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 Poetul care a întrupat desăvârşit simţirea, gândul, tradiţiile şi conştiinţa 
istorică a generaţiei care deschidea zările secolului al XX-lea a fost Eminescu. 
Generaţia anilor 1870 s-a regăsit deplin şi a aflat crezul său cultural în Eminescu 
pe care îl considera «expresia integrală a sufletului românesc» (N. Iorga). 
Eminescu era, asemenea lui Brâncuşi, „un sfânt păstor român care nu mână oi, ci 
stele” (Elena Văcărescu). El era pentru această generaţie Luceafărul, steaua care îi 
călăuzea, a cărei lumină le pătrundea sufletele atât de tainic şi copleşitor, până ce 
acestea începeau să capete strălucirea proprie. Contemporanii poetului descoperă 
în Eminescu „o lumină de lumini” (Al. Hodoş) şi pe cel care „a revărsat valuri de 
lumină în cugetarea românească” (A.T. Laurian). Pentru Haşdeu, Poetul era un 
trimis al lui Dumenzeu, un mântuitor, un alter-ego al lui Iisus. Era considerat 
„Zeul tânăr” (Al. Vlahuţă; N. Iorga), ideal şi pildă de trăire lirică şi metafizică, de 
universalizare a sufletului popular, a tradiţiilor mitologice şi folclorice româneşti, 
a dorului şi dăinuirii. „Eminescu este poetul Românismului. Nu este simţire la care 
el să nu-i găsească ecou în sufletul românesc”1. 

 Poetul era un ideal de frumuseţe fizică, de desăvârşire interioră prin iubire, 
de dăruire şi sacrificiu suprem pentru binele naţiunii2.  

Cultul integral al omului şi poetului Eminescu se răspândea încă de la finele 
secolului al XIX-lea în fiecare casă de român şi devenea iconic. Iată ce sfătuia pe 
români ziariastul Ioan Russu-Şirianu, nepotul lui Ion Slavici şi unul din cunoscuţii 
lui Eminescu, acest sfat fiind, de fapt, exprimarea unei realităţi cultice care 
devenise o cutumă pentru fiecare familie de români: „În fiecare casă de rumâni, 
chipul lui Eminescu se cuvine să steie între două candele ca o icoană sfântă, 
spunea tata. Stând la «cuvânt» cu alţi intelectuali, pe la noi, la Arad, Octavian 
Goga zicea, cu ochii în părete şi anume vibranţă în glas, «de-ar fi trăit în 
zbuciumatele veacuri vechi de paroxism religios, Eminescu ar fi fost beatificat». 
Punându-şi calda lui privire albastră pe fruntea naltă a părintelui Agârbicianu, 
 

1 C. Rădulescu-Motru, Ce ne învaţă Eminescu, în „Convorbiri literare”, anul LXXII, nr. 6-7-8-
9, iunie-septembrie, 1939, p. 742. 

2 Petru Vintilă, Eminescu, Bucureşti, Cartea Românească, 1974, p. 689. 

 „Revista Română de Sociologie”, serie nouă, anul XI, nr. 3–4, p. 283–304, Bucureşti, 2000 



284 Lucian Radu Stanciu  2 

Zaharia Bârsan făcea o poftire astfel: «hai să citim din evanghelia lui Eminescu». 
Iară înţeleptul prozator, cu ochiul lucind în dosul ochelarilor lucinzi, răspundea 
trecându-şi mâna prin barba culoare de corb: «eu zic, mai bine din hrisoavele lui, 
căci este neajuns de nimeni, împărat al poeţilor»” 3. 

În toate sensurile şi sub toate aspectele, Eminescu era însăşi condiţia umană 
a tinerei generaţii care înţelegea prin suferinţa (care era inerentă condiţiilor sociale 
şi istorice pe care le trăiau într-o Românie împărţită şi strivită de marile imperii) şi 
prin distilarea spirituală a suferinţei, să ajungă la ştiinţă, maturitate şi rodire 
creatoare, schimbând însuşi destinul României. După secole de presimţire, zeul 
venise şi trecuse meteoric, dar tăind brazde pentru veşnicie pe cerul naţiunii, iar 
orice pas de nouă rânduire culturală, propriu generaţiei acesteia de sfârşit de secol, 
era făcut din trei momente: întoarcere la Eminescu, trăire întru Eminescu, croire a 
unui drum propriu pornind de la Eminescu.  

Natura sa divină se dezvăluise încă din timpul vieţii prin faptul că îşi 
asumase toate tensiunile tragice ale existenţei sociale şi întreaga pătimire a 
neamului românesc, iar majoritatea contemporanilor săi realizaseră că poetul duce 
o existenţă eroică. Într-adevăr, iată cum îl receptează pe Poet, încă din 1887, 
mişcarea socialistă prin condeiul lui C. Mille: „citind pe Eminescu vezi pe 
Prometeul modern, zbuciumându-se legat de muntele de granit al organizaţiei 
sociale, schiloade şi nedrepte, ars până la ficaţi de toate contradicţiile, de toate 
patimile şi sentimentele care agită lumea noastră modernă” 4. 

Cei mai prestigioşi cărturari români de la finele secolului al XIX-lea văd în 
Eminescu pe adevăratul Mesia al neamului românesc care, prin opera sa a deschis 
calea autoeliberării şi înălţării fiin ţei naţionale. Exprimând crezul acestora, Simion 
Mehedinţi scrie despre Mântuitorul neamului: „cum a purtat Eminescu în sufletul 
său durerea românilor din toate timpurile şi din toate zările, n-a mai purtat-o 
nimeni. Numai urmând învăţăturile lui, mai pot afla urmaşii calea mântuirii din 
prăpastia în care am căzut. Cine va călca alături, va rătăci …”5. 

EMINESCU – CREATOR  DE  GENERAŢII 

Eminescu devenise întemeietorul, creatorul generaţiilor ce duc România mai 
departe. Nicolae Iorga intitulează o comunicare a sa la Academia Română în 1939, 
la 50 de ani de la dispariţia Poetului, Eminescu, creator de generaţii . 

 Eminescu a fost identificat, pe drept, de cărturarii epocii cu chintesenţa 
sufletului românesc. Deja pentru Caragiale moartea lui Eminescu însemna 
apoteoza „sfântului tânăr”. 

Divinizarea lui Eminescu nu a fost un cult fals şi superficial dictat de 
undeva. Se ştie că Academia Română, în acea perioadă, nu a manifestat vreun 

 
3 Apud, Aureliu Goci, Eminescu la infinit..., Bucureşti, Editura Viitorul Românesc, 1997, p. 9. 
4 Ibidem. 
5 Cf. Theodor Codreanu, Dubla sacrificare a lui Eminescu, ediţia a doua revăzută şi adăugită, 

Braşov, Editura Serafimus, 1999, p. 17-18. 



