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Un arbore la mijloc de lumi

Viana Popica

Filmul documentar Un arbore la
mijloc de lumi: Constantin Brâncuşi
(premiul I pentru „Cel mai bun
multiplicator de informaţie culturală
europeană din Transilvaia de Nord”,
Cluj-Napoca, 2010), produs şi realizat
de Horia Muntenuş, este expresia unei
mărturisiri privind crezul, profund
autohton, al creaţiei brâncuşiene. În
spatele unei imagini de fundal a
artistului ajuns la maturitate, vocea
naratorului Vasile Tomoiagă poartă
însăilarea unor întâmplări paralele: o
cultură, o viaţă şi o operă.

O poartă către tainele – profund
româneşte privind – ale vieţii şi operei
brâncuşiene se deschide de la început.
Odată prins în acestă însăilare te
reevaluezi, te redescoperi şi te
identifici cu tradiţia, acea „încercare,
iniţiere în fragmentele ei, obiceiuri,
credinţe, legende, rituri diversificate şi
în multiple variante, unde este aşezat
misterul cunoaşterii, arhetipul încifrat
al existenţei umane, cosmice, creştine”.

Lumina se focalizează pe „templul
funerar” de la Târgu Jiu. Imaginile
surprind acest „templu al meditaţiei şi
al cultului strămoşilor”, acestă
mărturisire a tainelor poporului român
sculptată de o mână de ţăran, şlefuite
de milenii, la nivel arhetipal, de o
cultură întreagă: Coloana fără sfârşit,
întru care „omul plânge către
Dumnezeu şi Dumnezeu îl îmbră-
ţişează ca pe copilul său şi îl ia la sine
spre alinare în bucuria întâlnirii cu
adevărat”, Masa tăcerii, semn al
prezenţei Mântuitorului, rotundă ca
dimensiunea infinită, de jur împrejurul

„circumferinţei eterne” cele
douăsprezece scaune aşteptându-şi
apostolii şi Poarta sărutului,
simbolizând „cununia cu moartea într-
un legendar arhetip haiducesc,
prototip al dreptăţii haiducilor jieni”.
Întâlnirea cu Dumnezeu nu e simpla
interpretare a exegezei: despre ea
vorbeşte în film, prin vocea lui Nucu
Pandrea, sculptorul însuşi: „Arta nu
face decât să înceapă continuu. Arta -
poate cea mai desăvârşită a fost
concepută în timpul copilăriei
umanităţii. Căci omul primitiv uita de
grijile cele domestice şi lucra cu multă
voioşie. Copiii posedă această bucurie
primordială. Eu aş vrea să re-deştept
sentimentul acesta în sculpturile
mele.”

Arta lui Brâncuşi prinde viaţă cu
fiecare secundă a filmului. Prin ea,
uitatele opere ale artei neolitice reînvie.
O obsedantă călătorie înăuntrul fiinţei
se produce: filmul se vede cu ochiul
interior. Iar de aici, starea de meditaţie
la care te îmbie nu numai simbolurile
cioplite de Brâncuşi, ci şi imaginea
care, în prelungirea creaţiei
brâncuşiene, deschide spre solemna
contemplare a obsedantelor amintiri
ale unei copilării a fiinţei, a culturii.
Pătrunzi în desişurile fiinţei culturale
în ritmurile funzei şi fluierului prin
„Zicala oii”, „Doina plugului” sau
„Ciuleandra”; te lepezi de cotidian
rămânând cu sufletul pur, proaspăt
lăut, de ţăran. Dorul de simplitate, de
autentic, e cel ce mistuie fiinţa de carne
privitoare la întâmplările fiinţei
culturale: o fiinţă pe care a îmblânzit-o
şi-a înţeles-o Brâncuşi. Eşti tu, acolo, în
întâmplarea fiinţelnică, în candoarea
rugăciunii, în umbletul desculţ pe
pământul crud, în oglindirea tradiţiei
în suflet şi-n exprimarea dorului prin
seva frunzei.

Filmul, Dincolo de Brâncuşi, cum îşi
intitula Muntenuş exegeza publicată în
2008 la Editura Gedo  din Cluj-Napoca,
este o trăire spirituală desăvârşită, pe
urmele paşilor unei culturi în căutarea

şi refuzul de sine. O realitate – a căror
vremuri? – a nerecunoaşterii valorilor,
a dorinţei de a arunca la gunoi
esenţialul (e vibrantă sentinţa
academicianului Mihail Sadoveanu: „...
vă ţineţi de fleacuri? Doar suntem la
Academie! Luaţi ruşinea aiasta şi
aruncaţi-o la coş!”) rămâne pironită în
cuvânt. Peste toate însă, mai autoritară,
e vocea culturii ce răzbate: „Brâncuşi
vorbeşte în vorbe de piatră, metal,
lemn, inaugurând parcă o altfel de
rostire, o rugăciune, nu numai a
omului, ci şi a materiei, prin om, din
om şi din lume”.

Finalul nu face altceva decât să
intrige: îţi pune întebări tăcute, te
roade prin absenţa cuvintelor: privirea
mustrătoare a unui copil, pe fundalul
unei căderi de ape.  Iar vuietul acesteia
ţi se întipăreşte în suflet şi în minte. Îţi
răsună, parcă, odată cu căderea,
cuvintele amare şi dojenitoare ale lui
Brâncuşi de pe scara trenului, la
plecarea din ţară: „Voi nici nu ştiţi ce
vă las eu vouă!”

Uryf’lesheunad
[fragment]

Ştefan Popa

[...] Întoarce-te în trupul de ceară,
Îmbâcsit de vicii şi fum de ţigară…
Mă gândeam să trag şi eu din tine
un fum...
Te rulez pe foi de tutun,
Dau foc privirii,
Îţi trag în piept nicotina din trupul
nebun
Şi viciul din mintea sortită pieririi.
O să-mi mulţumeşti tu odată!
Nu acum...


