” . Dar care este forma unică, vibrantă, din care se nasc 
toate celelalte forme? Cea care corespunde imperativului lui Brâncuşi: „Să 
uneşti toate formele într-o singură formă şi să o faci vie!” Care este, însă, acea 
formă constitutivă a artei care să fie izvor de lumină − o lumină ce transformă 
materia în infinite jocuri de oglinzi, aducând-o spre stare eterică, evanescentă? 
Acea formă care converteşte materia structurată şi lustruită, în focare de 
iradiere a luminii? Care este inima cu rol de pendulă a universului estetic, 
aceeaşi cu inima tuturor lumilor posibile? În brahmanism dubla bătaie a inimii 
(sistolică şi diastolică) este simbolul expansiunii şi resorbirii universului Este 
izvorul luminii interioare şi a iradiaţiilor ei cosmice. Brâncuşi constituie astfel, 
în scopuri estetice, propria sa teologie subiectivă: esenţa vie a Totului este 
inima omului − apropiindu-se şi, în acelaşi timp, delimitându-se de concepţia 
teologică a lui Clement din Alexandria care defineşte pe Dumnezeu ca Inimă 
a Lumii ce se manifestă în cele şase direcţii ale spaţiului Dar legătura interioară 
dintre universul liturgic-spiritual ortodox și opera artistică modernă a lui 
Constantin Brâncuși constă în însăși înțelegerea sa profundă privind 
esența și vocația artei, și anume: „Arta este altceva decât «redarea» vieții, 
este  transfigurarea ei”. Taina aceasta a transfigurării a devenit baza înțelegerii 
teologice a întregii iconografii ortodoxe, și implicit a artei de inspirație 
liturgică ortodoxă. În acest sens, Constantin Brâncuși a reușit să exprime în 
majoritatea operelor sale lumina interioară a creației sau lumina „esențelor” 
din persoane și obiecte, ca pe un reflex al transfigurării și un apel la comuniune 
cu Dumnezeu-Creatorul în lumina Sa dăruitoare de libertate și seninătate, de 
pace și bucurie eternă. ”. Privind Columna , ca un imn al iubirii, cristalizat 
printr-o succesiune de inimi, . ultima inimă se oferă divinităţii, ea este deschisă 
pentru a primi harul şi lumina Cerului, de a culege din stropii lui Apa Vie, 
pentru că numai astfel viaţa curge maiestuos, inima Omului se dezvăluie ca 
inimă a lui Dumnezeu. Nu putem să-l ajungem niciodată pe Dumnezeu, însă 
curajul de a călători spre el rămâne important. 
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„Esențele” despre care vorbește Brâncuși în aforismele sale, ca fiind 
„forme-cheie” ale celor ce există, sunt de fapt „semințe existențiale” ale 
creaturilor care conțin deodată, tainic și concentrat, identitatea de origine și 
idealul finalității, iar creșterea și împlinirea acestor „semințe existențiale” se 
afirmă și se confirmă în Transfigurare, ca legătură mistică (metafizică și 
metalogică) între vizibil și invizibil, precum și între creat și necreat, învățând 
din Sfânta Scriptură că „cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd 
sunt veșnice” (2 Corinteni 4, 18). 

D. Pupăză afirmă că năzuinţa lui Brâncuși către obiectivitate şi claritate 
rămâne o trăsătură clasică; „Brâncuşi n-a sculptat niciodată  figuri, ci gânduri... 
Brâncuşi realizează mereu numai gânduri româneşti, înscriind de-a dreptul în 
ritmul progresului universal numai gânduri româneşti” 

Ziua Națională Constantin Brâncuși se cuvine să fie în același timp un 
omagiu  adus  memoriei celebrului sculptor român, de mult timp intrat în 
lumina marilor artiști ai umanității, și un apel la o cunoaștere mai amplă și 
mai profundă a semnificațiilor spirituale cuprinse în opera artistică a acestuia  
ca fiu credincios și înțelept al Bisericii Ortodoxe Române, care a făcut 
cunoscute la nivel mondial valențe nebănuite ale sufletului românesc. 
 
Bibliografie: 
Zărnescu, Constantin,  Aforismele şi textele lui Brâncuşi, ediţia IV-a revăzută şi adăugită, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 2004. 
Stroe, Constantin,  Filosofie. Cunoaştere. Cultură. Comunicare, Bucureşti : Lumina Lex, 2000 
Sabău, Gabriela L., Societatea cunoaşterii. O perspectivă românească, Bucureşti: Editura Economică,  
Noul Testament: Matei 17, 1-5; Marcu 9, 2-13; Luca 9, 28-35; 2 Petru 1, 16-18. 

  



ANUL V  NUMĂRUL 4  SEPTEMBRIE 2022 

114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

„...” 
 

FRANCESCA LAIGNER – MENȚIUNE » SECȚIUNEA CREAȚII PLASTICE / NIVEL 2 (IX-X) 
PROF. COORD. NADIA MUNTEANU – COLEGIUL NAȚIONAL „ECATERINA TEODOROIU” TÂRGU JIU, GORJ 

 
  

 

 



„AFORISMELE LUI BRÂNCUȘI – IZVOR AL EXPRIMĂRII ARTISTICE” 

115 

 
 
 
 
 
 

Aforismele lui Brâncuşi şi crezul său artistic 
 

 Prof. Irina Vaculea 
Școala Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, Gorj 

 
Brâncuşi şi-a asumat tradiţia populară a satului românesc în care s-a 

născut, ale cărei influenţe se regăsesc pe mai multe planuri. Astfel adâncind 
propriile sale tradiţii folclorice strămoşeşti, Constantin Brâncuși, a intrat de 
fapt în zona universalităţii, acolo unde sensurile profunde ale marilor tradiţii 
se întâlnesc. A plecat de la arhaicul artei populare româneşti spre 
universalitate, prin intermediul artei moderne. 

Esenţialitatea lui Constantin Brâncuşi vine din real: „Nebuni sunt toţi 
aceia care consideră sculpturile mele drept abstracte. Ceea ce cred ei că este 
abstract, este tot ce poate fi mai realist. Căci realul nu înseamnă forma 
exterioară a lucrurilor, ci ideea şi esenţa fenomenelor.” 

Constantin Brâncuşi este strălucitor, şocant şi în aforismele scrise. 
Direcţia înaintării a fost la Constantin Brâncuşi, după cele mai solide indicii, 
eliberarea spre găsirea de sine şi, corelat, redarea înaintării omului spre 
eliberare prin revenirea la esenţial, ca destin suprem în lumea dată. Biografia 
sa este prima probă a acestei susţineri. Alte probe ne vin din scrutarea 
organizării operei şi a pieselor ei, a felului de a proceda ca sculptor, din 
examinarea conceperii lumii de către Constantin Brâncuşi şi din gândirea 
artistului”.  

Reuşita lui Constantin Brâncuşi este excepţională, dar, din păcate, s-a 
făcut excesiv de puţin în ţara de baştină pentru a pune în relief traseul oltean, 
românesc şi apoi francez şi internaţional al lui Constantin Brâncuşi. 