  Divinizarea lui Eminescu de către generaţia lui Brâncuşi 285 3 

interes real faţă de opera sa şi nu i-a acordat nici un titlu onorific autorului 
Luceafărului, deşi făceau parte din ea inclusiv gânditori şi scriitori care l-au 
cunoscut îndeaproape: B. P. Haşdeu, T. Maiorescu, A. D. Xenopol, N. Gane şi, 
mai mult decât atât, care scriseseră analize şi evocări esenţiale pentru cunoaşterea 
operei şi vieţii acestuia. Penibilă şi paradoxală această atitudine a Academiei 
Române, inexplicabilă, dacă nu luăm în considerare ipoteza persecutării poetului 
de către puterea politică până la nimicirea sa fizică. Neimplicarea Academiei în 
recunoaşterea meritelor şi în sprijinirea celui mai remarcabil scriitor român îi 
surprinde pe contemporanii săi, iar revista „Familia” ia atitudine încă din timpul 
vieţii Poetului, 1987, dar fără nici un ecou înaintea înaltului for ştiinţific, care îl va 
ignora pe Luceafăr încă multe decenii după trecerea lui în eternitate. Iată cât de 
incisiv scrie „Familia” exprimând revolta tinerei generaţii: „Dar Academia 
Română? De ce nu i-a acordat nici un premiu? Pentru că Eminescu nu şi-a 
prezentat la concurs colecţia de poesii? Dar conform Statutelor, fiecare membru al 
Academiei are dreptul d-a recomanda orice carte ce-i pare meritorie în limba 
română. Însă nici unul nu şi-a adus aminte de Eminescu!”6. 

Divinizarea lui Eminescu a fost vie, spontană, a corespuns unei necesităţi adânci 
a culturii române de a-şi defini un centru de greutate şi o stea polară către care să tindă. 
În acelaşi timp, sufletul românesc, trecut prin avatarurile europenizării pe lungimea de 
undă dată de Eminescu, se ridică spre modernitate, se înscrie treptat în orbita valorilor 
artistice şi normelor sociale ale Occidentului, fără însă să rupă cu filonul folcloric 
românesc, cu tradiţiile etnice ci, distilând din ele esenţe de parfumuri rare, venite din 
negura timpurilor, au conservat o matrice străveche de valori universale la a căror 
redescoperire Europa aspira pentru a-şi regăsi originile. În acel moment „1900”, 
nostalgia europeană a originilor, a rădăcinilor a coincis cu puterea creatoare a geniilor 
româneşti care au arătat cât de vie e conştiinţa originilor în răsăritul Europei, oferind 
aspiraţiei occidentale spre universalitate adevărurile primordiale ale spaţiului sacral, 
exemplar al răsăritului. Numai un paradox poate surprinde această contradicţie fecundă 
şi creatoare, proprie culturii române. Acest paradox ar fi: prin Eminescu ne-am 
europenizat şi ne-am descoperit identitatea ca  europeni, ca parte a culturii universale; 
simultan, prin poetul şi gânditorul Eminescu ne-am redescoperit rădăcinile şi am 
căpătat o deplină conştiinţă naţională. Sufletul românesc a căpătat o nouă vibraţie şi o 
nouă mişcare, înscriindu-se pe o orbită eliptică, în care unul din focare rămânea cel 
vechi − vatra românească, iar al doilea era cel nou − modernitatea europeană. Această 
formă de mişcare, de sintetizare a vechiului şi modernului, a românismului şi 
universalismului în conştiinţa şi simţirea românească s-a datorat în primul rând lui 
Eminescu care a construit noua formă de comunicare poetică şi, simultan, a recristalizat 
şi propulsat idealul naţional.  

După cum constată Aureliu Goci: „marea adoraţie a înaintaşilor pentru 
Eminescu, s-a transformat într-o mare povară pentru urmaşi care, totuşi, nu mai par 
 

6 Petru Vintilă, op. cit., p. 709. 
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dispuşi să perceapă opera deopotrivă cu judecăţile de valoare apodictice ale 
trecutului. Fiecare generaţie descoperă un Eminescu nou, sau măcar elemente 
necunoscute din structura de adâncime a operei, prin propriul sistem de percepţie, 
dar, consecutiv, mai şi uită câte ceva din vastul sistem cultural eminescian. În acelaşi 
timp, anumite secvenţe-cheie şi structuri dominante ale operei nu numai că nu se 
perimează, dar îşi dovedesc actualitatea transformându-se în contrariul lor (abulia 
devine angajare, iar obsesia trecutului devine motivaţie pentru profesionalism)”7. 

NOUA EVANGHELIE: EMINESCU 

 Şcolar pe vremea când Eminescu publică Luceafărul, Nicolae Iorga ne 
zugrăveşte cum nectarul din versurile lui Eminescu a infuzat treptat generaţia sa: 
„Era prin 1886. Între noi şcolarii de curs superior de la liceul din Botoşani, Neagu 
aduse cel dintâi vestea unei nouă Evanghelii pentru tineret (...) Era de fapt, nu o 
cetire, întovărăşită de simpatie, de entuziasm chiar, a unui poet, ci o iniţiere, aproape 
religioasă, o prefacere sufletească a unor tineri (...) Această poezie minunată, din cele 
o sută de pagini ale cărticelei albe, ne ridica spre ideal, − în iubire, care mijea 
nelămurită în sufletele noastre, în cugetare, spre care se încercau întâi aripile noastre 
slabe, în taina tuturor depărtărilor şi înălţimilor. Dacă e puţină bunătate astăzi în noi, 
dacă, prin  valurile tulburi  ale  unor  timpuri în prefacere, ne-am păstrat cei mai mulţi 
curaţi şi nobili în viaţa noastră de simţire, aceasta lui o datoram”8. 

 Interesul pentru Eminescu şi începutul cultului său de masă sunt anterioare 
tendinţelor de divinizare, atât de puternice la Iorga şi la ceilalţi din generaţia sa 
eminesciană.  

 Admiraţia spontană şi interesul pentru omul şi poetul Eminescu au devenit 
un cult spontan şi sincer şi chiar o modă, după publicarea primei ediţii a versurilor 
sale în decembrie 1883. Evenimentul a produs o puternică rezonanţă romantică şi 
estetică datorită frumuseţii şi ritmului melodios al versurilor, dar şi o puternică 
emoţie tragică date fiind veştile despre autorul aflat în străinătate, cu minţile 
tulburate, într-un sanatoriu din Viena. Iată cum fixează Iorga efectele, în societatea 
românească, a momentului crucial al apariţiei poeziilor: „Dl Maiorescu făcea 
atunci să apară un volum de poezii alese ale lui Mihail Eminescu. În toată ţara 
spiritele romantice ale tinerilor de amândouă sexele se entuziasmară pentru poetul 
nebun: băetanii şi băieţoii îşi lăsară plete, vorbiră gros, se uitară crunt, 
împărtăşiseră cu scumpătate gândurile tenebroase, sentimente oculte, se prefăcură 
că au halucinaţii şi porniri bolnăvicioase; dar, pe de altă parte, ei strânseră ceva 
bani pentru a avea dreptul să se numere printre binefecătorii poetului ale cărui 
versuri le declamau cu atâta admiraţie... pentru sine însuşi” 9. 
 

