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Brâncuşi:
o interogaţie asupra lumii

Aurel Ion Brumaru

Un dramatism interior lucrează
mereu în lumea creaţiei: aci se
întretaie, se schimbă necontenit între
ele forţe diferite, vremuri diferite,
frecvent se întâmplă aici ciocnirea.
Ca - spre a fi în ton cu francezul Jean
Burgos, poeticianul imaginarului -
locul în care se petrec una către
cealaltă, ori se neagă – să zicem - o
imagine şi o metaforă; trecutul cu
clipa de faţă, cu secunda viitoare, mai
departe cu viitorul, cu moartea; sau
viceversa. Termenii lor nu  se
potrivesc, ori se regăsesc doar în
anumite unghiuri; uneori sunt în
comprehensiune, alteori se
asimilează, se identifică - prelungirea
unora, remanenţa şi rezonanţa lor în
cele de dinainte, în cele ce vor urma.

Tot astfel, tradiţia faţă de prezent, ori
prezentul care, asimilând tradiţia,
trecutul, vor ivi, ca în cazul
românului Constantin Brâncuşi, zorii
nemaivăzutului: cu alte cuvinte,
avangarda metamorfozând, iată,  o
realitate artistică-rituală cunoscută
într-o realitate estetică insolită,
surprinzătoare. Cum se va  fi
întâmplat, se ştie, după descinderea
sculptorului şi regăsirea lui în ruralul
românesc ori, după unii comentatori,
în imageria sălbatică a totemului.
Deschiderea spre această dramă
lăuntrică a actului creator
(înfruntarea ori împăcarea tradiţiei cu
avangarda, de pildă, trans-
substanţierea), recunoaşterea acestei
dialectici, îndeamnă opera nu doar să
se înfăţişeze şi să strălucească, dar şi
să vorbească filosofic, uneori; să
cheme adică rostirea esenţială
(materia vorbeşte, îi plăcea, se ştie,
sculptorului să spună).

Ce ne vorbeşte aşadar, în această
ordine, Leda, de exemplu, ce ne va
vorbi Oul brâncuşian ?  Lebăda aceea
sacră, dar şi Regele Regilor, Fiul
Risipitor ? Brâncuşi nu s-a preocupat,
spuneam altcândva (Fiinţă şi Loc,
1990), de fasonarea unor forme sau
versiuni stilistice după lumea
naturală. Sculptura trebuia, era
încredinţat artistul, să-şi cuprindă
sensul propriu, să fie (cum ar spune
Sidney Geist) forma unui sens. Dar,
spre a ajunge la sens, şi fiinţa şi o
formă a ei trec prin întrebare: stadiul
acesta al interogaţiei asupra lumii în
care intri sau al prezenţei tale aci,
pregătit va să zică de intrare, este nu
numai o necesitate morală, dar un
punct de determinare a ta în seriile
nesfârşite ale existenţei. Nu altfel, te
întoarce Socrate, în dialogurile
platoniciene, din avântarea pripită în
proces, la acele momente de
identificare şi de de-finire (o
apropiere, altfel spus, de sfârşit, de

finire, nu de sfârşitul deplin); căci de
aici poţi şi relua totul de la capăt, în
alt chip, de ai păşit cumva alături.

Şi Brâncuşi, înainte de a ajunge
(pe drumul vechimii – rustice,
totemice) la forma ca sens, se opreşte,
se întreabă; vom găsi astfel, în seria
formelor sale, unele forme întrebătoare,
inelegante poate – ca orişice
interogaţie ce schimbă mereu
drumul, care  întoarce şi răsuceşte
mersul firesc şi armonios al liniei:
Regele Regilor, Mica pariziană,
Socrate, hilarul, în fine, cu acel pas
curbat, prăbuşit în dreapta ca o grea
şi neajutorată tentaculă, Fiu
Risipitor. Găsim însă în acestea şi
ceva de batjocură, un umor maliţios
de rustican ce nu întreabă niciodată
fără rost: ironie şi luare în derâdere în
acelaşi timp, ca în proverbul
românesc cunoscut, ce lasă şi el
sensul pentru mai târziu: acum e
numai întrebarea aceasta muşcătoare
(în gr.v. „eironeia”), aşa de eficace
totuşi; e momentul în care stai ca să
dai seamă.
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