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– Mamă! Mamă! Bine că te‑am găsit! Nu ai văzut, cumva, statuia lui 
Brâncuși? O caut și nu o găsesc! Știi cât l‑am căutat data trecută, când a prins 
viață… și l‑am căutat, atât de mult l‑am căutat!

– Nu, iubita mea, nu l‑am văzut! Data trecută tot tu l‑ai găsit, 
sigur reușești și de data aceasta! Știi că uneori îi place să se joace de‑a v‑ați 
ascunselea! Dar ce vrei să faci cu ea?

– Azi vreau să mă joc de‑a muzeul! Pun la cale o expoziție dedicată 
lui Brâncuși! Am pregătit totul în bibliotecă, am adus și albumul cu pozele 
sculpturilor lui, am făcut și câteva machete mici, din plastilină, pentru unele 
dintre ele! Dar bustul ar trebui să fie piesa centrală a expoziției!

Cele două au început să caute mica statuetă. Fetița și‑o cumpărase de 
la Paris, când vizitase studioul lui Brâncuși, și era tare atașată de el. Îl ținea în 
bibliotecă, pe raftul cu albume de artă. Avea mare grijă de el, însă a observat 
la un moment dat că în serile cu lună plină statuia nu mai era în locul unde 
o lăsase. Misterul i‑a fost elucidat într‑o zi când a observat că, în anumite 
condiții de luminozitate și liniște, statuia prinde viață și începe să exploreze 
împrejurimile.

L‑au căutat prin casă în fiecare cameră, prin curte, prin straturile cu 
legume, pe după pomi, dar nimic. Brâncuși era de negăsit. Fetița s‑a întors în 
camera ei, într‑o ultimă încercare de a‑l căuta acolo, și a observat un bilețel:
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VRăJItoAReA
1916

Sculptură cioplită dintr‑un trunchi 
bifurcat de arțar.

Geist* consideră că punctul de plecare 
al sculpturii este cartea lui Jules 
Michelet, cu același nume, scrisă în 
1862.

În descrierea vrăjitoarei, Michelet 
spune:

„o umfl ătură este semnul crud al 
posesiunii, e semnul supliciului și al 
orgoliului, ea umblă cu pântecul în 
față, orgolioasa din Strasbourg ce își 
răstoarnă capul pe spate.“

* Sculptorul și scriitorul american Sidney 
Geist a fost expert în lucrările realizate de 
Constantin Brâncuși
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Al tău mult iubit Brâncuși a fost răpit!

Dacă vrei să îl salvezi, urmărește indiciile 

și depășește încercările!

Iată prima probă: găsește-o pe 

Cumințenia pământului.

Vrăjitoarea

Maria a simțit un fi or, astfel de provocări îi plăceau tare mult! A luat 
albumul cu sculpturile lui Brâncuși și a început să îl răsfoiască. Când a găsit 
imaginea cu Cumințenia pământului, a început să o studieze. Dintr‑odată, a 
exclamat:

– Vai, ce frumoasă este! Însă tot nu știu ce am de făcut! Trebuie să o 
cunosc pe Cumințenia pământului… dar cum să fac asta? Este vorba despre 
o sculptură, o statuie din piatră!
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cuMInŢenIA 
păMÂntuLuI

1907

Lucrarea refl ectă fi lozofi a lui Brâncuși, 
care își are rădăcinile într‑o cumințenie 
anterioară creștinismului.

Sculptura reprezintă o femeie foarte 
concentrată asupra ei însăși, fi gura ei 
degajând un mister care o transformă 
într‑un portret universal.

Din atitudinea statuii se degajă un 
sentiment de atașament față de 
pământul mamă.
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– De ce nu încerci să te împrietenești cu ajutoarele lui Harap‑Alb?  
Îți amintești?

– Sigur, mamă! Ai dreptate… așa voi face!

În bibliotecă, Maria avea multe cărți frumoase. Mama îi cumpăra 
câte o carte nouă ori de câte ori avea ocazia. Erau aranjate pe rafturi în ordine 
alfabetică, după numele autorului, așa că nu i‑a fost greu să găsească volumul 
potrivit: Povestea lui Harap‑Alb, de Ion Creangă.

Și astfel, Maria a pornit într‑o primă aventură… care, conform 
poveștii, începea într‑un codru. Căci, nu‑i așa, în povești totul e posibil, chiar 
și ca o fetiță cuminte și isteață să umble singură într‑o pădure îndepărtată, cu 
voia mamei ei, deoarece e numai o poveste.

Și cum traversa ea pădurea întunecoasă, a văzut un om care stătea 
zgribulit lângă un foc și striga cât îl ținea gura că moare de frig. Maria l‑a 
recunoscut îndată: era Gerilă din povestea spusă de mama.

– Vai, cât mă bucur să te întâlnesc, Gerilă! Eu sunt Maria… Mama 
mi‑a citit aventurile tale alături de Harap‑alb! Te rog, ajută‑mă! Trebuie să 
găsesc Cumințenia pământului.

– De când Harap‑Alb e împărat, e liniște în împărăție… și 
plictiseală… așa că mă bucură tare propunerea. Și cum îngheț mereu, măcar 
mă mai încălzesc mergând la drum…
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MăIAStRA
1910

Sculptura relevă aspirația lui Brâncuși 
spre perfecțiune. Forma pe care 
artistul o dă păsării Măiastre ne trimite 
cu gândul la divinitățile păgâne, la 
reprezentările animalelor zeifi cate.

Măiastra nu este o pasăre obișnuită, 
ci una specială, înzestrată în legendele 
populare românești cu puteri magice, 
fi ind aceea care îl ajută pe Făt‑Frumos 
să își întâlnească marea dragoste.

Soclul este un fragment din Coloana 
Infi nitului. Pentru Brâncuși, zborul este 
„cel mai minunat lucru din natură”.
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– Ce mă bucură prietenia ta! Dar cum ajungem la Cumințenia 
pământului?

– Nu știu exact, dar îi chem pe prietenii mei și pornim. 

Când Gerilă a fluierat, și‑au făcut apariția două namile care nu erau 
alții decât Ochilă, frate cu Orbilă, văr primar cu Chiorilă, nepot de soră lui 
Pândilă, din sat de la Chitilă, peste drum de Nimerilă… și Păsări‑Lăți‑Lungilă, 
fiul săgetătorului și nepotul arcașului; brâul pământului și scara cerului; spaima 
zburătoarelor și oamenilor.

– Acum putem pleca, spuse bucuroasă Maria. Să căutăm Cumințenia 
pământului.

Trei zile și trei nopți au mers până au ajuns la un castel frumos. La 
poarta cea mare a acestuia îi aștepta Cumințenia pământului.

– Ce e de făcut? Cum poate o statuie să ne ajute? Nu vom reuși, a 
început să se lamenteze Maria.

Ochii fetiței s‑au umplut de lacrimi. Voia să își salveze sculptorul 
preferat, dar nu știa ce să facă. Se simțea depășită de situație. Și cum stătea 
îngândurată, încercând să își facă un plan, a îmbrățișat sculptura, care a 
început să vibreze și să se frământe din interior. Fetița s‑a depărtat câțiva 
pași, iar sculptura s‑a dat de trei ori peste cap, transformându‑se pe loc într‑o 
zână frumoasă și luminoasă.

– Orice este posibil, dacă în sufletul tău crezi cu adevărat! De ce 
plângi, fetiță frumoasă?
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– Vrăjitoarea l‑a răpit pe Constantin Brâncuși și eu nu știu cum să‑l 
salvez! Te rog, ajută‑mă!

– Copil frumos, uite un indiciu care sigur te va ajuta! Iar eu te voi 
însoți tot timpul în căutarea ta.

Cumințenia pământului îi întinse Mariei un bilețel, apoi se dădu de 
trei ori peste cap și redeveni stană de piatră.

Maria,

Dacă ai ajuns până aici, înseamnă că a 

fost prea ușoară provocarea mea!

Brâncuși te așteaptă la Coloana 

Infinitului.

Ca să ajungi acolo, trebuie să încaleci pe 

Măiastră!
Vrăjitoarea
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Maria era nedumerită. Lăsase acasă albumul cu sculpturile și îi era 
greu să își amintească cum arăta Măiastra sau unde se afla Coloana Infinitului. 
Voia să renunțe, dar Ochilă i‑a spus:

– Hai să o trezim pe Cumințenia pământului și să o întrebăm ce să 
facem! Nu ai ajuns până aici ca să te dai bătută! Suntem prieteni… toți te 
vom ajuta!