7 Aureliu Goci, op. cit., p. 18. 
8 N. Iorga, Eminescu, Iaşi, 1981, p. 30. 
9 O. Minar, op. cit., f.p. 
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EMINESCU VĂZUT DE CONTEMPORANI 

 Admiraţia pentru Eminescu ajunge, peste un an, la forme de aclamare 
publică; colegii de generaţie doreau să-i aibă portretul, cel puţin pe cel fotografic, 
ceea ce i-a făcut să recurgă chiar la o stratagemă, după cum rememorează A.C. 
Cuza: „Tot în acest timp ne-am pus să-l hotărâm a se fotografia, neexistând pe 
atunci decât două portrete ale lui, acel din Praga, la vârsta de douăzeci de ani, şi 
acel făcut pentru tabloul societăţii «Junimea», din Iaşi. Insistenţele noastre au fost 
multă vreme zadarnice. În sfârşit, într-o zi, profitând de a lui dispoziţii, l-am luat 
de pe terasa Otelului Traian, împreună cu Wilhelm Humpel şi cu Petru V. 
Grigoriu, şi aşa, îmbrăcat în costumul său alb, de vară, cum era, ne-am dus cu toţii 
la atelierul de fotografie Nestor Heck, unde a consimţit a se fotografia, însă numai 
în grup, alăturea de noi. Ne-am  şi aşezat împreună, după indicaţiile noastre însă, 
fotograful l-a scos numai pe dânsul, ceia ce nu puţin l-a supărat mai apoi, văzându-se 
amăgit ca un copil. Tot pe la 1884, am luat parte, împreună cu dânsul, cu Creangă, cu 
Pompiliu şi cu alţii, la banchetul de la Otelul Traian, pentru serbătorirea amintirii lui 
Horia. Aici, în mijlocul zgomotului dela sfârşit, s-a ridicat Eminescu, închinând 
paharul său pentru ţărănimea românească. Impresia a fost covârşitoare şi banchetul 
s-a terminat cu o impunătoare manifestaţie pentru poet”10. 

 Afectarea sănătăţii poetului şi a situaţiei sale existenţiale, simultan cu 
popularitatea cărţii sale de versuri, cu pătrunderea poeziilor „cantabile” în 
cercurile cele mai largi, atrag tot mai insistent atenţia opiniei publice asupra 
chipului poetului, care se fixează în inconştientul colectiv printr-o ultimă imagine 
a „Luceafărului”, fizică şi caracteriologică, intuindu-i-se valoarea de excepţie. 
Această imagine-simbol care marchează paşii săi spre eternitate a interesat, 
ulterior, din ce în ce mai mult şi pe artiştii plastici preocupaţi să-i facă un portret 
cât mai autentic. 

 Portretul fizic al lui Eminescu capătă în această perioadă „un farmec trist”; 
dar păstrează până şi în perioada bolii, multe din trăsăturile sale nobile, după cum 
reiese din diverse mărturii, ca de pildă: dr. Maria Gavrilescu (1884) − „Dacă nu 
ştiai că acesta este Eminescu, ai fi crezut de bună seamă că e un simplu om 
modest, atât era de cumpătat şi de puţin pretenţios la toate. Vorba lui era lată, 
dulceagă, de multe ori însoţită de un zâmbet cu o nuanţă de ironie. Deşi melancolic 
şi deprimat moraliceşte, era totuşi totdeauna atât de dulce la cuvânt, atâta blândeţe 
era în figura lui, că parcă ţi-ai fi dat bucuros din sănătate şi viaţa ta pentru a-i 
îndulci suferinţele”11; A. C. Cuza (1884) − „Eminescu era, după întâiul acces de 
boală, restabilit pe deplin, cu înfăţişarea senină, cu fruntea înaltă şi minunat 
arcuită, cu privirea blândă, din ochii săi prea mici, visători, cu zâmbetul iertător şi 
nirvanic (...) De altfel, un suflet de copil, ce nu se cunoaşte, impersonal până la 

 
10 Ibidem. A se vedea şi Petru Vintilă, Eminescu. Roman cronologic, Bucureşti, Editura Cartea 

Românescă, 1974, p. 627. 
11 Petru Vintilă, op. cit., p. 631 
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desărvâşita uitare de sine şi, cu toate acestea, de o distinsă rezervă, uneori vesel 
izbucnitor, ca un şcolar zburdalnic, de obicei serios, melancolic şi tăcut. Părea a fi 
stăpânit de un neastâmpăr lăuntric, de un dor nemărginit de necunoscut. De câte 
ori nu l-am auzit îmbiindu-mă: să ne ducem, să plecăm departe, într-o pribegie fără 
ţintă şi fără sfârşit. Dar îţi făcea impresia nu a unui om necăjit de neajunsurile 
traiului, ci a unui gânditor care plutea mai presus, a unui exilat din lumi ideale ...”; 
Nicolae Pătraşcu (1888) − „Eminescu se aşeză şi începu să citească piesa cu vocea 
sa limpede, ridicată cu un ton mai sus, versul şi rima simţite mai întâi. La auzul 
glasului său melodios, la cadenţarea stihurilor, la atitudinea sa inspirată şi la 
cuvintele ce soseau în haine de sărbătoare, cei care ne găseam împrejurul său 
rămăseserăm încântaţi. În ochii d-nei Maiorescu văzui o lacrimă: părea că asistăm 
la reînvierea unei fiinţe scumpe tuturora şi ne priveam mişcaţi unii pe alţii” 12. 

PRIMUL PORTRET PICTAT AL LUI EMINESCU 

 Atras de gloria lui Eminescu, dar şi de personalitatea sa, unică prin 
frumuseţea ei fizică şi morală, descoperind în această personalitate, în prestanţa ei, 
o sursă arhetipală de inspiraţie plastică − tineretul de la Şcolile de Arte Plastice a 
fost, de la început, deosebit de receptiv faţă de tot ce-l privea pe poet. Pictorii, 
graficienii şi  sculptorii erau captivaţi de bogăţia spirituală pe care o aducea 
Eminescu şi erau deosebit de sensibili faţă de suferinţele sale. Ei au intuit că 
încercarea de a-l reprezenta plastic pe poet, de a-i descifra misterul personalităţii, 
este o temă tulburătoare, de mare viitor, a artelor plastice, după cum operele sale 
pot fi o sursă rodnică şi inepuizabilă de inspiraţie pentru toţi creatorii de artă: 
desenatori, pictori şi sculptori. Istoria de mai mult de un veac de valorificare 
plastică a simbolurilor şi temelor poeziei eminesciene a confirmat viabilitatea 
acestor surse de inspiraţie13.  