Demiurgul sculpturii moderne este unul dintre cei căruia  i s-a cuvenit, 
aşa cum s-a spus, să situeze sculptura la înălţimea la care numai Shakespeare 
a izbutit să ridice teatrul, iar Beethoven, muzica, formând împreună acea 
trinitate de aur ce se înalţă deasupra tuturor în arta omenirii. Citind şi recitind 
din cugetările acestui “prince-paysan”, cum îi plăcea să-şi spună, îl 
redescoperim pe celebrul “plăsmuitor de forme şi idei”, pe marele gânditor, 
rămânem copleşiţi de bogata-i spiritualitate și pătrundem mai adânc în 
universul operei sale. Se spune că lui Brâncuşi nu-i plăcea să vorbească mult, 
nu dădea explicaţii asupra sculpturilor sale, dar, când recurgea la veşmintele 
vorbirii, exprima numai lucruri importante, gânduri alese. 
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În multe din aceste texte, cugetătorul şi-a exprimat concepţia despre 
artă şi viaţă “Arta este realitatea însăşi”, despre misiunea artistului. Mai întâi, 
arta este o expresie a ludicului, prin urmare, artistul este un Homo Ludens 
“Când nu suntem copii, suntem morţi”, “Oamenii trebuie să înveţe să se joace”, 
“Artistul face, în felul său, jucării…”. 

De asemenea, deosebit de interesante sunt textele aforistice prin care îşi 
exprimă încântarea, pasiunea sa pentru materialele asupra cărora a trudit cu 
dalta toată viaţa sa. Pentru Brâncuşi, lemnul, piatra, marmura, metalele sunt 
vii, au viaţa lor proprie, gândesc, ele înseşi sunt nişte sculpturi, ca o expresie 
“a acţiunii Naturii”, dialoghează permanent cu ele, numai artistul, cu harul său 
divin şi cu lupta sa neobosită asupra acestora, izbuteşte să elibereze fiinţa din 
interiorul materiei, să prefacă “sculpturile naturale” în “sculpturi artificiale”, 
“să descopere Spiritul tăinuit în materie”. Prin urmare, arta, în concepţia 
sculptorului, s-a născut din natură şi este în permanentă comunicare cu natura 
“În definitiv funcţia artistului rămâne aceea de a descifra semnele ascunse ale 
naturii şi de a interpreta misterele Universului”. 

Plecat pe jos la Paris, aşa cum Badea Cârţan mersese la Roma, rupând 
câteva încălţări, mânat de dorinţa perfecţionării artistice, lucrează un răstimp 
cu maestrul Rodin, este influenţat de acesta “Fără descoperirile lui Rodin, cele 
ce am realizat eu n-ar fi fost cu putinţă”, dar repede se desprinde de ultimul 
său maestru, părăsindu-i atelierul, cu gândul că “Nimic nu se înalţă la umbra 
marilor copaci”, îşi găseşte un drum propriu, iar astfel Brâncuşi devine 
Brâncuşi, respinge orice model, intrând în confruntare cu materia, spre a-i 
descoperi, prin “tăietura directă”, toate tainele.  

“Eu rămân eu !” – afirma Brâncuşi într-unul din aforismele sale, cu 
referire la originalitate. Deprins de copil cu încrustatul în lemn, îndeletnicire 
străveche a oamenilor în partea locurilor, singuraticul Brâncuşi este obsedat 
de ideea exprimării, prin operele sale de artă, a mişcării, a vieţii, a elanului, a 
zborului spre înălţimi, de dorința de a creea bucurie, căci “Fără inimă nu există 
Arta!”. 

O mare parte din aforisme conţin reflecţii asupra sculpturilor sale, fără 
de care nu mai e posibilă o interpretare a acestora. Dintre acestea, amintesc 
“Cu această formă (“Oul sau Începutul lumii”) eu aş putea ca să mişc Universul 
“, “Poarta Sărutului….” vă vorbeşte despre marea bucurie că iubirea rămâne 
nemuritoare”; “Cocoşul “ (această opera de senectute) sunt eu”; “Doresc ca 
Păsările şi Cocoşii mei să umple odată întreg Universul şi să exprime marea 
Eliberare….!”. 

Brâncuşi, asemenea poetul nepereche al românilor, Mihai Eminescu, 
prin opera sa, nu a urmărit gloria “Fiindcă gloria este poate cea mai mare 
înşelătorie pe care au inventat-o oamenii”, conştient că a venit pe lume cu o 
menire, aceea de a crea frumosul, de a spori minunile lumii cu cele plăsmuite 
de mintea şi mâinile sale. 

Consider că e atâta dumnezeire în cugetările lui Brâncuşi, ca şi în 
sculpturile sale. România a dat omenirii, prin Constantin Brâncuşi, pe unul 
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dintre cei mai mari şi mai originali sculptori, pe descoperitorul sculpturii 
moderne, ale cărui opere sunt admirate în marile muzee ale lumii, iar cel care 
s-a născut în Hobiţa Gorjului, un sat de care s-a auzit pe toate meridianele, 
“Nu va muri niciodată”. 

 
 
 
 
 
 
 

Inocența copilăriei 
 

 Irina-Georgiana Păun, 10C 
Prof coord. Manuela Săvulescu 

Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Târgu Jiu, Gorj 
 

 
“În sufletul meu nu a fost niciodată loc pentru invidie - și nici pentru ura,  
ci numai pentru acea bucurie, pe care o poți culege de oriunde și oricând. 

Consider ca ceea ce ne face sa trăim cu adevărat  
este sentimentul permanenței noastre copilării, in viata.” 

Constantin Brâncuși 
 
Privesc tulburată toate evenimentele care se succed cu repeziciune în 

jurul meu. Mă tem! Mi-e frică de tot răul care se întâmplă și simt neputința de 
a-l schimba. Mă întreb retoric, de ce liderii lumii nu sunt ghidați după valorile 
Binelui și Păcii? De ce nu simt Bucuria și Copilăria pe care le-a purtat în suflet 
Brâncuși ? 

Cel mai trist adevăr este că în zilele noastre, rar mai gasesti adulți sau 
chiar adolescenți, fără griji, care să se bucure de frumusețea vieții și să trăiască 
la maxim fiecare zi din viața lor. Majoritatea oamenilor au devenit tristi, 
luptându-se să supraviețuiască în fața problemelor cotidiene As vrea să pot 
vadea oamenii zâmbind, urmându-și visurile și pasiunile și trăind fiecare zi ca 
și cum ar fi ultima zi din viața lor. 

Nu pot să înțeleg de ce exista atât de multă invidie și ură, de ce fericirea 
și liniștea devin utopice. De ce inocența și gingășia copilăriei se pierd în anii 
maturității? De ce adulții pierd visurile din copilărie și felul dinamic de a fi? 

In opinia mea, oamenii care au strâns în sufletele lor, de-a lungul vieții, 
doar invidie si ură, nu vor reuși niciodată sa își atingă potențialul maxim si vor 
rămâne mereu, mai jos, în fața oamenilor cu suflet bun, oamenilor care nu 
ezita sa ajute îi ajute pe cei din jurul lor și consideră că fiecare dezamăgire este 
o lecție de viața. 
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Copilăria este lumea mirifică din care lipsește tristețea. Trebuie doar sa 
ne păstrăm sufletul curat, sufletul de copil în orice împrejurare și să mergem 
mai departe, cu zambetul pe buze, indiferent de greutățile vieții! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Călătoria pietrei 
 

 Paula Maria Polgar, 8D 
Prof. coord. Ramona Gabriela Neguți 

Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Târgu Jiu, Gorj 
 
  Aforismul ,,Eu am făcut piatra să cânte pentru umanitate."  reliefează 

călătoria eternă a pietrei, simbol al naturii imperfecte a ființei umane, care, 
prelucrată fiind, devine reprezentativă pentru omenire. 