Și fără să mai aștepte, Maria a trezit‑o din nou pe Cumințenia 
pământului. Zâna cea bună le‑a propus un plan:

– Maria, ține acest ochean fermecat prin care vei vedea tot ce ai 
nevoie! Cu ajutorul lui și împreună cu Ochilă veți vedea trecutul și viitorul, 
aproape și departe… veți privi prin el, căutând Pasărea Măiastră; iar tu, 
Păsări‑Lăți‑Lungilă, o vei prinde și o vei supune. Nimic mai simplu!

– Mulțumesc, prieteni! Nu m‑aș putea descurca fără ajutorul vostru.

Ochilă a scrutat orizontul și a văzut prin ocheanul fermecat minunata 
sculptură a lui Brâncuși. Cu o întindere fermă de mână, a adus‑o lângă ei.
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coLoAnA 
InFInItuLuI

1937

Este opera cea mai cunoscută a lui 
Constantin Brâncuși, considerată 
sinteza tuturor căutărilor sale de o viață 
și esența operei sale, fi ind una din cele 
mai admirabile sculpturi ale secolului. 

Este o sculptură austeră și perfect 
echilibrată. 

Sculptura este o stilizare a coloanelor 
funerare specifi ce sudului României.

Denumirea ei originală a fost Coloana 
recunoștinței fără sfârșit și a fost 
dedicată soldaților români din Primul 
Război Mondial căzuți în 1916 în 
luptele de pe malul Jiului.
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Nu mică le‑a fost surpriza când au observat că, de fapt, Măiastra era 
o pasăre de bronz. Maria s‑a speriat… Nu înțelegea cum ar putea o pasăre 
de bronz să o ajute în provocarea Vrăjitoarei; îi era teamă că nu va ajunge să 
îl salveze pe marele Brâncuși. Și lacrimi fierbinți au început din nou să i se 
rostogolească pe obraz.

O lacrimă a căzut și a atins Măiastra, care, deodată, s‑a prefăcut 
într‑o pasăre aurie, nespus de frumoasă! Maria a început să îi povestească 
provocarea la care era supusă. Bucuroasă că fata voia să îl elibereze pe 
creatorul ei, Pasărea Măiastră a acceptat fără tăgadă să o ducă pe Maria pe 
umerii săi la Coloana Infinitului, unde sigur o aștepta următorul indiciu al 
Vrăjitoarei.

– Maria, noi suntem prea mari și prea grei, nu ne putem urca toți pe 
spatele Măiastrei! Zboară tu cu ea, noi vom merge pe jos. Nu te vom părăsi, 
mergem până la capăt alături de tine!

Maria a încălecat pe Măiastră și au pornit în zbor. Drumul era de o 
frumusețe rară! Au zburat deasupra unor dealuri bogate, cu pomi fructiferi 
și vii încărcate de struguri; au văzut ape cu pești de argint și de aur, munți cu 
prăpăstii adânci și creste pietroase peste care alergau ciute și cerbi și câmpii 
pline de rod.

Într‑un târziu, au ajuns la poarta Împărăției fără capăt, unde era 
ascunsă Coloana Infinitului. Aici o aștepta un nou bilețel, un alt indiciu ce o 
va ajuta în realizarea dorinței sale:



161616161616
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Este dăltuită din piatră poroasă, 
extrasă din carierele afl ate în 
împrejurimi, fi ind alcătuită din 
coloane groase, paralelipipedice ce 
sprijină o arhitravă* cu dimensiuni 
mai mari decât ale coloanelor, având 
lățimea de 6,45 m, înălțimea de 
5,13 m și grosimea de 1,69 m. Pe 
fețele fi ecărei coloane se regăsește 
simbolul sărutului, două jumătăți 
ale unui cerc, atât de caracteristic 
operei lui Brâncuși. Arhitrava are de 
asemenea încrustat acest simbol, ca 
un fel de fi ligran.

* arhitravă = element de construcție (caracteristic 
arhitecturii clasice) care se sprijină pe capitelul 
coloanei sau pe zid, constituind partea inferioară ce 
susține tavanul, (pop.) brâu

În plus, tot în filigran se află 
încrustații ce aduc cu un fel de 
acoperiș al porții, ca și când 
poarta ar fi acoperită cu șindrilă. 
Bolta porții are un ornament 
liniar delicat: este o continuitate 
de arcuri mici, iar mai sus, pe 
trei linii orizontale, întâlnim 
continuarea unor forme ovale 
identice, de parcă ar fi conturul 
feței și al umerilor.

Poarta sărutului arată ca un arc de 
triumf, simbolizând triumful vieții 
asupra morții.

poARtA SăRutuLuI
1937
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Până a citit bilețelul, au sosit și cei trei prieteni.

– Maria, îi spuse Cumințenia pământului, să mergem în parc, acolo 
vom găsi Pasărea de Aur. Sigur ne va ajuta… și ea iubește arta și frumosul!

Și au pornit cu toții spre parc. Pasărea de Aur era, de fapt, o altă 
sculptură minunată realizată de Brâncuși. 

Maria,

Dacă ai ajuns până aici, înseamnă că îți 

dorești mult să îl salvezi pe făcătorul meu.

Încă o provocare te așteaptă! 

Caută Pasărea de Aur și zboară până la 

Masa Tăcerii.

Acolo vei găsi următorul indiciu.

Vrăjitoarea
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Astfel că, atunci când Maria a atins‑o cu degetul, Pasărea de Aur a 
prins viață, galbenă precum razele soareluii.

Pasărea de Aur s‑a bucurat nespus să îi cunoască. Când a aflat 
povestea provocării pregătite de Vrăjitoare, nu a ezitat nici o clipă și au pornit 
cu toții spre Masa Tăcerii: fata, în zbor, pe spatele păsării, prietenii săi, pe jos, 
în urma lor. Drumul nu era foarte lung, însă prima provocare a fost să treacă 
pe sub Poarta Sărutului.

Pasărea de Aur nu putea zbura pe sub ea, iar Păsări‑Lăți‑Lungilă era 
prea înalt ca să intre pe sub ea, dar nu suficient de viață, galbenă precum 
razele soarelui. S‑au așezat toți în fața porții și admirau o cetate fără uși, 
dăltuită în piatră. Au început să își facă planul: Gerilă a suflat puternic și a 
făcut un adevărat pod de gheață pe deasupra Porții. 

Supărată de reușita Mariei și a prietenilor săi, Vrăjitoarea a aruncat 
foc peste podul de gheață. Gerilă aproape că și‑a dat duhul, suflând flori de 
gheață peste focul aruncat de Vrăjitoare; săbiile de foc îi înțepau ochii, brațele; 
tot corpul era o văpaie! Cu ultimele puteri, Gerilă a mai suflat o dată și focul 
s‑a stins. Au scăpat cu viață ca prin urechile acului. Gerilă nu mai rezista… 
fugindu‑i pământul de sub picioare, s‑a lăsat, sleit de puteri, pe un scaun din 
piatră. Păsări‑Lăți‑Lungilă s‑a întins și a prins‑o pe Vrăjitoare, legând‑o de 
un scaun sculptat. Profitând de momentul de liniște, Cumințenia pământului 
a alergat cât a putut de repede și a adus la Masa Tăcerii celelalte sculpturi 



20

MASA tăceRII
1937

Prima variantă a Mesei avea un 
diametru de 200 cm, dar Brâncuși 
comandă o a doua, cu un diametru 
de 215 cm, pe care o așază peste 
cea dintâi, renunțând la socluri 
circulare ce formau baza. 

Masa sugerează aparența aspră a două 
pietre de moară suprapuse. Sculptorul 
spunea: „Linia Mesei Tăcerii sugerează 
curbura închisă a cercului care adună, 
apropie și unește.”

Cioplită la alte proporții sau din alte 
materiale, folosită ca postament sau în 
alte scopuri utilitare, acest tip de masă 
rotundă făcea parte chiar din decorul 
familiar al atelierului lui Brâncuși.
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realizate de Brâncuși. Imediat a observat că cele douăsprezece locuri erau 
ocupate. Dar marele sculptor nu era nicăieri.