 Este semnificativ că la 10 martie 1887, la Şcoala Artelor Frumoase din Iaşi, 
se constituie un comitet de elevi având scopul de a deschide liste de subscrieri 
pentru formarea unui capital, care să procure marelui nostru poet mijloacele 
necesare pentru căutarea sănătăţii sale. Listele de subscripţie sunt  însoţite de acest 
apel: „Subsemnaţii elevi şi eleve ai şcoalei de pictură din Iaşi, voind să venim în 
ajutorul distinsului poet Mihail Eminescu, îndrăznim a aminti ţarei că este de 
datoria ei, ca semn de recunoştiinţă pentru preţioasa avere intelectuală ce-i lasă, să 
formeze un fond pentru a-i înlesni mijloacele de trai. În acest scop, subsemnaţii am 
împărţit 500 liste pentru subscripţiuni, care aducând câte 20 lei una, în  total  ar  
face suma de 10 000 lei. Ca să poată contribui ţara întreagă înseamnă, că fiecare 
persoană este rugată să binevoiască a nu subscrie mai mult de 10 bani”14. Iniţiativa 

 
12 Ibidem, p. 752. 
13 A se vedea cartea lui Petre Popescu–Gogan, Ecouri eminesciene în arta plastică,  Bucureşti, 

Editura Meridiane, 1989. 
14 P. Vintilă, op. cit., p. 684. 
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venea din partea domnişoarei Cornelia S. Emilian, apropiată a familiei Eminescu, 
studentă la această Şcoală şi viitoare pictoriţă. 

 Ei îi datorăm şi prima încercare de portret a lui Eminescu cu care se inaugurează 
seriile infinite ale acestei tematici. Ştirea a fost publicată pe 22 decembrie 1887 de 
ziarul „Liberalul”: „D-ra Cornelia S. Emilian, aflându-se acum la Paris pentru 
perfecţionarea studiului picturii, lucrează în oloi portretul acestui mult distins poet. Pe 
cât aflăm, portretul va fi în mărime naturală şi e destinat pentru Iaşi” 15. Publicarea ştirii 
în ziar despre o pictură în curs de realizare, întreprinsă de o persoană care încă nu era 
consacrată, arată însă cât de mare era interesul pentru fixarea imaginii publice a lui 
Eminescu, pentru cunoaşterea misterului personalităţii sale prin mijloacele artei. 
Dimensiunile acestui prim portret al lui Eminescu, care, fie n-a fost terminat, fie s-a 
pierdut, constituie un indiciu semnificativ pentru cât de pregnantă devenea 
personalitatea lui. Aceeaşi convingere, îngemănată cu adoraţia, o manifestase poetic 
Veronica Micle cu doi ani înainte: „Vârful nalt al piramidei ochiul meu abia 
atinge.../Lângă-acest colos de piatră, vezi tu cât de mică sunt”.  

TRECEREA  ÎN  ETERNITATE.  ÎNCEPUTUL  CULTULUI. 

 Divinizarea lui Eminescu a început chiar în faţă mormântului deschis în 17 
iunie 1889, premisele cultului său naţional fiind puse chiar în cuvântările rostite 
atunci. Astfel, Grigore Ventura, reputat ziarist în epocă, stabileşte rezonanţa 
naţională a poetului: „n-a fost al nimănui, ci al tuturor românilor”. Tot Ventura 
anunţa condiţia divină a Luceafărului: „cununa invizibilă, dumnezeiască care va 
înconjura în veci amintirea sa“. Istoricul şi lingvistul D.A. Laurian, în general 
reţinut în elogii, afirma statura cosmică a acestui om care converteşte totul în 
valori eterne şi totodată specifice, servind cauza naţională: „Eminescu a fost un 
rod genial al ţării, un poet care spinteca norii cu gândul şi găsea, dincolo de stele, 
forme noi pentru cugetarea românească”(...) „Ideea naţională la dânsul era 
imaginea cea mai sfântă a cugetării”(...) „Tot ce scria dânsul, izvora dintr-o adâncă 
convicţiune. Nimic nu era formă goală ori ipocrizie la acest uvrier al cugetării. 
Pentru nimic în lume nu s-a prefăcut Eminescu. Era franc în ură şi în iubire”. 

 Studentul C. Calmuschi („noi, tinerimea universitară”), exponent al primei şi 
celei mai ferme generaţii eminesciene, lansează în faţa gropii deschise, echivalenţa 
dintre poet şi luceafăr, devenită ulterior truism. În vremea aceea însă, considerarea 
Poetului ca Luceafăr însemna o adevărată profeţie privitoare la  eternitatea 
acestuia: „Eminescu a fost un luceafăr care, ca să mă servesc de o idee a lui, s-a 
suit încet pe cer, exista pentru noi până ce noi nu-l mai zărisem; dar astăzi, deşi 
apus, îl vedem şi-l vom vedea mereu”. 

În evocarea lui Caragiale, publicată sub titlul În Nirvana, Eminescu este 
numit „un sfânt tânăr”. De aici  nu mai este decât un pas până a ajunge la simbolul 
acelui „zeu tânăr”, în viziunea lui Iorga. 

 
15 Ibidem, p. 730. 
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Statuarul portretelor lui Eminescu a fost inaugurat de un sculptor astăzi uitat, 
pentru a ajunge la o culminaţie sublimă prin Brâncuşi. Pe 17 iunie 1889, sculptorul 
Filip Marin realizează un mulaj de pe chipul poetului defunct. Această mască mortuară 
s-a păstrat. Tot Filip Marin realizează primul bust al poetului Eminescu în chiar anul 
morţii poetului, primind această comandă de la membrii societăţii literare studenţeşti 
„România liberă”. Bustul, fiind turnat în ghips, deşi aşezat în rotonda Ateneului, n-a 
rezistat timpului. A existat, tot în colecţia Ateneului Român, un bust al lui Eminescu 
executat de un sculptor al epocii: Atanasie Constantinescu, cel care a realizat şi unul 
dintre primele busturi ale lui Tudor Vladimirescu. 