Constantin Brâncuși, geniul artei contemporane, a încântat umanitatea, 
reușind să transforme pietrele în opere de artă semnificative, care transmit 
creativitate, prospețime, măiestrie și iubire eternă. Piatra, odată șlefuită, 
capătă puteri, muzicalitatea sa fiind dată de emoțiile, sentimentele și 
simbolistica regăsite în sculpturile care ne încântă sufletul cu armonie.  

Idealul se regăsește în creațiile brâncușiene, fiecare având câte un mesaj 
ascuns sau o semnificație. Spre exemplu, Coloana fără sfârșit, punctul de vârf 
al artei moderne, care sărută în priviri luna, soarele și stelele, cinstește 
memoria soldaților căzuți în război. Poarta Sărutului simbolizează începerea 
unui nou capitol al vieții, iar Masa Tăcerii ilustrează ,,Cina cea de Taină". 
Fiecare creație constă în câte o poveste și are la bază emoția marelui sculptor. 

Pentru Brâncuşi, lemnul, piatra, marmura, metalele sunt vii, au viaţa lor 
proprie, gândesc, fiind o expresie a acţiunii  întregii naturii, cu care 
dialoghează permanent, numai artistul, cu harul său divin şi cu lupta sa 
neobosită asupra acestora, izbuteşte să elibereze fiinţa din interiorul materiei.  

Arta, în concepţia sculptorului, s-a născut din natură şi este în 
permanentă comunicare cu natura. Rolul artistului rămâne acela de a descifra 
tainele ascunse ale naturii şi de a interpreta misterele Universului. 

Așadar, aforismul de mai sus evidențiază dragostea infinită a lui 
Brâncuși pentru artă, reușind să transforme imposibilul în posibil. 
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Relaţionarea aforism-operă 
 

 Prof. Larențiu Gridan 
Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Târgu Jiu, Gorj 

 
Consecinţa logică ne spune că în măsura în care aforismele reprezintă 

un comentariu al operei, ar trebui să regăsim în ele accente de ontologie 
fenomenologică. Realul e invocat de artistul-filosof în corelaţie cu simplitatea 
şi cu esenţa. După spusele sculptorului simplitatea nu e un scop în artă, însă 
ajungi la simplitate fără voia ta, apropiindu-te de sensul real al lucrurilor. În 
concepţia fenomenologică, lucrurile sunt accesibile omului numai în calitate 
de corelate ale conştiinţei. Sensul există numai pentru conştiinţă, prin 
acţiunea de intuire a esenţei.(15) Brâncuşi face un efort de sinteză 
impresionant în căutarea formei magice, arhetipale. 

Cu mintea îndreptată spre un viitor îndepărtat, Brâncuşi nu se sfieşte să 
întrevadă vremea când oamenii, conştienţi de frumosul universal ce 
sălăşluieşte în toate, nu vor mai avea nevoie de arte pentru a-şi satisface 
exigenţele estetice. Mişcările moderne încearcă să taie drum spre absolut. A 
trăi întru absolut înseamnă a te stiliza lăuntric, a accepta o convenţie. A crea 
întru absolute înseamnă a crea anonim, a fi impersonal.  

Pentru Brâncuşi, lumea nu mai are taine. A descoperit cele patru-cinci 
motive care o regizează, chei ale aurorei metafizice: sfera, oul, inelul, urcuşul 
şi pasărea. Toată viaţa sa Brâncuşi a fost acţionat de această pasăre, acest ou, 
acest cocoş, şi de fiecare dată distrugea opera precedent, ca să celebreze 
versiunea adevărată. O formă a lui Brâncuşi exprimă o infinitate de forme. O 
marmură de Brâncuşi e o marmură vie. Ea are acea misterioasă expresivitate. 
Se produce o fascinaţie reciprocă între creator şi operă. Aşa e portretul 
domnişoarei Pogany – umanitatea ei singulară, specificul ei corporal se rezolvă 
într-un oval de mare duioşie şi într-o volută a arcuire evocă fluiditatea lebedei. 
Artă de intens lirism, arta cea mai platoniciană, este idealitatea coloanei – 
statuia abstract a omului, imaginea proporţiei, arhetipul geometric al corpului 
uman. Filosofia lui Platon şi coloana grecească sunt concepţii surori. 

Opera lui Brâncuşi înseamnă desăvârirea unui întreg complex 
sculptural. El a rezumat în sculptura sa ceea ce câteva generaţii de sculptori ar 
fi putut da în mod succesiv. Măsură e nesfârşitului şi nemuririi, opera sa nu 
seamănă cu o alta. Ea e un punct de plicare ca nici unul altul şi pasul pe un 
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pământ nou, pe un nou univers al cugetării, de percepţie şi simţire. Opera lui 
Brâncuşi e o cosmogonie. 

Dacă pentru ţara lui, Brâncuşi e o mândrie în care intră aproape total 
sfiala neînţelesului, pentru Franţa, Germania şi ţările devenite conştiente de 
cultural or naţională, numele lui Brâncuşi înseamnă o piatră de hotar. În 
America, la New York, în muzee, săli întregi sunt dedicate operelor sale. 

Intrarea sa în eclipsă pentru doi-trei ani se justifică prin nevioa de a 
cerceta posibilitatea unei noi expansiuni a unui adevăr spiritual, pe care îl 
simte nu în amurgul vieţii, ci chiar în pragul ei. Dincolo de pragul lumii noi a 
lui Brâncuşi, primul semn de viaţă a fost Pasărea de Aur sau Măiastra. Ca şi 
porumbelul din Arca biblică, Brâncuşi îi dădu drumul spre lumea ce pentru el 
fusese potopită, din lumea lui nouă. Măiastra aurie, hieratică şi aproape 
nereală, e o etapă în mersul în adâncime a sculpturii sale. Într-un gest de 
umilitate pe care numai marii ilumunaţi l-au împlinit, el îşi prezintă opera nu 
Salonului Oficial, ci la Salonul Independenţilor, în învălmăşeala mulţimii şi 
necunoscutului. Măiastra e de o importanţă capital, o temă mereu reluată, 
însuşi logosul platonician al operei brâncuşiene. 