– Ha, ha, ha! Credeați că veți reuși, nu‑i așa? Din păcate pentru voi, 
sunt o Vrăjitoare rea. V‑am păcălit. Am vrut să vă ard! Brâncuși nu este aici 
și nici nu a fost! E la Muzeul din Paris, împreună cu alte sculpturi. Nu îl vei 
putea elibera decât ajungând acolo.

– Dar de ce vrei să îi faci rău?

– El nu are nici o vină, oamenii sunt problema! Noi, sculpturile, 
suntem ignorate pe nedrept, doar unii primesc atenția cuvenită! Așa că 
m‑am hotărât să îl răpesc, să atrag atenția tuturor asupra nedreptății ce ni se 
face. Dar gata, de acum lumea va ști cine sunt!”

Maria a căzut pe gânduri. Toți au luat loc, gândindu se la încercările 
ce i așteptau pe drumul spre Paris. Se pregăteau de noi aventuri alături 
de sculpturile celui mai cunoscut artist pe care România l‑a dat omenirii, 
Constantin Brâncuși.





MARIA înVAŢă

DeSpRe VIAŢA șI opeRA

LuI

conStAntIn BRÂncușI
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VIteLLIuS
1898

Vitellius a fost sculptat în primele 
săptămâni ale intrării în Școala 
Națională de Arte Frumoase din 
București, după un mulaj din sala 
cursurilor. Pentru acest bust, a 
obținut o mențiune onorifi că. Încă 
din această lucrare se poate observa 
preocuparea lui Brâncuși de a reda 
caracterul personajului avut ca model. 
Opera a fost prezentată Consiliului 
Județean al Prefecturii Dolj pentru a‑i 
fi  prelungită bursa.

Vitellius, personajul reprezentat în sculptura cu același nume, îl prezintă pe 
împăratul roman Aulus Vitellius Germanicus (24 septembrie 15 ‑ 22 decembrie 
69), care a domnit din 17 aprilie 69 până în 22 decembrie 69, unul din împărații 
aparținând Anului celor patru împărați.
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Obosită după atâtea provocări, Maria a adormit cu capul pe Masa 
Tăcerii. A început să viseze. Se făcea că Brâncuși a rugat‑o pe Vrăjitoare 
să facă o vrajă și, printr‑o atingere cu bagheta fermecată, Masa Tăcerii s‑a 
transformat într‑o uriașă oglindă magică în care putea vedea toată viața 
marelui sculptor, începând cu primii ani de viață. În apa oglinzii apăreau 
tot felul de imagini: satul Hobița, unde s‑a născut Brâncuși, cei patru frați ai 
săi, trăsnăile pe care le făcea de mic, încercările nereușite de a fugi de‑acasă, 
modul în care era găsit de fiecare dată și adus înapoi, pedepsele primite 
pentru că scrijelea banca cu briceagul, ucenicia la negustorul de butoaie.

Visul s‑a terminat brusc. Vrăjitoarea o trezește:

– Trezirea! E târziu… destul cu visarea!

Deschizând ochii, Maria a observat că era singură cu Vrăjitoarea, toți 
ceilalți plecaseră… 

– Hai, să plecăm, trebuie să refacem drumul până la Paris. Doar nu 
credeai că va fi așa de ușor? Credeai că doar zburăm până acolo și s‑a rezolvat? 
Înainte însă… un pic de istorie personală a lui Brâncuși! Ca să cunoști și 
celelalte sculpturi ignorate fără motiv de către publicul larg!

– Da, sigur! exclamă Maria nerăbdătoare. Am visat acest moment! 
Doresc să învăț mult… cât mai mult! 
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cApuL LuI 
LAocoon

1900

Brâncuși a obținut o medalie de 
bronz pentru „Capul lui Laocoon” 
în cadrul unui concurs organizat 
la Școala Națională de Arte 
Frumoase din București.

Laocoon, personajul reprezentat 
în sculptura Capul lui Laocoon, 
îl prezintă pe preotul roman afl at 
în slujba lui Apollo Timbreos. 
Potrivit legendelor, el a încercat 
în zadar să‑i determine pe 
concetăţenii săi să nu aducă în 
cetate celebrul cal de lemn pe care 

grecii, prefăcându‑se că părăsesc Troia, îl lăsaseră în urmă; pentru a‑i convinge, a 
lovit calul cu propria‑i lance. Pe când se pregătea să sacrifi ce un taur în cinstea lui 
Poseidon, doi șerpi s‑au ivit pe neașteptate din mare, încolăcindu‑se în jurul lui 
Laocoon și al fi ilor săi și sugrumându‑l, drept pedeapsă din partea zeului pentru 
că îi întinase templul, concepându‑și fi ii sub acoperișul acestuia.
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Exact ca în visul Mariei, Vrăjitoarea a rotit bagheta în aer… Masa 
Tăcerii s‑a transformat într‑o oglindă magică și tot felul de imagini treceau 
prin fața ochilor, una după alta, într‑o ordine aleatorie. Maria a recunoscut 
imaginile din visul său… s‑a bucurat nespus când a văzut că acestea nu se 
terminau odată cu ucenicia, ci continuau… l‑a văzut pe micul Constantin 
păscând oile pe malul râului Bistrița din Oltenia; îi plăcea să strângă pietre 
din prundișul gârlei, umplându‑și buzunarele cu ele, în timp ce modela 
oameni din pământ.

– Ce face acolo? a întrebat Maria curioasă.

– Modelează forme cu care să se poată juca. Uite, îți poate spune 
chiar el…

În apa oglinzii, într‑un colț, a apărut chipul lui Brâncuși:

– De mic copil mi‑a plăcut să creez, să sculptez… În mâinile mele, 
lemnul, lutul, gipsul, marmora… prind viață… și sculpturile create devin 
forme în stare să aducă bucurie oamenilor… ador să dau viață acestor 
materiale! 

Maria era extrem de impresionată. Vocea marelui sculptor era atât de 
caldă, atât de calmă…

Dintr‑odată, două imagini diferite au apărut pe oglindă. Fetița era 
descumpănită.

– Nu înțeleg…
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cARoL DAVILA
1903

Bustul lui Carol Davila, fondatorul 
școlii Medicale din România, a fost 
prima lucrare executată la comandă 
și singurul monument public al lui 
Brâncuși în București. A fost turnat 
în bronz abia nouă ani mai târziu și 
instalat în curtea Spitalului Militar.

În 1912, când s‑a decis totuși ridicarea 
monumentului, s‑a constatat că, 
între timp, gipsul se degradase și 
s‑a luat decizia reparării bustului 
prin suprimarea părților avariate. 
Deoarece Brâncuși nu mai era în țară la 
momentul respectiv, lucrarea a rămas 
aproape ignorată până în iarna anului 
1938, când, revenind în București, 
sculptorul a relevat faptul că el este 
autorul versiunii în gips a bustului. 
Când a văzut varianta ,,ajustată”, cu 
brațele ciuntite și fără egreta de pe 
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chipiu, Brâncuși se gândea să îi dea 
în judecată pe cei care luaseră această 
decizie.

În 1990, lucrarea a fost mutată în 
interiorul Muzeului Militar. În curtea 
spitalului a fost instalată o copie în 
bronz.

Carol Davila, pe numele de naștere 
Carlo Antonio Francesco d’Avila 
(în franceză Charles d’Avila) (n. 
1828, Parma, Italia – d. 24 august 
1884, București, România) a fost 
un medic și farmacist român, de 
origine franceză, născut în Italia. A 
contribuit fundamental la organizarea 
învățământului medical din România: 
a înfi ințat o școală de felceri, o școală 
secundară de chirurgie cu program 
școlar teoretic‑liceal și sanitar‑militar, 
ba chiar a înfi ințat și Facultatea 

de Medicină. Davila a întemeiat 
învățământul farmaceutic și pe cel 
veterinar, a fondat numeroase societăți 
și reviste de specialitate, a organizat 
conferințe medicale și a ținut prelegeri 
cu demonstrații experimentale. A 
înfi ințat împreună cu horticultorul 
austriac Ulrich Hoff mann, Grădina 
botanică din București și a introdus 
concursurile medicale și stagiile 
obligatorii în spitale. A fost profesor de 
chimie la Universitatea din București. 
În paralel, a creat primul azil de orfane, 
în care a adus 40 de fetițe din mahalale, 
și un orfelinat de băieți. Cât timp a 
trăit Davila, a funcționat și o școală 
de surdo‑muți, cu atelier de tâmplărie 
și sculptură. Tot ideea lui a fost 
introducerea consultațiilor gratuite în 
spitale, pentru bolnavii săraci.
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SăRut
1907

Este lucrarea prin care 
Brâncuși își afi rmă 
autonomia artistică. Ideea 
principală din Sărut este 
simplă: iubirea ca fuziune 
între două entități separate 
reface unitatea originală 
a vieții.