LUCHIAN.  PORTRETUL  LUI  EMINESCU  VISÂND 

 Brâncuşi a beneficiat de un model exemplar, privind modalitatea optimă de a 
aborda personalitatea lui Eminescu, în interpretarea pe care a dat-o Luchian 
chipului poetului. Luchian termina Şcoala de Belle Arte în 1889, cu medalia de 
bronz, exact în anul morţii lui Eminescu. Pictorul era foarte impresionat de 
dispariţia poetului. Cu toate acestea el nu configurează un Eminescu chinuit, 
degradat, ci un chip al lui Eminescu „cuprins de visare”, cu ochii închişi, cuprinşi 
de propriul univers interior (paradigma pentru celebrii ochi brâncuşieni). Pe buza 
inferioară se răsfrânge un uşor dispreţ pentru lumea exterioară. Faţa este netedă, 
deplin liniştită, fruntea parcă terminându-se în două „coarne”, ca în cazul capului 
lui Moise - dăltuit de Michelangelo −  „aceste coarne” fiind un simbol al supremei 
înţelepciuni, al omului mesianic. Nasul şi sprâncenele se conturează în acest desen 
prin linii armonioase ce denotă rafinament şi elevaţie. Cum remarca P. 
Comarnescu, „îl desenează interiorizat, aplecat asupra lui însuşi, poetul parcă fiind 
cufundat în visare şi copleşit de neputinţa de a trăi dragostea pierdută“ 16. Desenul 
include şi versurile eminesciene: „Zadarnic după umbra ta dulce le întind/Din 
valurile vremei nu pot să te cuprind”. Faptul că Luchian n-a prezentat un 
Eminescu chinuit, hăituit de furiile himerelor, nu i-a plăcut lui Maiorescu. Cum 
relatează Comarnescu: „Luchian îi trimite desenul cu speranţa că marele pontif al 
Junimii  îl va publica ca un umil omagiu. Maiorescu nu numai ca nu a publicat 
desenul, dar se pare că nici măcar nu i-a mulţumit”17. 

 IOAN  GEORGESCU. PORTRETUL LUI EMINESCU PE GÂNDURI 

 Divinizarea lui Eminescu, simultană cu umanizarea lui, nu era o obsesie doar 
a istoricilor şi criticilor literari, ci devine o preocupare majoră pentru marii 
plasticieni. Începutul pe care îl făcuse Luchian culminează prin I. Georgescu, 

 
16 Vol. Ştefan Luchian, 1960, p. 73. 
17 Ibidem, p. 74. 
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Fr. Storck şi D. Paciurea, dacă ne referim la suita de sculptori afirmaţi înainte de 
primul război mondial – eminescieni prin forţa lucrurilor (a matricei sociale) – 
după cum am demonstrat în prima parte a acestui studiu.  

 Cel mai remarcabil sculptor al epocii, Ioan Georgescu, este realizatorul 
primei mari viziuni plastice despre Eminescu, care a învins timpul şi a fost cu greu 
depăşită. El este primul mare sculptor român. A câştigat premiul al treilea în lume 
la Expoziţia Universală de la PARIS din 1889. A fost un prieten apropiat al lui 
Eminescu şi a participat la înmormântarea poetului. Dealtfel, efigia în bronz cu 
chipul la maturitate al Poetului, de la mormânt, este o remarcabilă operă a sa. La 
comanda şi sub influenţa lui Maiorescu, Georgescu crează două mari versiuni 
asupra poetului, mai puţin îndreptate către simbol, cât spre exprimarea unei 
plenitudini gânditoare, a unei energii care vine din străfundurile sufletului acestuia 
şi dă suflu operelor sale cu sâmbure de eternitate. Ioan Georgescu a fost în acelaşi 
timp profesorul lui Brâncuşi la Şcoala Naţională de Arte Frumoase din Bucureşti,  
maestrul lui iubit şi modelul de gândire plastică care trebuie depăşit. Nu 
întâmplător, poate prima încercare artistică pe care o face Brâncuşi la Bucureşti, 
este portretul lui Ioan Georgescu, din păcate pierdut. Este un desen omagial 
executat sub impresia decesului subit al sculptorului, survenit la 31 octombrie 
1898. Aşa cum Eminescu debuta cu  poemul La mormântul lui Aron Pumnul, 
dedicat  marelui său învăţător, tot astfel Brâncuşi îşi începe studiile sale din 
capitala ţării cu acest desen spre amintire. Deşi i-a fost scurt timp profesor, 
influenţa lui Ioan Georgescu a fost uriaşă asupra lui Brâncuşi. Sculptorul şi opera 
lui au constituit un îndrumar şi un ideal pentru Brâncuşi chiar înainte de a-l fi 
cunoscut personal. Statuia lui Gheorghe Lazăr, operă excelentă a lui Georgescu, 
amplasată în centrul capitalei, era un model zilnic pentru Brâncuşi, despre cum 
poate fi înfăţişat un cărturar luminat, un apostol al neamului, autorul reuşind să 
menţină echilibrul între înfăţişarea reală a personajului şi simbol, prinzând clipa 
rodnică în care se manifesta toată personalitatea generoasă a acestuia – lucru pe 
care îl reuşise aproape desăvârşit. Este suficient să comparăm sculptura Copiliţă 
rugându-se realizată de Georgescu, cu inegalabila Rugăciune a lui Brâncuşi, 
pentru a înţelege de unde pornise atracţia ultimului pentru această temă a 
rugăciunii, de unde luase fiorul purităţii şi transfigurării în transpunerea sa 
plastică. La fel, ar fi mult de câştigat dacă s-ar compara atât de expresivul portret 
al actorului Mihai Pascaly, realizat de Georgescu, cu remarcabilul Cap al lui 
Eminescu semnat de Brâncuşi. De altfel, această operă a lui Brâncuşi era o sfidare 
aruncată maestrului, o încercare de a depăşi în toate sensurile, clasica lui viziune 
asupra poetului (în care predomina, în interpretare, accentul pe teluric şi existenţa 
cotidiană a Luceafărului privit ca primus inter pares). 

 Aşa cum Brâncuşi a reluat de la Rodin numeroase teme sculpturale, dându-le 
o interpretare proprie în manieră stilizată, geometrică, antiacademică, nu ne 
surprinde că tânărul Brâncuşi concepea replici autonome la unele din sculpturile 
lui Ioan Georgescu.  
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Prima încercare a lui Ioan Georgescu de a-l portretiza pe Eminescu s-a 
datorat iniţiativei Consiliului comunal din Botoşani, care, imediat după moartea 
poetului a început să adune fonduri, încât în iulie 1889 avea deja la dispoziţie „trei 
mii lei pentru monumentul ce se va ridica pe mormântul poetului“18. Bustul 
realizat de Ioan Georgescu a fost expus în parcul din Botoşani şi, în duplicat, în 
grădina Ateneului Român din Bucureşti (de aici, cu multe decenii în urmă, a fost 
înlăturat). Această primă încercare a lui Ioan Georgescu nu a fost o reuşită deplină, 
în pofida marelui talent al sculptorului şi a familiarităţii pe care o avea cu cercurile 
culturale în care se mişcase şi Eminescu, după cum constata chiar un bun prieten al 
sculptorului, criticul literar  şi de artă N. Pătraşcu: „Pe Eminescu l-a făcut după 
minuscula fotografie din capul volumului Poesii, editat de Maiorescu, mai 
degradată, adică mărită de un fotograf. De aceea, în figura bustului lui nu-i decât 
foarte puţin din frumuseţea şi sufletul poetului“19. 