 

 
 
 
 

Aforisme 
 
Geniul brâncuşian ajunge să revoluţioneze concepţia lumii despre artă 

şi frumos. Conştient de menirea sa, el spunea: „Ceea ce fac eu astăzi, mi-a fost 
dat ca să fac! Căci am venit pe lume cu o menire!“ şi „De câte ori am început o 
lucrare, eu am avut sentimentul că un absolut se exprimă prin mine – şi atunci 
nu mai contam ca individualitate, într-atât eram de transfigurat şi de contopit 
cu Totul universal. Aceasta ar trebui să fie relaţia fiecărui artist faţă de Lume“. 
Brâncuşi readucea într-un mod neaşteptat în atenţia esteţilor vremii, prin 
vibraţia pură şi înaltă a artei sale inspirate, conceptele vii ale Binelui, 
Frumosului şi Adevărului dumnezeiesc. Adesea considerat, dintr-o profundă 
eroare, întemeietorul artei moderne, abstracte, el a pus lucrurile la punct: 
„Nebuni sunt toţi aceia care consideră sculpturile mele drept abstracte. Ceea 
ce cred ei că este abstract, este tot ce poate fi mai realist, căci realul nu 
înseamnă forma exterioară a lucrurilor, ci ideea şi esenţa fenomenelor. Eu nu 
sunt nici suprarealist, nici baroc, nici cubist şi nici altceva de soiul acesta; eu, 
cu noul meu, vin din ceva care este străvechi...“. 

Modest şi retras, Brâncuşi trăia într-o simplitate greu de înţeles pentru 
firile iubitoare de glorie ale artiştilor contemporani cu el, evita vâlva creatoare 
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de renume şi se autocaracteriza ca „prinţ-ţăran“, revendicându-se de la 
înţelepciunea strămoşilor săi din Carpaţi, atunci când spunea: „Eu mi-am iubit 
şi nu mi-am părăsit nici o clipă strămoşii şi filosofia lor milenară, a 
naturalităţii. Nu sunt oare străbunii stâlpii destinului nostru? Sunt eu mai 
înţelept cu ceva decât tatăl meu, Nicolae Brâncuşi, sau era Venizelos mai 
înţelept decât Platon?“ Brâncuşi ştia foarte bine că România este situată într-
un spaţiu spiritual deosebit, căci s-a consemnat vorba sa: „aici, la hotarul 
dintre cele două lumi, Orientul şi Occidentul, unde trăim, noi românii avem 
un mare destin!“. El considera că se înscrie în continuitatea unei înţelepciuni 
milenare, transmisă din tată în fiu, sub forma bunului simţ ancestral, al vorbei 
de duh şi al datinei strămoşeşti, dar şi al contemplaţiei şi rugăciunii profunde. 
Iată trei dintre rostirile sale pe această tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Permanența lui Brâncuși 
 

„În timpul copilăriei - am dormit în pat.  
În timpul adolescenţei – am aşteptat la uşă.  

În timpul maturităţii – am zburat înspre ceruri...”  
Constantin Brâncuși 

 
 Miruna Humă, 7 

Prof. coord. Marinela Humă 
Şcoala Gimnazială ,,Regina Maria” Bicaz, Neamţ 

 
 
Un popor este asemeni unui om: are un mod unic de a fi și de a se 

manifesta, se recunoaște după faptele sale, poate trezi admirația sau poate 
rămâne anonim, uitat în negura timpului.  

Un popor are o identitatea care se construiește treptat prin oamenii săi 
și, în special, prin cei care lasă în urma lor valori ce trec dincolo de limitele 
spațiale și temporale. În acest sens, creațiile artistice ale unui neam îi asigură 
permanența.  

Constantin Brâncuși, cel care a purtat cu mândrie numele neamului 
nostru în lume, este, în opinia mea, un artist care, prin sculpturile sale, a pus 
o piatră solidă la temelia identității neamului nostru. Opera lui Constantin 
Brâncuși este una din valorile noastre naționale. 
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Ce poate fi mai înălțător pentru un român care călătorește prin lume 
decât să audă pe buzele străinilor nume răsunătoare din cultura sau din istoria 
românească, cum este cel al sculptorului de la Hobița? Citind despre cel mai 
mare sculptor român, am descoperit cu uimire că francezii păstrează intact 
atelierul lui Brâncuși din Paris, devenit muzeu, și îl venerează ca pe propriii 
artiști. Aceasta este o dovadă că arta valoroasă  este permanentă și universală. 
Prin creațiile sale, un artist comunică cu întreaga lume și transmite valori 
universale eterne: iubirea,  patriotismul, bucuria de a trăi, farmecul și tainele 
naturii, aspirația spre absolut. 

M-au impresionat sculpturile lui Brâncuși, m-a impresionat respectul de 
care și azi se bucură în lumea fără granițe a artiștilor, m-au impresionat 
deopotrivă vorbele sale de duh care îi completează creațiile în mod armonios. 
Sculpturi și aforisme, aforisme și sculpturi, ambele sunt dovezi ale 
permanenței sale spirituale. Ele au supraviețuit existenței trecătoare a omului 
Brâncuși, dar ni-l amintesc mereu pe artistul Brâncuși.   

Citatul care mi-a rămas în suflet, ,,În timpul copilăriei - am dormit în pat. 
În timpul adolescenţei – am aşteptat la uşă. În timpul maturităţii – am zburat 
înspre ceruri….”  mi se pare o definiție a vieții și a evoluției artistice. Patul din 
copilărie sugerează universul protector al casei și al familiei în care copilul se 
dezvoltă în iubirea celor dragi și fără grija zilei de mâine. Starea de așteptare 
este entuziasmul tinereții, nerăbdarea și dorința găsirii propriului drum în 
viață. Ușa separă universul cunoscut și sigur de marele necunoscut care ne 
așteaptă pe toți în viață, odată ce decidem să ne construim singuri destinul, 
urmând calea pe care ne-o arată sufletul nostru. Maturitatea este vârsta la care 
visele pot deveni reale, concrete, vârsta la care culegem roadele a ceea ce am 
semănat în tinerețe. Zborul spre ceruri poate fi ceea ce ar trebui să avem fiecare 
în suflet, adică dorința de a ne depăși permanent limitele, devenind mai buni, 
mai aproape de Dumnezeu.  

Tema zborului spre înalt apare în multe sculpturi brâncușiene precum 
Coloana Infinitului, Păsări în văzduh, Pasărea de aur. De aceea, citatul amintit 
pare și o definiție a condiției artistului care se detașează de lumea obișnuită 
simbolizată de elementele materiale (patul din copilărie) și evadează într-o 
lumea artei (ceruri).  

Pentru a dărui lumii sculpturile sale, Brâncuși a avut nevoie nu doar de 
talent, ci și de răbdare și plăcerea de a munci. Pentru ca opera lui Brâncuși să 
fie cunoscută publicului a fost  nevoie de timp. În artă, timpul are altă valoare 
pentru că operele valoroase și autentice nu mor, ci fascinează permanent 
sufletele sensibile.  

De aceea, să nu uităm că un popor vorbește lumii prin artiștii săi, iar prin 
vocea sculpturilor lui Constantin Brâncuși și prin aforismele sale, spiritul 
românesc a călătorit în lume și în timp.  
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Infinit în spirit și în artă 
 

„Dumnezeirea este pretutindeni;  
şi când uiţi cu desăvârşire de tine însuţi,  

şi când te simţi umil, şi când te dăruieşti.”  
Constantin Brâncuși 

 Elena-Daria Zaharia, 7 
Prof. coord. Marinela Humă 

Şcoala Gimnazială „Regina Maria” Bicaz, Neamţ 
 
 
Se știe că o operă de artă se naște din dorința artistului  de a crea 

frumusețe, din talentul  și imaginația sa. Acestor ,,ingrediente” Brâncuși, mai 
adaugă una, și anume divinitatea pentru că în tot ceea ce face omul pe pământ, 
în efemera sa viață, el nu poate să nege că ,,Dumnezeirea este pretutindeni; şi 
când uiţi cu desăvârşire de tine însuţi, şi când te simţi umil, şi când te dăruieşti.”.  