Sărutul lui Brâncuși poate fi  considerat o replică la Sărutul lui Rodin. Opera 
aduce o nouă dimensiune conceptului de sculptură, fi ind sculptată într‑o 
manieră aparent primitivă. Este a doua lucrare la care Brâncuși folosește 
tehnica tăierii directe.
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– Aceste trei sculpturi sunt realizate chiar în primii ani de studenție 
la Școala Națională de Arte Frumoase din București: Vitellius, Capul lui 
Laocoon și Carol Davila.

– Dar cum ați ajuns la această școală, maestre?

– După moartea tatălui meu, am fugit de mai multe ori de acasă, dar 
am fost readus la Hobița de fiecare dată. M‑am angajat ucenic în ateliere de 
boiangerie, prăvălii și birturi, unde munceam și 18 ore pe zi pentru a strânge 
bani.

– Și cu școala ce‑ați făcut?

– În tot acest timp am continuat școala. Știi bine că fără învățătură nu 
poți face absolut nimic în viață… Patronul meu, Ion Zamfirescu, m‑a ajutat 
să mă înscriu la Școala de Meserii din Craiova. Aici am învățat, pe lângă 
mecanică, tâmplărie, turnătorie, prelucrarea metalelor, rotărie și sculptură 
în lemn.

– Ce greu trebuie să fi fost…

– Da, și cu toate acestea am obținut mereu note excelente!

Maria îl admira tot mai mult pe Brâncuși. Voia să ajungă ca el, să se 
descurce în viață, dar să și învețe, să devină cunoscută.

– Notele bune și învățatul continuu m‑au ajutat să devin bursier, și, 
astfel, am fost admis la specializare în Secția de sculptură în lemn. De aici 
încolo, ai văzut și tu… și vom vedea mai departe.
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RuGăcIune
1910

Această lucrare marchează o 
cotitură în arta lui Brâncuși, 
începutul drumului care 
va duce la arta pe care o 
cunoaștem. Statuia exprimă 
prin formele sale curajos 
simplifi cate, primul semn al 
unei orientări artistice care 
va deveni o nouă tendință 
în sculptura europeană 
modernă.

Artistul se desprinde pentru prima dată din sfera de infl uență rodiniană 
și trece la stilizarea și simplifi carea formelor, căutând să‑și elibereze opera 
de orice trăire puternică, sugerând o femeie care se roagă, se reculege 
în genunchi, nu o femeie care se tânguie, conferindu‑i în felul acesta un 
simțământ de smerenie și de puritate.
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– Cine este? a întrebat curioasă Maria, privind imaginea cu bustul 
unui bărbat.

Brâncuși i‑a povestit atunci despre o sculptură aflată lângă Spitalul 
Militar din București, înfățișându‑l pe generalul Carol Davila.

– Este singurul monument public creat de Brâncuși în România, 
a intervenit Vrăjitoarea! Mulți oameni nu știu asta și îl tratează ca pe un 
oarecare anonim! Anonim, auzi tu!

Imaginile au continuat să se succeadă: Brâncuși la Budapesta, la 
Viena,  apoi la München, frecventând cursurile Academiei Regale De Belle 
Arte, trecând prin Rorschach, Zürich sau traversând pasul Saint Bernard. 
Maria a urmărit atentă fiecare imagine, tot mai captivată de personalitatea 
marelui sculptor. Tare s‑a întristat când au apărut imagini cu Brâncuși 
bolnav: l‑a surprins o ploaie torențială și a fost internat într‑un spital patronat 
de o biserică pentru care sculptase un crucifix. Tristețea Mariei a dispărut 
când Brâncuși s‑a însănătoșit și își continuă drumul, ajungând în Alsacia, la 
Langres (Haute‑Marne). Ea a așteptat nerăbdătoare imaginea întâlnirii lui 
Brâncuși cu Auguste Rodin, la Paris. Iar aceasta nu s‑a lăsat așteptată prea 
mult… de la Haute‑Marne, acesta a plecat cu trenul spre Paris.

Maria a început să fie tot mai entuziasmată. Știa că, în Franța, 
Brâncuși și‑a continuat studiile la prestigioasa École Nationale Supérieure 
des Beaux‑Arts, unde a lucrat în atelierul lui Antonin Mercié. Fetiței i‑a 
plăcut mult opera lui Brâncuși și până în acest moment, dar acum, când 
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SoMnuL
1908

Sculptura reprezintă capul unei femei dormind. În blocul de marmură 
trăsăturile delicate sunt abia perceptibile, emanând o mare sensibilitate. 
Brâncuși a conceput o versiune în gips încă din 1906. Această sculptură în 
marmură a fost comandată de Anastase Simu, un compatriot, pentru viitorul 
său muzeu din București.
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știa atâtea despre viața lui grea, Maria simțea că admirația ei pentru marele 
sculptor este tot mai justificată.

– Dar, maestre, cum a fost viața ca ucenic a lui Auguste Rodin?

– Ah, datorită intervențiilor Reginei Elisabeta a României, ale Mariei 
Bengescu și ale Otiliei Cozmuța, am fost acceptat ca practician în atelierul lui 
Auguste Rodin.

– Ați avut o șansă extraordinară, erați un sculptor tânăr!

– Știi că aveam doar 20 de ani când am făcut acest pas important? 
Închipuie‑ți, îl admiram enorm pe sculptorul francez, fiind profund influențat 
de stilul acestuia… și aveam marea oportunitate de a lucra și a învăța de la 
el…

– Minunat, minunat! a exclamat Maria.

– Și, totuși, la scurt timp, l‑am părăsit pe Rodin.

– De ce? a întrebat dezorientată mica admiratoare.

– Deoarece „nimic nu poate crește în umbra arborilor”.

– Și nu ați regretat?

– Nu, nu am regretat nici măcar o clipă; așa am început să‑mi 
formez un stil propriu, devenind foarte repede unul dintre cei mai cunoscuți 
reprezentanți ai modernismului în artă. Și mai ales, Maria, nu am regretat 
deoarece am revenit la ceea ce iubeam cel mai mult: cioplitul.
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MuZA ADoRMItă
1910

Stilul sculptorului s‑a transformat prin folosirea luciului.

El realizează două variante, una afl ându‑se în colecția Katia Granoff , iar cea de a 
doua la Institutul de Artă din Chicago.
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Maria nu înțelegea de ce îi spune Brâncuși toate acestea. Maestrul i‑a 
explicat imediat:

– Știi, în timpul uceniciei mele, obișnuiam să‑mi realizez operele în 
lut sau gips, pentru ca apoi să le torn în bronz.

– Ce interesant… și ce a urmat?

Ochii fetiței scânteiau, era dornică să învețe cât mai multe.

– Am început să fiu tot mai sigur de drumul pe care mergeam.

Vrând ca totul să devină și mai interesant, Brâncuși propuse:

– Maria, hai să jucăm un joc: „Cine știe, câștigă“ să se numească! 
Voi pune câte o întrebare din viața mea. Dacă răspunzi corect, vei primi o 
miniatură a unei sculpturi pentru colecția ta!

– Ce idee minunată! Și dacă mă încurc?

– Nu te îngrijora, cu siguranță nu va fi cazul!

Jocul putea să înceapă. 

Ce bine! gândi fetița. Încă un joc. Provocarea din ziua precedentă îi 
deschisese pofta de aventuri.

– Bine, să vedem. Bine, să vedem: Care au fost primele mele 
expoziții??
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DoMnIșoARA 
poGAnY

1912‑1933

Sculptura este una dintre cele mai 
cunoscute lucrări ale genialului 
Brâncuși. Trasă în bronz după 
exemplarul afl at în colecția Stork, 
reprezintă un simbol național al artei 
moderne românești.

Ochii săi mari, gura abia schițată, nasul 
fi n, sprâncenele puternic arcuite, totul ne 
reține atenția la acest portret de „o vrajă 
halucinantă” după cum afi rmă criticul și 
istoricul de artă Dan Grigorescu. 