 Bustul se pare că n-a plăcut suficient lui Maiorescu care nu l-a crezut adecvat 
pentru mormântul poetului şi, de aceea, a fost amplasat la Botoşani. Aici a fost 
inaugurat la 11 septembrie 1890, contribuind pe lista de subscripţie atât 
Kogălniceanu, cât şi Maiorescu. 

 Cu toată graba modelării şi a scopului omagial, acest portret al lui Eminescu 
a rămas printre cele mai reuşite, cu figura matură a poetului, gravă şi melancolică, 
apăsată de boală, dar calmă şi echilibrată datorită unui puternic crez interior şi a 
înţelepciunii care transpare în expresia chipului. De altfel, examinând zecile de 
sculpturi ale lui Eminescu realizate de atunci şi până acum, constatăm că au putut 
rivaliza, cu cele ale lui Ioan Georgescu, numai portretele şi statuile lui Fr. Storck, 
Gh. Anghel, C. Medrea, I. Vlasiu, critica ridicând opera lui Gh. Anghel la 
înălţimea uneia dintre cele mai subtile înţelegeri estetice a Luceafărului. Din 
păcate, din această competiţie a lipsit, până acum, Capul zeului tânăr Eminescu, 
realizat de Brâncuşi, cel mai strălucit elev al lui Ioan Georgescu, – maestrul mult 
admirat de discipol. A lipsit acest Cap, deoarece a fost uitat, undeva prin podul 
unei case vechi din Bucureşti, căci Brâncuşi n-a avut bani să-l toarne în bronz şi, 
tânăr fiind, a plecat precipitat din ţară. S-a întâmplat precum cu ghipsul – portret al 
dr. C. Davilla, realizat tot de Brâncuşi – care însă a avut şansa să fie turnat în 
bronz la vreo zece ani de la facerea lui, în absenţa sculptorului din ţară (cu 
modificări ale sculpturii, totul fără ştiinţa şi acceptul autorului) şi să fie instalat în 
curtea spitalului militar din Bucureşti. 

 Capul lui Eminescu, sculptură monumentală în ghips, modelată de Brâncuşi 
probabil în 1899, cu prilejul împlinirii a 10 ani de la dispariţia Luceafărului, are 
dimensiunile 58 cm x 46 cm x 41 cm şi este semnată pe gâtul rotund «Brâncuşi». 
Autenticitatea sculpturii este confirmată de Fundaţia Familiei Brâncuşi şi de 
numeroşi specialişti din ţară şi din străinătate. A fost publicată în reproducere 
color pe coperţile volumului Mihai Eminescu – Luceafărul, ediţie critică de 
 

18 Revista „Familia”, apud. P. Vintilă, Eminescu. Roman cronologic, p. 800. 
19 N. Pătraşcu, Ioan Georgescu, Bucureşti, 1931, p. 28 
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N. Georgescu, cu ilustraţii după sculpturile hyperionice ale lui Brâncuşi, acum 
descoperite. Cartea a fost scoasă la editura „Floarea Albastră” în 1999, Bucureşti, 
la 100 de ani de la sculptarea acestui Cap al lui Eminescu de către Brâncuşi, 
capodoperă ce depăşeşte în frumuseţe şi profunzime toată suita portretelor şi 
statuilor lui Eminescu realizate vreodată (vezi fotografiile faţă şi profil prezentate 
la începutul volumului).  

Bustul lui I. Georgescu trezeşte totuşi, şi acum, admiraţie: „Ce bărbat frumos 
părea Eminescu pe la 30 de ani, şi bustul lui Ioan Georgescu pe acesta vrea să-l 
evoce. Este mai pământean şi matur, cu mustaţa deasă şi părul bogat într-o 
tunsoare mai puţin romantică, fruntea înaltă şi ochii profunzi, mai mult meditativi 
decât visători şi îngăduie o imagine a lui Eminescu robust, structurat definitiv, f ără 
excese şi fără căderi ce vor urma peste vreo trei ani... Mai teluric, dar foarte 
convingător şi probabil apropiat cu unele momente din existenţa fizică a poetului, 
bustul lui Georgescu a fost multă vreme opera cea mai izbutită în această direcţie, 
destul de răspândită în timp, eclipsând încercări din epocă sau apropiate de ea“20. 

 O extraordinară şansă istorică a făcut ca Ioan Georgescu să-l fi cunoscut 
personal pe Eminescu, încât a putut uni în cele două portrete pe care le-a făcut 
Luceafărului, amintirile sale vizuale şi trăirile sufleteşti în preajma geniului 
poeziei, cu ceea ce evocau cele patru fotografii ale poetului, realizate, prima la 20 
de ani, ultima la 30 de ani – totul fiind recristalizat şi trecut prin imaginaţia şi 
sensibilitatea sa creatoare. 

 O comparaţie între „Emineştii“ lui Georgescu şi cel al lui Brâncuşi ne 
permite să identificăm componentele influenţei portretelor lui Georgescu asupra  
Capului lui Brâncuşi, şi elementele estetice, psihologice şi spirituale de 
superioritate ale ultimului faţă de interpretările date Luceafărului de Georgescu. 
Vom compara Capul lui Brâncuşi, mai ales cu Medalionul lui Georgescu de la 
mormântul poetului, fiindcă acesta reprezintă ultima viziune a lui Georgescu 
despre Luceafăr (1891). 

 Ambele chipuri se inspiră din nemurirea lui Eminescu. Poetul parcă nu s-a născut 
şi n-a murit, ci este un stâlp al veşniciei. Eminescu este nemişcare pură şi infinită 
creaţie. În acelaşi timp suficient sieşi, dar fără a cărui lumină noi nu putem exista. 

 În ambele sculpturi, şi la Georgescu şi la Brâncuşi, dispunerea părului în partea 
din dreapta eliberează o suprafaţă mai mare a frunţii. În amândouă portretele părul 
des acoperă o treime din ureche şi depăşeşte pavilionul urechii. De asemenea, la 
amândouă o şuviţă rebelă reţine atenţia smulgând o fracţiune de secundă chipurile 
din atemporalitate. La ambele o altă suviţă, mai mare, avansează spre ultima treime a 
arcului sprâncenei drepte. Tăcerea, la ambele chipuri, se cerne din priviri, din gura 
strânsă, din toate căderile de lumini pe faţă; tăcerea, ca mărturisire şi supremă 
înălţare a spiritului. Sprâncenele au aceeaşi evoluţie a liniei. Ele denotă parcă un 

 
20 G. Muntean. Criticul citat uita că I. Georgescu a realizat el însuşi un Eminescu superior 

estetic bustului, anume Medalionul Eminescu, bronz fixat pe mormântul poetului în 1891. 
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echilibru obţinut în cadrul tensiunii interioare, accentuează întâlnirea privitorului cu 
un caracter, dau un rafinament şi o spiritualitate deosebită chipului. 