De fapt, am observat că, cu cât o persoană este mai remarcabilă într-un 
anumit domeniu prin merite deosebite, cu atât ea pare mai modestă. Cred că 
pe măsură ce descoperi tainele lumii ajungi să fii și mai înțelept, și mai aproape 
de Dumnezeu. El, creatorul tuturor celor ce există, trăiește în fiecare lucru și 
în ființă creată. Puterea omului de a crea este scânteia divină, darul și totodată 
părticica din Dumnezeu cu care am fost binecuvântați. Pentru un artist asta 
înseamnă că el transmite prin creațiile sale și o parte din ființa sa, din 
personalitatea sa, dar și acel dar divin. Operele lui Constantin Brâncuși au 
atras prin aparenta lor simplitatea, dar tocmai această simplitate duce cu 
gândul la ceva pur, la natură, la Dumnezeu.  

Nu întâmplător Brâncuși a fost numit sculptorul sufletului românesc. 
Capodoperele sale unice în lume și admirate de o lume întreagă sunt rezultatul 
unei împletiri armonioase a viziunii lui despre lume și viață cu harul său divin, 
a talentul său unic cu o trudă istovitoare, a tradițiilor satului românesc cu 
personalitatea sa unică.  

Dacă privim, de exemplu, Coloana Infinitului, simțim dorința artistului 
de a face o punte între pământ și cer, între lumea efemeră și cea eternă. Fiecare 
romb de fontă este ca o treaptă a înălțării, a apropierii de Dumnezeu. Același 
element arhitectural, prin forma sa simplă, amintește de traiul țăranului 
român: de funia răsucită cu răbdare în mâini bătătorite de muncă și folosită în 
gospodărie de bărbați sau de mărgelele delicate înșirate la gâtul fetelor într-o 
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zi de horă. Coloana sugerează și aspirația spre înalt a oamenilor, aspirația spre 
originalitatea a artiștilor și divinitatea însăși, fără început și fără sfârșit.  

De aceea, consider că fărâma dumnezeiască cu care am fost 
binecuvântați la naștere și care ne îndeamnă să clădim și noi frumusețe în 
scurta noastră viață devine infinitul din artă și din spirit, ceea ce înnobilează 
și artistul, și omul. Omul e trecător, dar artistul și operele sale dobândesc  prin 
valoarea lor viață eternă.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„(Pentru Domnișoara Pogany) – s-ar putea să mă gândesc într-o zi la o interpretare și 

mai perfectă. Căci cine știe dacă o operă de artă e vreodată dusă până la capăt... 
Sculpturile mele sunt fecioarele mele... Le gătesc ca de nuntă...” 

 
ANTONIA TURLACU – MENȚIUNE » SECȚIUNEA CREAȚII PLASTICE / NIVEL 1 (VII-VIII) 

PROF. COORD. GABRIELA MITITICA – COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU, GORJ  
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Brâncuși,  
izvor nesecat de cunoaștere și sensibilitate 

 
 Eosefina Grozavu , 12A 

Prof. coord. Daniela Simona Aniţoiu 
Liceul Tehnologic „Victor Frunzǎ” Râmnicu Sǎrat, Buzǎu 

 
Pentru fiecare dintre noi copilăria este poate cea mai frumoasă perioadă 

a vieţii. Atunci cȃnd nu avem nicio grijă, cȃnd tot ce contează este sǎ ne jucăm 
cât mai mult şi sǎ fim înconjurați de prieteni, cȃnd totul se măsoară în zâmbete 
şi culori. Trist este faptul că atunci cȃnd suntem copii,  nu conştientizǎm sau 
nu apreciem la adevărata sa valoare darul primit. Nu auzim că ceasul ticăii, nu 
privim în zare şi nu observăm cum stau ascunse primele crȃmpeie ale 
maturitǎţii, gata sǎ ne smulgǎ din braţele calde şi sigure ale copilǎriei. Nu 
realizǎm decȃt atunci cȃnd este prea tȃrziu şi nu mai este nimic de fǎcut. Cȃnd 
tǎrȃmul magic al copilǎriei este departe şi de nepǎtruns, maturitatea devine 
brusc tristǎ şi gri. Sufletul de copil rǎmȃne neatins ȋn fiecare om. Este poate 
singura pǎrticicǎ bine ascunsǎ a sufletului, ce nu poate fi atinsǎ şi modificatǎ 
de problemele cotidiene. Indiferent cȃt de grea poate pǎrea viaţa, indiferent 
cȃte lovituri ai primit şi de cȃte ori ai fost nevoit sǎ o iei de la capȃt, copilǎria 
este singurul aspect ce poate genera fericire, umbritǎ uneori de imaginea 
timpului pierdut. 

Sufletul omului de multe ori nu are nicio legǎturǎ cu vȃrsta individului 
şi deseori nici nu o reflectǎ. Nu ajunge niciodatǎ la maturitate dar genereazǎ 
bucurie prin simplitate. Nefiind expus celor din jur , sufletul rǎmȃne ȋnchis , 
dar aşteaptǎ orice ocazie, chiar şi cea mai micǎ, de a se elibera. Dacǎ din punct 
devedere fizic omul ajunge la maturitate, sufletul nu se va sincroniza 
niciodatǎ. Va aştepta orice ocazie pentru a se manifesta.  

Faptul cǎ ne naştem copii determinǎ acea stare de nostalgie care ne 
ȋncearcǎ la maturitate. Conştientizarea timpului ireversibil dar şi a 
momentelor care au fost lǎsate sǎ treacǎ ne ȋntristeazǎ. Cu toate acestea , chiar 
şi amintirile constituie o sursǎ de fericire. Fericite sau mai triste , ele sunt 
liantul nostru cu trecutul . Cȃnd imaginea copilǎriei ȋnceteazǎ sǎ fie clarǎ sau 
dispare definitiv din memoria noastrǎ, devine din ce ȋn ce mai gri şi mai 
ameninţǎtoare cealaltǎ jumǎtate a vieţii. 
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Unii ne naştem bǎtrȃni, obosiţi, fǎrǎ chef de viaţǎ, ȋn timp ce alţii 
rǎmȃnem tineri o viaţǎ ȋntreagǎ. A rǎmȃne copil pe tot parcursul vieţii 
ȋnseamnǎ a nu pierde sensibilitatea, puritatea, bucuria pe care adesea le 
regǎsim ȋn privirea celor mici . Dacǎ acestea s-au dus, este aproape imposibil 
sǎ le mai recuperezi. Copilul se vede ȋntr-un loc fermecat, observǎ o lume nouǎ 
şi necunoscutǎ cum prinde contur ȋn faţa lui, o poveste ȋn care personajul 
principal este chiar el. Şi atunci i se pare cǎ ȋncepe sǎ capete puteri 
supranaturale, cǎ este eroul propriei existenţe. Lumea ȋnconjurǎtoare este de 
acum o prelungire a sa. Copilul reuşeste sǎ se bucure cu uşurinţǎ de cele mai 
nesemnificative aspecte ale vieţii, omul matur pierde aceastǎ minunatǎ 
abilitate.  