Sculptura intitulată Domnișoara Pogany 
poartă numele pictoriței maghiare 
Margit Pogány, pe care Constantin 
Brâncuși a cunoscuscut‑o în 1911 și care 
i‑a servit drept model în cele câteva luni 
cât i‑a fost și iubită.
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Maria nu a înțeles bine întrebarea. Faptul că avea o statuie publică nu 
însemna că a expus deja? Brâncuși i‑a explicat:

– Nu, Maria! Bustul generalului medic Carol Davila a fost făcut la 
comandă. Mă refer la expoziții cunoscute.

– Nu sunt sigură de răspuns, dar vreau totuși să încerc. Ați expus 
pentru prima dată la Société Nationale des Beaux‑Arts și la Salon d’Automne 
din Paris.

– Foarte bine, primul punct îți aparține! 

– Ce interesant! a țopăit Maria. Mai vreau!

– Să continuăm! Ce sculpturi am realizat imediat după expoziții?

Maria era hotărâtă să câștige. Își dorea o colecție cât mai mare de statuete! 
Ar fi arătat minunat în biblioteca ei, unde se putea juca oricând de‑a muzeul!  
A recunoscut pe loc Cumințenia pământului, doar o întâlnise în ziua 
precedentă, dar a doua imagine îi era necunoscută. Așa că a profitat de 
neatenția celorlalți și s‑a uitat în oglinda magică, de unde a aflat pe loc 
răspunsul:

– Cumințenia pământului și Sărutul, a spus pe nerăsuflate.

Brâncuși a zâmbit. Era mulțumit.

– Bravo, încă un punct pentru tine, să mergem mai departe! Îți arăt 
câteva imagini; te rog să le recunoști! Vrăjitoareo, fă‑ți magia!
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De‑a lungul carierei sale, sculptorul caută principiile fundamentale ale 
formei, degajând‑o tot mai puternic de aspectele efemere. Reducerea la 
structură a formelor organice are loc odată cu aplecarea spre formele 
primare, spre orizontul genezei vieții (Principesa X; Primul Strigăt; Nou 
Născutul; Domnișoara Pogany, Leda; Începutul Lumii).

pRIMuL StRIGăt
1917
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Vrăjitoarea a atins din nou apa oglinzii cu bagheta și au apărut șase 
imagini, sculpturi ale marelui artist din perioada matură. 

Maria știa răspunsul. Cu Măiastra a avut deja de‑a face în provocarea 
din ziua precedentă…

– Rugăciunea, Pasărea măiastră, Somnul, Domnișoara Pogany și 
Muza adormită.

– Da, confirmă Vrăjitoarea, până acum ai știut răspunsul la toate 
întrebările. Ești o fetiță foarte inteligentă. Te‑am subestimat!

– Să trecem mai departe. Care opere arată interesul față de originile 
vieții?

– E simplu. Este vorba despre… Primul strigăt, Nou‑născutul și 
Începutul lumii. Stați! Mi‑am amintit un lucru foarte interesant! a strigat 
brusc Maria. 

– Ce ți‑ai amintit? au întrebat cei doi, curioși. 
– Maestre, mi‑am amintit că, după expoziții, ați cunoscut la Paris 

mai mulți artiști. Dintre toți, unul v‑a fost elev, iar apoi ați devenit prietenul 
acestuia.

– Da, draga mea, este vorba despre Amedeo Modigliani, pictor și 
sculptor italian! L‑am cunoscut în 1907 la Paris, iar în septembrie 1909, 
Modigliani s‑a mutat din Montmartre în Cité Falguière; în acel cartier 
parizian din secolul al XIV‑lea i‑am găsit un atelier în care a realizat mai 
multe sculpturi și picturi.
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nou năScutuL
1920

începutuL 
LuMII

1924
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– Foarte bine, ai trei puncte, Maria. Știai că seria de „Păsări în 
văzduh”…

– Maestre, concursul nostru… i‑a reamintit fata!
Nici nu a terminat bine propoziția că de după sălciile de lângă ei au 

început să zboare mii de păsări spre văzduh, toate aurii. Maria era fermecată 
de felul în care penele lor reflectau lumina soarelui și cum aripile lor loveau 
aerul, mângâindu‑l în același timp.

– Da, în jocul nostru aceasta era următoarea întrebare… uite și 
răspunsul! Toate aceste păsări aurii sunt din seria de statui Păsări în văzduh… 
așa că trecem mai departe… Ce monument este dedicat eroilor patriei căzuți 
în timpul Primului Război Mondial?

Maria știa răspunsul… sau cel puțin așa credea! Era însă puțin 
confuză, deoarece era convinsă că este vorba despre mai multe sculpturi, nu 
doar una, cum reieșea din formularea întrebării:

– Maestre, dar nu este vorba despre sculpturile din acest parc, Masa 
tăcerii, Poarta sărutului și Coloana infinitului?

– Ba da, foarte bine. Se pare că știi multe lucruri despre operele mele. 
Felicitări!

Brâncuși a încercat să îi stârnească și mai mult curiozitatea:
– Apropo, fetiță frumoasă, știi ce reprezintă Masa tăcerii?
– Nu, ce reprezintă?
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pASăRe în VăZDuH
1923

Între 1910 și 1944, Brâncuși a creat 
29 de păsări, căutând să exprime esența 
zborului, care, pentru el, simbolizează 
ascensiunea către spiritualitate și 
transcendență.

În 1923 sculptează o variantă în 
marmură galbenă afl ată acum la 
Muzeul de Artă din Philadelphia.

Toate versiunile Păsării în văzduh 
sunt atașate de soclu printr‑o vergea 
metalică ce pătrunde atât în soclu, cât 
și în pasăre. La versiunile în marmură 
tija metalică este introdusă în lucrare 
până mai sus de mijlocul corpului.
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– Masa dinaintea confruntării în bătălia la care urmează să participe 
combatanții.

– Și de ce se numește Masa tăcerii?

– Deoarece totul decurge în tăcere. Uită‑te la scaunul pe care stai.  
Ce formă are?

– E… ca o clepsidră, răspunse Maria, mândră de observația ei.

– Ai dreptate. Scaunele reprezintă timpul. Vezi, masa e ca un ceas, 
cu scaunele puse în locul cifrelor. Astfel că, cele 12 scaune‑clepsidre măsoară 
timpul dinaintea bătăliei.

– Nu m‑am gândit niciodată la asta, ce interesant… vai, s‑a întunecat 
deja… ce zi plină de aventuri am avut!… și sunt extrem de obosită… mâine…

Maestrul însă a întrerupt‑o:

– Ceea ce vom face mâine, decidem dimineață, acum e târziu, e 
timpul să mergem la culcare. Corpul are nevoie de odihnă ca să se refacă 
și să te poți bucura de frumusețile din jurul tău… dacă nu dormi suficient, 
ești obosit și nu mai înveți așa repede cum o faci când ești odihnit… Îți 
mulțumesc că ești o fetiță cuminte și îți place să înveți! Tot ceea ce ai citit și 
ai învățat te‑a ajutat astăzi să adaugi frumoasei tale colecții o nouă statuetă!



46

Dintr‑odată, fără vreun motiv aparent, Vrăjitoarea s‑a învârtit de trei 
ori și a redevenit o bucată de lemn, sculptura inițială.

– Iată recompensa promisă! Acum ai propria ta statuetă Vrăjitoarea!

Astfel s‑a încheiat o zi minunată. Maria a așteptat cu nerăbdare ziua 
următoare, care promitea a fi plină de aventuri interesante.



MARIA MeRGe

pe uRMeLe LuI

conStAntIn BRÂncușI
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ATELIERUL LUI CONSTANTIN BRÂNCUȘI • 1927
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Noapte albastră! Cerul plin de stele părea că leagănă visele Mariei. 
Luna strălucitoare învăluia chipul fetiței în razele ce alergau prin cameră și 
pe fața‑i zâmbitoare. Maria călătorea într‑o lume fermecată. Era atât de 
nerăbdătoare să afle ce îi rezervă noua zi, încât toată noaptea l‑a visat numai 
pe maestrul Constantin Brâncuși. Se făcea că Maria, de mână cu mama sa, au 
trecut podul de gheață construit de Gerilă între Masa Tăcerii din Târgu Jiu 
și Atelierul sculptorului din Rue de Montparnasse. Într‑o clipă, au ajuns în 
atelierul vestitului sculptor. Acesta stătea așezat pe o bucată mare de piatră. 
Când le‑a zărit, s‑a ridicat și le‑a spus entuziasmat:

– Bine ați venit în lumea mea! Vă rog să‑mi permiteți să vă prezint 
atelierul puțin mai târziu. Maria, cred că ai recunoscut părți din Masa Tăcerii.