 Observăm la Eminescu al lui Brâncuşi, ovalul alungit al capului, dispoziţia 
coamei capilare, cu un vârf avansat spre centrul frunţii şi două intrânduri laterale: 
stânga şi dreapta. 

 Părul este lucrat în şuviţe groase, mai puţin ordonate şi mai puţin proeminent 
trasate la Georgescu, mai energice şi mai leonine la Brâncuşi, şuviţele fiind perfect 
suprapuse şi organizate într-o formula descriptivă. 

 Urechea este la ambii lipită până la finele pavilionului de obraz şi are o 
canelură arcuită. 

 Gura prezintă un desen asemănător: la ambii se observă reprimarea 
senzualului din buza inferioară, doar că la Georgescu buza superioară este 
acoperită de mustaţă. Linia gurii la Brâncuşi este de o frumuseţe dumnezeiască. 
Buza superioară aminteşte de forma unei rândunici în zbor, sugerând înălţarea 
sufletească. 

 Bărbia, la fel, energică, cu o proeminenţă centrală, cu aceeaşi linie curbă a 
mandibulei. 

 Nasul în cazul Medalionului lui Georgescu, mai osos, se îndepărtează puţin 
de linia greacă, dar este bine proporţionat, ca la Eminescu al lui Brâncuşi. Între 
liniile şi planurile feţei, linia care uneşte extremitatea centrală a bărbiei cu vârful 
nasului şi cu vârful frizurii avansată spre frunte, este fragmentată la ambii sculptori 
în segmente egale. La amândoi, distanţa de la vârful nasului la buză, este 1/4 din 
distanţa de la nas la ureche. 

 Se pare că cei doi sculptori, genii afirmate întâi pe cerul Franţei, au lucrat cu 
acelaşi canon sculptural, cu  aceeaşi gravitate şi măreţie nobilă, după cum 
constatăm privind chipurile modelate. 

 La  Eminescu al lui Georgescu, totul este uimire şi neînţeles. La Brâncuşi, 
totul este visare şi mai mult decât înţeles. 

 La Brâncuşi, suferinţa este spiritualizată şi depăşită ca etapă iniţiatică. La 
Georgescu (Eminescu al maturităţii şi începutului maladiei), suferinţa începe să 
capete teren asupra spiritualităţii, până la a-l domina. 

 Pasiunea aproape stinsă pe ambele chipuri este înlocuită de aspiraţia spre 
veşnicie. La Georgescu, deşi pupila este accentuat reliefată, dându-se viaţă ochilor, 
aceşti ochi nu văd ca la Brâncuşi decât infinitul, şi anume: la Georgescu infinitul 
din zare, la Brâncuşi infinitul interiorizat, oceanul sufletului, adâncurile acestuia. 
Dacă la Georgescu, ochii sunt oarecum invadaţi de tristeţe, la Brâncuşi ei sunt deja 
orbi pentru realitatea imediată. Ei privesc spre ideal, sunt cuprinşi de plenitudine şi 
de o oboseală înţeleaptă. 

 Fruntea la ambele sculpturi exprimă trăirea interioară gravă şi efortul în 
gândire printr-o uşoară bombare a extremităţilor ei, ceea ce  conduce la o adâncire 
a suprafeţei ei pe direcţia liniei mediane orizontale. 
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 Dacă la Brâncuşi mişcarea luminii pe chip este ascendentă, întrucât indica o 
depăşire a experienţei tragice şi a lumescului spre înălţarea mântuitoare, la 
Georgescu este o  uşoară cufundare a chipului în suferinţă. 

 Dacă frumuseţea chipului la Brâncuşi capătă forme apolinice, care sugerează 
starea de după purificare, la Georgescu apolinicul a căpătat pe jumătate umbre 
dionisiace, iar surâsul imperceptibil a dispărut, lăsând pe chip împăcarea cristică, a 
celui ce ştie să piardă.  

PACIUREA  SAU  VIZIUNEA  APOLINIC Ă  A  LUI  EMINESCU 

 Este interesant că Paciurea, unul din cei mai apropiaţi sculptori de sufletul 
lui Eminescu, este autorul unor portrete ale Poetului care n-au suportat vitregiile 
vremilor. Paciurea îl vede pe Luceafăr în postura lui Apollo: zeu al artelor şi 
muzicii, dar conferindu-i şi o tensiune dramatică şi o unicitate românească. 
Paciurea era bun prieten cu Brâncuşi, influenţat sub multe aspecte de acesta. Avem 
motive să credem că Paciurea ca şi F. Storck au cunoscut acest Cap de zeu tânăr al 
lui Eminescu creat de Brâncuşi, pentru că multe elemente de abordare a subiectului 
şi de configurare proprii Capului lui Brâncuşi se regăsesc la aceştia. Iată un 
document despre viziunea eminesciană a lui Paciurea, reprodus de P. Popescu-
Gogan: „Monumentul lui Paciurea − scria un cronicar în „Adevărul” din 7 
februarie 1910 − va fi unic în felul său la noi, unicitatea stând în noutatea 
concepţiei. Macheta ridicată în lut măsoară trei metri şi jumătate în înălţime şi doi 
în lăţime şi reprezintă o stâncă din vârful căreia iese MAJESTUOS CAPUL 
GENIAL şi FRUMOS AL LUI APOLLO, AL POETULUI (subl. ns). Eminescu e 
făcut cum era în epoca lui cea mai productivă, fără mustaţă, cu părul mare, în 
sfârşit! În 1909, opera eminesciană impune un Apollo, se impune creaţia, Paciurea 
fiind cel care semna, cel puţin în intenţii, deocamdată, aproape cu propria-i mână, 
prin 1913-1914, actul de naştere al portretului operei. După aproape un deceniu de 
la Marea explozie, opera impunea un nou Eminescu, un Apollo, se impunea 
apolinicul în dauna tragicului”21. 

 Numai că viziunea apolinică − după cum arată descoperirea Capului lui 
Eminescu − este creaţia lui Brâncuşi şi este mai veche cu zece ani şi mai complexă 
decât cea a lui Paciurea. Conform concepţiei sale că arta trebuie să fie bucurie, 
Brâncuşi - profund cunoscător al lui Eminescu – a ajuns, firesc, la o interpretare 
apolinică, concordantă cu optica generaţiei care îşi impunea Zeul. 