Ȋn viziunea ,,omului mare" aspectele cotidiene trebuie sǎ primeze; 
grijile, problemele umbresc adesea orice urmǎ de fericire lǎsatǎ de amintirea 
copilǎriei demult trecute. Uitǎ sǎ mai elibereze sufletul de copil captiv ȋn 
corpul omului matur. Iar cȃnd imaginea copilǎriei se stinge, rutina, plictiseala, 
oboseala, stresul, tristeţea ȋi iau Locul. Adulţii uitǎ de cele mai multe ori sǎ fie 
copii. Cu timpul devin reci, nepǎsǎtori, preocupaţi mai ales de problemele 
cotidiene. Uşor, uşor, pierd capacitatea de a admira şi a se bucura de 
frumuseţile ȋnconjurǎtoare. Nu mai ştiu sǎ se bucure  de o razǎ de soare, de un 
curcubeu, de o ploaie de varǎ, de primul fulg de nea, de o floare. Acestea pot 
pǎrea acum banale iar atitudinea de admiraţie,  penibilǎ,nepotrivitǎ omului 
matur. Toate acestea erau cu uşurinţǎ vǎzute de copil , adultul le trece cu 
vederea.  

Cȃnd ȋnsǎ reuşim sǎ ne oprim pentru o clipǎ din tumultul cotidian şi ne 
facem timp pentru a observa o picǎturǎ de ploaie ȋn care se reflectǎ razele 
soarelui, cȃnd rǎspundem unui zȃmbet cu un alt zȃmbet, cȃnd un rǎsǎrit sau 
un apus ne lasǎ muţi de uimire, cȃnd noroiul de pe hainele copilului nu ne 
ȋnfurie, ci din contrǎ, declanşeazǎ un rȃs ȋn hohote, redevenim copii, deoarece 
redescoperim miracolul vieţii şi bucuria de a trǎi. Atunci copilul din noi iese 
la suprafaţǎ mai vesel ca oricȃnd. 

Prin urmare, copilǎria este, ȋn viziunea mea, mai mult o stare de spirit 
decȃt o vȃrstǎ. Poţi fi copil oricȃnd ȋţi doreşti acest lucru, fǎrǎ sǎ te temi de 
faptul cǎ ai putea pǎrea infantil ȋn ochii celorlalţi. A fi copil ȋnseamnǎ sǎ 
priveşti cu bunǎtate, optimism şi ȋncredere ȋn jur, sǎ gǎseşti bucuria ȋn cele 
mai mici lucruri. Cȃnd ȋncetezi sǎ mai simţi toate aceste lucruri, sufletul ȋncepe 
sǎ ţi se ofileascǎ. 
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Spiritualitate creştină ortodoxă  
în gândirea lui Brâncuşi 

 
 Prof. Daniela Amariei  

Școala Gimnazială Râmnicelu, Brăila 
 
Despre Constantin Brâncuși s-au spus și s-au scris atât de multe de către 

specialiștii în artă, cultură și morală, despre acest artist-filosof rege al 
sculpturii moderne, încât simt un oarecare frig existențial și o spaimă în ideea 
de a mai spune și eu ceva. E ca și cum mi-aș permite să vorbesc și să scriu 
despre Eminescu, Arghezi și Nichita Stănescu, afirmând cu emfază că le-am 
înțeles și deslușit, în puținătatea mea intelectuală, toate tainele și rosturile 
scrisului lor lăsat posterității. Fiindcă, așa cum spunea Nicolae Steinhardt, 
privitor la genialitatea Luceafărului poeziei românești, anume „Greu e a vorbi 
și a scrie despre Mihai Eminescu”, tot așa spun și eu: „Greu e a vorbi și a scrie 
despre Constantin Brâncuși.” Dar, astăzi, îmi permit, cu umilință, să spun ceva, 
cu referire la câteva vorbe de duh, pe care Sfinxul de la Hobița le-a donat 
omenirii. 

 Sunt sute de opinii de-ale lui, despre arta sa și viață, care au devenit 
maxime, dar el ne-a lăsat și multe aforisme despre iubire, familie, viața în 
comunitățile românești și pariziene, căsătorie sau despre credință. Aforismele 
sunt pentru Brâncuși exact ceea ce era pentru gândirea populară proverbul: o 
condensare de înțelepciune, adică o concentrare extraordinară a unui sclipitor 
conținut filosofic, un fulger și o săgeată de lumină asupra experienței 
omenești. 

Constantin Brâncuși  spunea „când o societate nu se mai cunoaște sau 
amestecă binele cu răul, ea se află deja pe povârnișul pierzaniei”. 

El a fost și a rămas, fără îndoială, un artist creștin-ortodox român, nu 
doar botezat în Biserică, ci și un credincios trăitor în interiorul vieţii Bisericii, 
Însă credinţa și viaţa spirituală ale artistului Constantin Brâncuși nu sunt 
susţinute de o teologie intelectuală sistematică, academică, ci de o teologie 
implicită, cultică sau liturgică, de expresie imnografică și iconică, ce suscită în 
credincios nu atât o reflecţie intelectuală asupra existenţei, cât o vedere 
spirituală creștină asupra vieţii. Această viziune creștină, profundă și 
înţeleaptă, inspirată de cultul liturgic ortodox este prezentă, ca motivaţie 
existenţială și inspiraţie artistică, în opera sculptorului Constantin Brâncuși, 
cântăreţ bisericesc și paraclisier. Din acest motiv, atât în arta lui Brâncuși, cât 
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și în reflecția sa filosofică din aforisme, luminile credinţei creștine ortodoxe nu 
sunt exprimate sistematic, ci spontan, iar coerenţa sau unificarea lor interioară 
nu este rezultatul unui raţionament discursiv elaborat, ci rodul unei inspiraţii 
intuitive concentrate. În acest sens, credinciosul sculptor Brâncuși nu se 
exprimă în studii elaborate, ci în maxime și aforisme, după modelul 
proverbelor populare, pe care le îndrăgea și citea mult, sau al sentinţelor din 
scrierile călugărilor sihaștri. De asemenea, trebuie precizat că universul 
teologic și spiritual de inspiraţie liturgică al lui Constantin Brâncuși, care a 
luminat și format viaţa sa spirituală și a inspirat opera sa artistică, era centrat 
și conturat pe Liturghia euharistică duminicală și pe marile sărbători din viaţa 
Bisericii: Nașterea, Botezul, Răstignirea, Învierea, Înălţarea și Schimbarea la 
Faţă ale Domnului nostru Iisus Hristos, precum și pe trei mari momente sfinte 
și solemne din viaţa creștinului: Botezul, Cununia și Înmormântarea. Cântările 
liturgice ale acestor momente și evenimente sfinte conţin o teologie mistică 
adâncă, exprimată într-o imnografie solemnă pe care cântăreţul bisericesc 
Constantin Brâncuși le-a interpretat cu măiestrie artistică și le-a sedimentat 
spiritual cu înţelepciune în sufletul său, ca apoi lumina lor să se reverse 
spontan sau firesc în arta lui. Astfel, multe dintre operele lui Brâncuși poartă 
în ele lumină din lumina interioară a icoanelor, a cântărilor și a rugăciunilor 
liturgice ortodoxe, ele chemându-ne, ca și Liturghia ortodoxă, la pace și 
bucurie în prezenţa și binecuvântarea lui Dumnezeu.  