Abia acum fetița a conștientizat că bucata mare de piatră pe care 
stătea Brâncuși era tăblia Mesei Tăcerii. În jur a observat și alte sculpturi, 
unele pe care le știa deja, altele, total necunoscute. 

– Vreau să vă poftesc la masă. Vom lua prânzul pe Masa Tăcerii, 
chiar aici, în atelier. Prietenii mei parizieni mă cunosc ca bucătar pasionat și 
sunt bucuroși când le servesc felurile tradiționale românești; așa că, astăzi, 
m‑am gândit să fiu bucătarul vostru. Sunt atât de încântat de vizita unor 
prieteni români, ca mine, încât vreau să vă servesc cu bunătăți din țara mea 
dragă. Mi‑e foarte dor de ea!

Maria era fascinată. Când a învățat despre marele sculptor, a crezut 
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conStAntIn BRÂncușI în AteLIeRuL Său
1934
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că acesta este un om retras… dar Brâncuși s‑a dovedit, tot mai mult, a fi o 
persoană încântătoare, foarte sociabilă, un artist jovial și bonom. Nu putea 
să creadă că omul acela sobru, cu barbă, purtând haine specifice țăranilor 
din România, putea fi atât de prietenos. Cât timp acesta a pus masa, Maria 
a încercat să găsească un subiect de discuție; îi era teamă să nu se facă de 
rușine. Parcă ghicind emoția ei, Brâncuși a întrebat‑o:

– Despre ce ți‑ar plăcea să‑ți povestesc? Eu sunt interesat de aproape 
orice subiect, de la muzică și știință, la filozofie…

Maria era nerăbdătoare să afle și mai multe despre operele și viața 
maestrului:

– Știi, arta trebuie să apropie, nu să depărteze, să umple, nu să sape 
prăpăstii în bietele noastre spirite și așa îndestul de răscolite de întrebări. Aș 
vrea ca lucrările mele să se ridice în parcuri și grădini publice, să se joace 
copiii printre ele, cum s‑ar fi jucat peste pietre și monumente născute din 
pământ. Nimeni să nu știe ce sunt și cine le‑a făcut, dar toată lumea să simtă 
necesitatea și prietenia lor ca pe ceva ce face parte din sufletul Naturii…

Maria sorbea fiecare cuvânt. Din când în când, privea cu ochii măriți 
de uimire și admirație pe marele sculptor; privea la mama ei, parcă dorind 
să‑i spună:

– Vezi ce mare este? Stau la masă cu sculptorul meu preferat… ce 
îmi pot dori mai mult?
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LeDA
1923

Leda era piesa centrală a 
atelierului lui Brâncuși. 

În mitologie, Leda a fost 
o tânără sedusă de către 
Zeus, transformată într‑o 
lebădă. În sculptura lui 
Brâncuși, Leda este o 
metamorfoză. În 1932, 
Brâncuși adaugă sculpturii 
un disc mare de oțel 
lustruit, sugestie a apei, 
ca o oglindă în care Leda 

refl ectă modifi cările formei sale, modifi cări accentuate prin adăugarea unui 
motor și a unui rulment cu bile dispuse în placa circulară. În atelier, Leda este 
într‑o stare de metamorfoză constantă, dată de strălucirea luminii pe suprafața 
de bronz lustruit, amestecurile sculpturii cu refl ectarea sa în cercul de oțel 
și absorbită de mediul său. Leda este o prezență luminoasă pură. Greutate și 
lejeritate, echilibru și dezechilibru, toate într‑un singur eveniment dintr‑un 
timp continuu.
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pInGuInII
1912

Lucrarea în marmură albă 
este încă o sculptură din 
tema ovoidului. Pinguinii 
exprimă un sentiment 
de duioșie, păstrează un 
sens omenesc în mișcările 
lor tandre, par niște 
oameni într‑o mișcare 
de apropiere, de căutare 
a unui sprijin reciproc. 
Sculptura degajă un 
sentiment de încredere, de 
comuniune, de solidaritate.
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HIMeRA
1918

Este o imagine stranie a unei 
făpturi cu ochi imenși. Așezată 
pe un soclu, reia, în parte, tema 
ovalului.
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– În artă nu trebuie să existe străini. Lucrările nu sunt greu de făcut. 
Greu este să ne punem în starea de a le face, a spus Brâncuși.

Când au terminat de mâncat, Maria și‑a luat inima în dinți și l‑a 
rugat:

– Maestre, ați vrea să ne prezentați și celelalte sculpturi din atelier? 
Nu le recunosc pe toate…

– Sigur, cu mare drag, spuse maestrul, ridicându‑se cu greu de la 
masă, bucuros de curiozitatea fetei. Sculpturile din spatele meu presupun că 
le recunoști.

– Da, sunt diverse versiuni ale Coloanei Infinitului. Dar sculptura 
din stânga, ce reprezintă?

– Stânga? rămase o clipă nedumerit Brâncuși. A, stânga mea… este 
Leda. Lebăda…

Maria a studiat pe îndelete sculptura. Era uluită de jocul de lumini și 
umbre dat de rotirea sculpturii pe discul lucitor din oțel!

– Minunată! Și sculptura din spatele ei, ce este?

Maestrul a început să își analizeze fiecare unghier al atelierului. În 
spatele Ledei nu părea să se afle nicio altă sculptură. Apoi, uitându‑se mai 
atent, și‑a dat seama că Maria se referea la Pinguini.
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SocRAte
1922

Sculptură din lemn realizată în 1922 
la Paris, ce explorează simbolismul 
rezecării nu doar a brațului stâng, ca în 
cazul Rugăciunii, ci a ambelor brațe la 
trupul uman.
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– Cum v‑a venit ideea acestei lucrări, maestre? a întrebat Maria 
curioasă.

Brâncuși a zâmbit misterios:

– Un artist nu își deconspiră niciodată sursele. Îmi place să las să 
planeze misterul asupra muzelor mele.

– În albumul meu de artă scrie că una dintre sursele de inspirație ar 
putea fi cartea lui Anatole France, Insula Pinguinilor.

– Într‑adevăr, cartea s‑a bucurat de o mare popularitate în vremea 
aceea.

– Deci asta a fost sursa de inspirație? a întrebat Maria, sperând să 
obțină un răspuns concret de această dată.

– După cum am spus deja, buzele‑mi sunt pecetluite! E secret, dacă 
pot spune așa.

Maria nu își dădea seama dacă era vorba despre curiozitate sau despre 
dezamăgire. Nu știa dacă voia un răspuns referitor la muza care a inspirat 
sculptura… sau dacă prefera să planeze în continuare acea urmă de mister. 
Dorea să‑i spună că îl înțelege, însă Brâncuși a continuat prezentarea:

– Vezi aceste sculpturi din lemn?

Fetița și‑a îndreptat privirea spre trei lucrări mari, din lemn de stejar.

– Sunt Himera, Socrate și Regele regilor.
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ReGeLe ReGILoR
1938

Lucrarea poate fi  interpretată ca o 
încercare a lui Brâncuși de a întruchipa 
în sculptură puterea religiei din Est. 
Aceasta reprezintă imaginea unei 
zeități ce poartă o coroană de fl ăcări 
pe cap, are două găuri în loc de ochi 
și este fără mâini. Brâncuși voia ca 
lucrările sale să arate ca și cum ar fi  
crescut direct din pământ și, de aceea, 
la sculpturile mari din lemn, cum este 
și cazul de față, elimina soclul. 
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Fetița a analizat cu mare atenție operele.

– Foarte mult îmi plac!… admir toate sculpturile realizate de mâinile 
dumneavoastră de aur!

– Mulțumesc, fetiță isteață, pentru cuvintele tale! Vreți să știți ce 
spune critica de specialitate despre ele?

– Cum să nu!

– Maestre, dați‑mi voie să îi spun eu!… a intervenit mama Mariei. 
Am fost impresionată de aprecierile lor. Ei au afirmat că aceste sculpturi 
aduc spargerea volumului închis, folosirea vidului ca element constitutiv al 
spațiului sculptural și asamblarea mai multor forme în aceeași sculptură, 
ca elemente noi în limbajul artistic.

Maria era derutată. Nu înțelegea prea bine vorbele mamei. Aceasta îi 
observă nedumerirea și continuă:

– Privește atentă fiecare sculptură în parte, scumpa mea. Ce ți se 
pare că iese în evidență?

– Îmbinarea diverselor forme geometrice?

– Foarte bine, spuse Brâncuși. Ai un ochi fin, adaptat la detalii. Exact 
la asta se rezumă criticii… deși e mult mai mult la mijloc…

– Cum adică? întrebă Maria, foarte curioasă.
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ecoRșeuL
1902

Statuia prezintă sistemul muscular și ligamentele umane și denotă o excelentă 
cunoaștere a anatomiei. Ideea a plecat de la mulajul statuii lui Hermes, afl ată la 
Muzeul Capitoliu din Roma. Brâncuși a muncit aproape doi ani de zile, între 
1900 și 1902, avându‑l coordonator pe doctorul Gerota.

Opera a fost apreciată de presa locală, ceea ce i‑a adus o anumită notorietate 
tânărului sculptor.
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– Denumirea originală a sculpturii Regele regilor a fost Spritul lui 
Buddha. Știi de ce?

Maria a ridicat neștiutoare din umeri. Impresionat de interesul 
prietenelor sale, Brâncuși le‑a explicat:

– Inițial, sculptura trebuia să fie o reprezentare a lui Buddha și să 
stea în interiorul Templului de Meditație din India.

– Dar ce s‑a întâmplat?

– Templul nu a mai fost construit.

– Ce păcat…

– Da, mare păcat! Dar, datorită acestei lucrări, m‑am familiarizat cu 
religia budistă; am cunoscut scrierile filozofului tibetan Milarepa. Tu ai auzit 
de el?

– Nu cred, și‑a plecat Maria capul, încercând să își pună gândurile în 
ordine!… dar mama sigur știe și mă va învăța.

– Știi ce înseamnă Milarepa?

Maria era prea mică pentru a cunoaște semnificația budismului, însă 
totul i se părea fascinant. Brâncuși i‑a citit în privire nedumerirea, așa că a 
lămurit‑o pe loc:

– Cuvântul se traduce prin „Mila, Cel Înfășurat în (Hainele de) 
Bumbac ale Asceților”. Dar hai să lăsăm deoparte acest subiect… vei afla mai 
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cAp De copIL
1906

Este lucrarea pe care Brâncuși o prezintă la 
expoziția organizată de Société Nationale des 
Beaux‑Arts, în aprilie 1907, la Paris, sub numele 
de Ebauche. Sculptura redă foarte bine expresia 
de inteligență a modelului. Portretul acestui copil 
este o îmbinare a învățămintelor lui Rodin și ale lui 
Medardo Rosso.

copIL
1906

Cu această lucrare Brâncuși a debutat în 1906 la 
Salon d’Automne. După restaurare, opera a fost 
expusă și la cea de‑a șasea manifestare a asociației 
„Tinerimea Artistică” din București și a fost 
achiziționată pentru Pinacoteca Statului, în urma 
recomandării pictorului Ștefan Popescu.
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multe lucruri interesante când vei mai crește. Vrei să continuăm cu studierea 
atelierului?

Maria era recunoscătoare că avea oportunitatea să cunoască și alte 
opere ale maestrului, mai ales că i‑au rămas în minte vorbele Vrăjitoarei, 
legat de atenția inegală dată sculpturilor lui Brâncuși. Dar avea o curiozitate:

– Unde este Ecorșeul?

– În atelier nu am niciun exemplar, deoarece toate cele patru statui 
făcute au fost vândute către diferite instituții de învățământ. M‑am simțit 
atras mai mult de opera „Independenților” decât de academicienii din școală, 
dar, totuși, am studiat temeinic și modelajul, și anatomia.

– Se observă asta foarte bine în Ecorșeul, a confirmat mama. Oscar 
Walter Cisek a apreciat lucrarea ca fiind nudul cel mai exact din punct de 
vedere anatomic.

– Aveți dreptate, doamnă! Și asta nu înseamnă puțin, credeți‑mă. 
Nu îmi asum în întregime meritul, să știți. Doctorul Gerota m‑a ajutat să îl 
torn în gips și să expun lucrarea în 1903 la Ateneul Român.

– Și ce s‑a întâmplat cu sculpturile?

– Am multiplicat lucrarea în patru exemplare, vânzându‑le 
instituțiilor de învățământ. Pentru a vinde ultimul exemplar, înainte de a 
pleca spre Paris, am adresat o petiție președintelui Societății Studenților în 
Medicină. Ei au achiziționat sculptura și a servit drept model de anatomie 
pentru mult timp.



64

SupLIcIu
1906

Opera a fost realizată în ultimul an petrecut la Școala Națională de Arte 
Frumoase din Paris și este lucrarea care i‑a plăcut cel mai mult lui Rodin. 
Trecerea de la versiunea din gips la cea de bronz aduce modelajului un spor 
de sensibilitate.
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– Pe modelul Ecorșeului am creat lucrările Copil, Cap de copil și 
Supliciul, a continuat să povestească Brâncuși. Din păcate Cap de copil a 
fost în cea mai mare parte distrusă în timpul celui de‑al Doilea Război 
Mondial; doar capul i‑a rămas intact.

– Presupun că ați fost foarte supărat și dezamăgit…

– Da, am fost foarte trist!… până când am primit cererea de restaurare 
a acestuia din partea Muzeului de Artă; restaurare pe care am terminat‑o 
târziu, în septembrie 1956. Criticii plastici români mi‑au fost din primul 
moment favorabili. Profesorul Mihai Dragomirescu a afirmat că „bustul a 
ieșit din mâna celui mai mare talent ce am avut până acum și că siguranța și 
îndrăzneala cu care a fost modelat «Copilul» nu am mai întâlnit‑o decât în 
bucăți clasice.”

– „Supliciu” pare o aprofundare a temei „Copilului”, a adăugat mama.

– Da, aveți dreptate. Am încercat să redau cât mai bine starea 
sufletească a modelului.

– V‑a ieșit foarte bine, maestre! Suferința e evidentă prin poziția 
capului și ușoara contorsiune a corpului!

– Din păcate, însă, sculptura nu a fost atât de bine primită. Marc‑A. 
Jean Jaquet a criticat‑o aspru, atitudinea ei i s‑a părut exagerată și stranie. Vă 
amintiți ce a spus despre lucrarea mea?
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ADAM
1917

Este numit de critici monumentul 
geometriei. Soclul, format din elemente 
în zigzag, sugerează un fel de zvâcnire 
în sus. Corpul omenesc este încoronat 
cu un bloc imens de lemn.
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ADAM șI eVA
1921

Lemnul, pe care îl poartă pe creștet 
Adam, are un înțeles alegoric: bărbatul 
își susține soața. Sculptorul tălmăcește 
o credință pe care o știa din satul lui 
oltenesc: bărbatul se cuvine să fi e 
sprijinul femeii.

Eva e o suprapunere de sfere și sectoare 
sferice ce degajă un senzualism aproape 
pătimaș. Adam e redat printr‑un romb 
cu laturile în zigzag.
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peșteLe
1922

Lucrarea în marmură e așezată deasupra unei oglinzi al cărei diametru e 
aproape egal cu lungimea sculpturii. Artistul a imaginat Peștele plutind pe 
un lac dintr‑un parc.
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– Sigur că îmi amintesc, a intervenit mama, „Supliciul ar putea tot 
atât de bine să fie capul unui degenerat, într‑atât expresia aparține tipurilor 
de copii târâți cu cea mai neagră ereditate. La drept vorbind, această operă 
constituie un caz patologic.”

Maria asculta cu atenție discuția dintre cei doi adulți. O admira 
mult pe mama sa și își dorea să ajungă într‑o zi ca ea, să știe atâtea lucruri 
interesante! Lasă, lasă, voi crește eu mare! Am să‑i uimesc pe toți cu ce voi ști! 
își spunea Maria în sinea ei. Am să învăț foarte bine la școală, voi fi atentă și 
atunci am să știu totul despre opera iubitului maestru. Sunt atât de mândră 
că este român, ca mine! dar… Maria simți aripioare de fluturași mișcând în 
stomăcel! Cu emoții, Maria se întrebă: Oare… oare maestrul va fi mândru de 
mine?