În mod deosebit, legătura interioară dintre universul liturgic-spiritual 
ortodox și opera artistică a lui Constantin Brâncuși se reflectă în însăși 
înţelegerea sa profundă privind esenţa și vocaţia artei, și anume: „Arta este 
altceva decât «redarea» vieţii, este transfigurarea ei.” Trebuie precizat că 
noţiunea de transfigurare ca finalitate ultimă a omului și a întregului univers 
este esenţială și pentru spiritualitatea Bisericii Ortodoxe, mai ales pentru arta 
ei sacră sau iconografia, care urmează reguli stricte întrucât ea exprimă 
transcendenţa existenţei religioase. Transfigurarea nu este, însă, numai o 
transpunere a realităţii văzute pe un plan superior al existenţei, ci și o mutaţie 
a celor văzute spre interioritatea esenţială a realităţii, spre „formele-cheie” ale 
ei, cum le numea Brâncuși, care în teologia ortodoxă ar avea corespondent în 
„raţiunile divine” ale lucrurilor create, ele fiind luminate de energiile divine 
necreate, de harul lui Dumnezeu-Creatorul. Cu alte cuvinte, transfigurarea 
este atât vederea prezenţei luminii Creatorului în interiorul creaturilor, cât și 
vederea universului creat ca fiind străbătut și înveșmântat în lumina necreată 
sau slava eternă a Creatorului, revelată Sfinților Apostoli în momentul 
Schimbării la Faţă a Mântuitorului Iisus Hristos pe Muntele Taborului. 
„Brâncuşi nu este numai un artist. El transcende sculptura, care devine numai 
mijloc în vederea unei realizări mai înalte. (...) El este un mare trezitor la 
realitate, realitatea «adevărată», cea care se găseşte în spatele aparenţelor şi pe 
care noi suntem condamnaţi să o desluşim de-a pururi imperfect.”.  Taina 
aceasta a transifgurării a devenit de mult timp baza înţelegerii teologice a 
întregii iconografii ortodoxe autentice, și implicit a artei de inspiraţie liturgică 
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ortodoxă. Trăind firesc în interiorul acestui univers spiritual, artistul 
Constantin Brâncuși, unind credinţa cu arta, avea dorinţa să exprime în 
majoritatea operelor sale lumina interioară a creaţiei sau lumina „esenţelor” 
din persoane și obiecte, ca pe o taină a transfigurării și ca pe o chemare la 
comuniune a oamenilor cu Dumnezeu-Creatorul în lumina Sa „pururea 
fiitoare”, dăruitoare de libertate, de pace și de bucurie eternă.  

În acest sens, Brâncuși constată: „Dumnezeirea este pretutindeni; iar 
când uiţi cu desăvârșire de tine însuţi, și când te simţi umil, și când te dăruiești, 
Divinitatea rămâne în opera ta...”. Pe de altă parte, Brâncuși constată, ca și 
Părinţii Filocaliei, că lumina adevăratei vieţi se obţine prin luptă interioară cu 
patimile egoiste. „Omul își face o lume a lui, pricinuind bucurie celorlalţi, prin 
Artă, însă numai când ajunge la adevărata lumină. Pentru asta trebuie să îl 
gonești pe imbecilul din tine. Egocentrismul sufocant îi dezorientează pe unii 
oameni și îi scoate din viaţa lor luminoasă – pentru a-i conduce în întuneric și 
chiar în sinucidere.”  

 Materia sculptată de Brâncuși cheamă pe cel ce o contemplă la trăire 
spirituală profundă, mai precis îl invită să devină sculptorul sau artistul 
propriei sale vieţi, descoperind și cultivând vocaţia sa personală ca împlinire a 
unei aspiraţii tainice: „Ar trebui ca fiecare să fim artistul nostru, artist pentru 
noi, nu pentru alţii. În fiecare om zac energii nebănuite, asemenea 
diamantelor ascunse în pământ. Fiecare își are însă diamantul său. Artistul 
prelucrează acest diamant brut, îl frotează și îl taie în zeci de faţete, după 
forma pe care a întrevăzut-o în măruntaie – și după visul său interior. (...) 
Drumul înainte ne este necunoscut, însă noi, oricum, mergem pe el, împinși 
de o nevoie inerentă lucrurilor.” 

Constantin Brâncuși trăiește pururea prin ceea ce a fost, a gândit, a spus 
și a creat, îi cerem tot lui să ne spună un cuvânt înţelept despre minunea vieţii 
și vocaţia artei: „Ce miracol este să trăiești! (...) Oamenii nu își mai dau seama 
de aceste bucurii, pentru că nu iubesc în destul viaţa – și rosturile ei mari! (...) 
Ceea ce m-a susţinut, întotdeauna, în viaţă – și am cunoscut multe piedici și 
multe suferinţe – a fost acea bucurie de a trăi! (...) Sentimentul de plenitudine 
și de bucurie, ce îl întregesc pe om! (...) Puţini înţeleg cu adevărat ce minune 
înseamnă Viaţa! E o minune că suntem purtaţi – pe un glob imens, care se 
învârtește de veacuri, prin haos! (...) Existenţa noastră însăși este plină de 
minuni: copacii, florile și frunzele, Cuminţenia pământului!”  „Săpând 
necontenit fântâni interioare, eu am dat de izvorul tinereţii fără de bătrâneţe.  

Să ajungem să spunem și noi ca Brâncuși  ,,Nu mai sunt demult al acestei 
lumi, sunt departe de mine însumi, desprins de propriul meu trup. Mă aflu 
printre lucrurile esențiale .”  
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Motivele ancestrale din operele lui Brâncuşi 
 

 Prof. Mădălin Tomescu 
Liceul Tehnologic Turburea, Gorj 

 
„Să creezi ca un Demiurg, 
Să porunceşti ca un Rege, 
Să munceşti ca un sclav” 

 
Abstract 
Născut în data de 19 februarie 1876 în Hobița, județul Gorj, Constantin este al 
cincilea copil al lui Nicolae și Maria Brâncuși. În copilărie a învățat să sculpteze 
lemnul pentru a confecționa diferite unelte și obiecte casnice. În România, 
obiectele casnice, stâlpii și fațadele caselor erau adesea decorate cu sculpturi în 
lemn. Stilul acestor ornamente va influența opera lui Brâncuși. În memoriile sale 
artistul spunea că ținuta și modul său de viață au fost influențate de țara sa de 
origine, respectiv de: simplitatea, bunul-simț și dragostea de natură. 

Aceste teme sunt: 
1) Femeia stând la rugăciune, stilizată de sute de ani, mai întâi în 

pictura de obârşie bizantină, pe icoane, concretizată în sculptura „Rugăciunea” 
din 1907; 

2) Maica sau muma bătrână, un idol al înţelepciunii vechi 
ţărăneşti, dar şi cu trimitere la mitologie, la putere şi veşnicie, ştiut fiind faptul 
că „ţăranii de altădată, agricultorii şi păstorii, considerau pământul ca o 
divinitate, sursă de fecunditate, element primordial de abundenţă şi viaţă”8. 