Discuția a continuat: 

– Am suprimat partea de jos a bustului și antebrațul stâng, pentru 
a accentua suferința copilului. Acesta, cred, a fost motivul pentru care 
lucrarea nu a plăcut cunoscutului critic de artă. Haideți, să vă arăt două 
sculpturi foarte dragi mie, chiar dacă sunt pe aceeași temă: Adam și Adam 
și Eva. Știi de ce sunt din lemn?

– Nu, nu știu, a spus Maria, rugându‑l din ochi să îi explice.

– Viața copacului se convertește în viața făpturii omenești. În Adam 
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FocA
1936

Sculptura, căreia i se mai spune și 
Miracolul, este executată în marmură 
cu vinișoare cenușii. Este o formă 
simplă, un trup ridicându‑se cu trudă 
de la pământ.

BRoAScA ŢeStoASă
1940

Această lucrare este realizată în lemn de păr. 
Deși mult se descifrează, carapacea rotundă, 
labele, capul, încă apare simbolizată aceeași 
mișcare greoaie din „Foca”.
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și Eva l‑am folosit pe Adam pe post de soclu. Adam, sculptat în lemn de 
stejar, devine soclu, sprijin, pentru femeia lui, sculptată în lemn de castan. 

– Acum hai să vorbim despre colecția mea de animale. Ce părere 
aveți?

– Da, colecția de păsări am cunoscut‑o deja.

– Da, știu, dar mai există și alte animale… de exemplu, Peștele, Foca 
și Broasca țestoasă. Dan Grigorescu a spus despre colecția mea de animale 
că…

– „Sculpturile dau senzația mișcării, ele stau nemișcate într‑un spațiu 
pe care par că îl parcurg, într‑o mișcare necontenită’’, a intervenit mama.

– Minunat, mă uimiți, doamnă! Ar mai fi și Ţestoasa zburătoare, 
dar tema e aceeași; doar o mică diferență: broasca pare că se desprinde de 
pământ și se ridică spre cer, întruchipând opoziția dintre a se târî și a zbura. 
Ţestoasa zburătoare este ultima mea lucrare…

– De ce ultima lucrare, maestre? De ce nu mai sculptați?



În acel moment Maria s‑a trezit din somn. Soarele era de mult la 
orizont, iar ea era întinsă în patul de acasă, dovadă că totul a fost un vis. Un 
vis atât de viu! Părea trăit aievea. Un vis care a purtat‑o prin cele două țări 
europene, în care a trăit marele sculptor român, Constantin Brâncuși.

Grăbită, a alergat în bibliotecă; acolo a început totul. Bustul lui 
Constantin Brâncuși stătea inert pe birou, de parcă nici una din aventurile 
ultimelor zile nu a avut loc. Un singur lucru exista ca dovadă că nu a fost 
totul chiar un vis: un bilețel.

Dragă Maria,

Frumosul este echilibrul absolut. Arta nu 

face decât să înceapă continuu.

Îți mulțumesc pentru o aventură 

fabuloasă. Și… învață, învață, învață… doar 

așa vei cunoaște succesul!

Cu drag,
al tău partener de aventuri,

 Constantin Brâncuși



poVeSteA AM LectuRAt,

Să puRceDeM LA JucAt!
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Fișa nr. 1

Să învățăm să desenăm un trandafir din grădina lui Brâncuși.

Sub fiecare etapă, desenează la fel.

Desenează mai mulți trandafiri, având culori diferite.



Fișa nr. 2

unind punctele, vei descoperi un element natural din care este 
realizat podul pe care Maria își continuă drumul pe deasupra porții 
Sărutului. ce reprezintă?
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Fișa nr. 3

Desenează ce a văzut Maria în zborul spre coloana Infinitului.
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Fișa nr. 4

Desenează casa lui Brâncuși din Hobița.

ce alte elemente se mai găsesc pe lângă casă? Desenați‑le!
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Fișa nr. 5

Desenează sculpturile găsite de Maria și prietenii săi.
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Fișa nr. 6

Imaginile de mai jos prezintă materialele în care constantin 

Brâncuși și‑a sculptat operele. Identifi că materialele. taie cu un X 

imaginea care nu se potrivește.
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Fișa nr. 7

Două dintre sculpturile lui Brâncuși se numesc peștele și Broasca 

Țestoasă. Să învățăm împreună să desenăm aceste animale.

Acum este rândul tău. Desenează un pește.
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Desenează o broască țestoasă.



Fișa nr. 8

unind punctele, vei obține animalul care a inspirat multe 

dintre sculpturile lui constantin Brâncuși. care este numele celei mai 

cunoscute statui inspirată de acest animal? începe cu sunetul…
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Fișa nr. 9

unește modelul cu sculptura căreia îi aparține.
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Fișa nr. 10

Identifică sculpturile din fotografia de mai jos, reconstituire a 

atelierului marelui sculptor realizată de Renzo piano. ce sculptură se 

repetă?
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Fișa nr. 11

Desenează coloana Infinitului.



86

Fișa nr. 12

Desenează Masa tăcerii.
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Fișa nr. 13

Asociază statuia cu materialul din care a fost sculptată.
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Fișa nr. 14

Răspunde la următoarele întrebări:

capitolul 1

1. cine îi lasă bilețele cu indicii Mariei?

2. ce personaje din basmele românești ai recunoscut în poveste?

3. ce sculpturi ale lui Brâncuși ai întâlnit în poveste?

4. cui a fost dedicată coloana Infinitului?

5. care a fost denumirea originală a sculpturii coloana Infinitului?

6. câte scaune se află la Masa tăcerii?

capitolul 2

1. cum se numește localitatea în care s‑a născut Brâncuși?

2. enumeră numele a trei busturi sculptate de Brâncuși.

3. unde a avut constantin Brâncuși prima sa expoziție personală?

4. care opere arată interesul lui Brâncuși față de originile vieții?

5. cui îi este dedicat monumentul sculptat de Brâncuși ce se află în 
parcul central din orașul târgu Jiu?

6. ce formă au scaunele de la Masa tăcerii?

7. în ce localitate a urmat Brâncuși cursurile școlii de meserii?



Fișa nr. 15
Scrie în dreptul imaginii 

numele sculpturii.
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Fișa nr. 16

Alege răspunsul corect.

Sculptură monumentală a lui constantin Brâncuși, parte a trilogiei 
Ansamblului Monumental din târgu Jiu, cu o înălțime de 29,35 metri, 
compusă din 15 module octaedrice, având la extremități câte o jumătate 
de modul?

 ☐ coloana Infinitului

 ☐ Masa tăcerii

 ☐ poarta sărutului

 ☐ Ansamblul Monumental de la târgu Jiu

Sculptură monumentală a lui constantin Brâncuși, ce reprezintă o 

stilizare a coloanelor funerare specifice sudului României, fiind dedicată 

soldaților români din primul Război Mondial căzuți în 1916 în luptele de 

pe malul Jiului?

 ☐ Rugăciune

 ☐ Masa tăcerii

 ☐ poarta sărutului

 ☐ coloana Infinitului
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Sculptură celebră a lui constantin Brâncuși, în care timpul este 

reprezentat prin dispunerea circulară a celor 12 scaune‑clepsidre, care 

îl măsoară?

 ☐ Rugăciune

 ☐ Masa tăcerii

 ☐ poarta sărutului

 ☐ coloana Infinitului

Sculptură monumentală a lui constantin Brâncuși, parte a trilogiei 

Ansamblului Monumental din târgu Jiu, inaugurată la 27 octombrie 

1938, modulele din care este compusă fiind numite de către sculptor 

mărgele?

 ☐ Somnul

 ☐ Masa tăcerii

 ☐ poarta sărutului

 ☐ coloana Infinitului

în ce an a murit constantin Brâncuși?

 ☐ 1957

 ☐ 1953

 ☐ 1958
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ce pictor italian, contemporan cu Brâncuși, a învățat de la constantin 

Brâncuși sculptură?

 ☐ picasso

 ☐ Michelangelo

 ☐ Modigliani

unde este expusă sculptura lui Brâncuși, cumințenia pământului?

 ☐ Muzeul național de Artă al României

 ☐ într‑o expoziție particulară

 ☐ nu există această sculptură

 ☐ Muzeul Luvru, paris

unde s‑a născut constantin Brâncuși?

 ☐ Hobița‑peștișani

 ☐ târgu Jiu

 ☐ craiova

 ☐ paris
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Surse foto

p. 6: https://www.guggenheim.org/artwork/662
p. 8: http://www.brancusiealmeu.ro/
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