Această temă este concretizată în lucrarea intitulată „Cuminţenia 
pământului”, realizată în 1907-1908, moment crucial, atât pentru destinul 
artistic al sculptorului, cât şi pentru istoria artei plastice universale. Această 
statuie, cioplită dintr-un bloc de calcar crinoidal luat din catacombele 
Parisului, de dimensiuni modeste, reprezintă o figură feminină nudă, cu aspect 
primitiv, aşezată într-o poziţie ghemuită. Deşi formele sunt acelea ale unei 
femei tinere, purtând însemnele fecundităţii, capul şi faţa trimit la copilărie, 
la mirarea, sfioşenia, candoarea şi puritatea ei virginală. Fruntea înaltă, uşor 
bombată, exprimă înţelepciune. Ochii au o privire „goală”, aţintită înainte. 
Întreaga postură pare să sugereze că se păstrează tăcere asupra unui secret 
personal preţios, care nu trebuie revelat nimănui. „Cuminţenia” pe care o 
degajă întregul aspect al figurinei trimite la un arhetip, la un model prim, 
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originar, vechi de când lumea, amintind de începutul acesteia. Originile sunt 
sugerate şi de poziţia „embrionară”, la care face trimitere aspectul ghemuit al 
personajului. Ceea ce este specific acestei opere este faptul că termenul 
„cuminţenie” este intraductibil în sensul lui autentic, fiind echivalat în alte 
limbi cu cuvântul „înţelepciune”, deşi cuminţenia pare să fie în tradiţia 
românească o calitate ce include înţelepciunea şi îi adaugă acesteia o latură 
morală9. Ionel Jianu consideră că sursa de inspiraţie a lui Brâncuşi pentru 
această lucrare „putea fi regăsită în viaţa de ţăran. Poziţia şezândă, braţele 
încrucişate ale femeii – muma pământului – este caracteristică ţărăncilor 
din România. În această 

„cuminţenie a pământului”, rod al unei îndelungi experienţe de viaţă, 
este cuprinsă atât conştiinţa zădărniciei frământărilor şi pasiunilor, cât şi 
perspectiva eternităţii”10 

3) Legenda arborilor îmbrăţişaţi, simbolizând doi îndrăgostiţi, 
uniţi dincolo de mormânt, legendă de origine indo-europeană, conservată şi 
astăzi la români, în riturile de înmormântare, folosită şi ca monument funerar, 
apare în lucrarea „Sărutul” (1907), reluată tema din „Sărutul din 
Montparnasse” (1910). Prin reprezentarea monolitică în piatră, a 
îndrăgostiţilor arbori îmbrăţişaţi din cimitirul Montparnasse, Brâncuşi 
impunea imaginea plastică a arborilor îmbrăţişaţi din patria sa, cu care făcuse 
cunoştinţă încă din copilărie, de când păştea oile. 

4) Motivul păgân al arborelui celest, al coloanei cerului, printre 
cele mai importante elemente ale mitologiei, vechi de peste 6000 de ani, în 
spaţiul sud-estic european, complet uitat la alte popoare, a fost valorificat de 
Brâncuşi şi folosit ca sursă de inspiraţie pentru „Coloana infinitului”, al 
cărei titlu corect este „Coloana recunoştinţei fără sfârşit”, ridicată în cinstea 
eroilor căzuţi în primul război mondial. Acest arbore ritualic, cel mai preţios 
totem din întreg sud-estul european, rămas încă viu şi azi la români, nu a fost 
altul decât bradul-arbore sfânt încă de la traci şi de la greci. Şi, dacă femeia a 
fost întotdeauna asociată cu pământul (şi invers), în Orient, şi s-a văzut în 
ţărână o mumă a totului, ocrotitoare şi salvatoare a naturii şi vieţii, trebuie să 
relevăm faptul că bărbatul a fost întotdeauna asociat în genul vegetal, în mod 
desăvârşit, la poporul român, cu cel mai măreţ şi falnic dintre arborii din 
păduri, adică cu un brad. 

5) Motivul rombului şi al romboedrului, pe care l-a văzut Brâncuşi 
încă din copilărie la stâlpii de lemn de la pridvorul casei, făcând legătura între 
bărbat şi bradul din care erau făcuţi aceşti stâlpi, reflectată în proverbul 
popular: „Bărbatul este stâlpul sau coloana casei”. În baza acestei legături vom 
înţelege reprezentarea în cadrul Coloanei fără sfârşit a unui şir de bărbaţi sub 
forma unor romburi nesfârşite, bine ştiind că fiecare dintre romboedre are 
înălţimea desăvârşită a unui om, adică 1,80 m. Multe din sensurile pe care şi le 
revendica până acum ansamblul brâncuşian de la Târgu-Jiu se clarifică, 
pornind de la interpretarea romburilor şi romboedrelor ca simboluri ale 
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naşterii, zvâcnirii şi exploziei vieţii dintr-o sămânţă, ale creşterii şi împlinirii, 
expansiunii, pulsaţiei şi ascensiunii pe verticală a lucrurilor. 

 
6) Mitul păsării – suflet şi al Măiastrei, al păsării călăuzitoare şi 

înţelepte, din folclorul poetic românesc, este muma Măiastrelor şi a Păsărilor 
de aur de mai târziu, din cariera artistului. 

În concluzie, Brâncuşi revitalizează în opera sa elemente şi motive 
aproape dispărute sau uitate, care este posibil să fi fost cunoscute încă din 
timpurile antichităţii trace şi care mai apăreau, ici şi colo, sub formă de 
rămăşiţe-relicve, prin ornamentica populară sau prin arta anonimă a 
cioplitului, însă nu li se mai ştia nimic din semnificaţie. Vreo tradiţie cultă a 
lor nu s-a cunoscut niciodată. Singura clasă care le-a depozitat şi le-a dus mai 
departe a fost şi a rămas ţărănimea română, din rândul căreia s-a ridicat şi 
artistul Constantin Brâncuşi. Plecând la Paris, el nu s-a îndepărtat de sursa 
originară, ci a reuşit, prin talentul său, să găsească rădăcina primară şi unică 
a „tuturor tradiţiilor” şi a „tuturor expresiilor”: egiptene, elene, româneşti sau 
indice, privind în vechime şi având norocul să se nască în sânul unui popor 
care conservase totuşi atât de multe rituri, de o bătrâneţe tragică. 

În capitala Franţei, Brâncuşi a creat, timp de 53 de ani, opere de mare 
valoare, prezente azi în marile muzee ale lumii. Şi-a dat obştescul sfârşit la 
Paris, unde a fost înmormântat în ziua de 18 martie 1957, lăsându-ne ca mesaj 
crezul său artistic după care şi-a călăuzit întreaga viaţă: 

 
„Să creezi ca un Demiurg,  
să porunceşti ca un Rege,  
să munceşti ca un sclav. 
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Premierea, 16 martie 2022  
@ Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj 

La împlinirea a 65 de ani de la săvârșirea întru cele fără de sfârșit 
 a „sculptorului sufletului românesc”, cea de-a VI-a ediție a  

Simpozionului Național „Aforismele lui Brâncuși – izvor al exprimării artistice”... 
Mulțumiri tuturor participanților, cinste celor premiați! 
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