 Brâncuşi a depăşit în opera Eminescu până şi interpretarea apolinică, în sensul unei 
sinteze între apolinic şi dionisiac, pentru a  putea explica prin această confruntare, soldată 
cu victoria seninătăţii asupra suferinţei, personalitatea poetului. În acest scop el a dat 
amploare apolinicului modulat de uşoare note dionisiace. Întrucât Brâncuşi, înaintea lui 
Paciurea, a avut ideea unui Eminescu de natură divină şi factură apolinică, a încercat şi a 

 
21 P. Popescu-Gogan, op. cit., p. 17. 
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reuşit să definească esenţa eternităţii lui Eminescu cu zece ani înaintea lui Paciurea, pe de 
o parte, putem constata obiectivitatea demersului lui Brâncuşi, care confirmă că arta este o 
ştiinţă exactă despre adevărul vieţii şi istoriei, pe de altă parte, se poate presupune, cu 
mare probabilitate, că Paciurea, la un moment dat, a cunoscut direct această capodoperă, 
ceea ce l-a făcut probabil să renunţe la prima formă a proiectului său pentru un monument 
Eminescu şi să renunţe să mai reia tema după ce i-a fost distrusă macheta unei sculpturi 
monumentale Eminescu în timpul transportării ei la o expoziţie în Italia.  

Într-adevăr, Capul lui Brâncuşi nu era numai apolinic, nu era numai un 
Eminescu cu alură de Apollo, ci era o întrupare a zeului tânăr al românismului şi al 
poeziei, de o asemenea forţă, tensiune şi armonie estetică încât pune în umbră atât 
tratarea anterioară a temei Eminescu, cât şi cea posterioară. Poate de aceea acest 
Cap a stat rătăcit, uitat timp de o sută de ani, căci viziunea estetică în care era 
conceput, deşi exprima crezul generaţiei de la 1900, era superioară, depăşind 
limitele de înţelegere ale contemporanilor lui Brâncuşi, dar şi, după cum s-a 
dovedit cu unele excepţii (C. Antonovici, M. Guguianu, V. Aciobăniţei), a 
artiştilor de azi. Concepţia complexă a lui Brâncuşi despre splendoarea cu mai 
multe zări a lui Eminescu, despre uluitoarea complexitate sufletească creatoare  a 
Poetului s-a impus abia după primul război mondial. Am putea, citând rândurile 
unui istoric al culturii din acea vreme, să constatăm că Brâncuşi l-a înfăţişat pe 
poet având în vedere asemenea considerente şi calificări: „Mihail Eminescu este 
rezultatul evoluţiei poporului nostru, moştenitor al naţiunei noastre, aristocratică şi 
prin originea română şi printr-un trecut propriu remarcabil, glorios şi tragic. El se 
naşte în mijlocul ţărănimei, de simţire din mica boierime de ţară a Moldovei, în 
lumea care făcuse trecutul şi în care trecutul trăia încă. Nimeni n-a înţeles mai 
adânc poezia noastră populară, istoria şi limba noastră decât Eminescu şi, iarăşi, 
nimeni n-a prezentat o psihologie mai românească, în forme superioare culturale 
(...) într-un cuvânt, Eminescu este o manifestare a evoluţiei noastre naţionale într-
un moment de renaştere şi de contact intens cu cultura universală (...) Mihail 
Eminescu a izbutit ca, într-o cultură de ridicare la nivel să întâlnească şi apoi să 
realizeze marea artă, comparabilă în realizările ei cu cele mai de seamă producţiuni 
ale umanităţii. Din ce în ce mai mult simţim la el accentele tainice din care se 
încheagă o melodie, o substanţă, o psihé aparte şi deasupra materialului poetic. El 
ne-a dat astfel o poezie de contemplaţie aristocratic-religioasă, de iubire sau de 
gândire filosofică, în care a sintetizat mii de momente răspândite în fiinţa lui 
trecută şi prezentă, de adâncire, de chinuri sau de sublime voluptăţi, ridicându-le 
până la expresia cea mai înaltă ,mai universală şi plastică, aşa cum a făcut-o de ex. 
Goethe în cele mai bune poezii ale lui. Natura lui faustiană şi temperamentul lui 
uneori dionisiac, uneori calm, sudic, apolinic, dragostea lui de natură şi erotismul 
lui delicat şi pătimaş − pentru prima oară idealist în literatura noastră, cum spune 
dl. Iorga − şi sforţările lui în toate direcţiile culturei şi critica lui socială extremă, 
de care vorbeşte dl. Ibrăileanu − iau un înţeles mai adânc”22. 

 
22 V. Zabarovschi, Eminescu pentru istorie, în vol. România Jună, Bucureşti, 1921, p.133.  
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 Modelând acest Cap de zeu tânăr, Brâncuşi a anticipat cu un sfert de veac, 
această dialectică înţelegere a lui Eminescu, fără a desconsidera elementul eleat al 
verticalităţii ţinutei şi creaţiei acestuia. 

EMINESCU  ANILOR  ’900 

 Pentru a reveni la modelul cultural al Luceafărului în anii ’900, constatăm că 
Iorga şi Brâncuşi l-au considerat pe Eminescu ca un miracol de mult pregătit şi 
aşteptat prin care românii au ajuns să capete conştiinţa naţională şi estetică de sine 
şi să participe cu valori recunoscute la cultura europeană. Eminescu a fost pentru 
ei un izvor de nesecat din care se formau nucleele culturii viitoare; ei l-au 
promovat drept un ideal, intangibil prin natura sa, dar l-au privit înainte de toate ca 
pe un mentor cultural care a iniţiat o direcţie sufletească viabilă, manifestată prin 
spiritul creator al acestui tineret; este elocventă mărturia lui Iorga: „Pentru 
generaţia de acum, Eminescu este un mare poet, pentru generaţia mea este mai 
mult decât atât. El este însuşi educatorul, însuşi creatorul gândurilor înalte şi 
nobile în generaţia din care fac parte. Nu pot să exprim îndeajuns tot ce această 
generaţie datoreşte aceluia care a trecut cu mult margenele date celui mai mare 
poet... din pătrunderea adâncă a poeziei lui a izvorât o direcţie sufletească pentru 
această generaţie”23.  

 La începutul secolului, constata şi filosoful C. Rădulescu-Motru influenţa 
dominatoare a lui Eminescu asupra generaţiei sale : „Nici un nume de persoană 
română de care să se lege o influenţă durabilă şi de la care să pornească o Şcoală 
în adevăratul înţeles al cuvântului. Eminescu, doar singurul. Când un poet, un 
orator, sau un gânditor român, îşi dă un veştmânt sentimentelor şi gândurilor lui, 
sub acest veştmânt se regăseşte aceea ce vine de la Eminescu (...). Singura 
influenţă personală recunoscută este aceea de la Eminescu. Pecetea pe care a 
aplicat-o geniul acestui poet pe ceara sufletului românesc, este singura pecete care 
nu s-a ros de dintele vremei şi are caractere citeţe pentru orişicine; pecetea altora a 
durat cât a durat şi viaţa lor trupească. Nemuritor în înţelesul permis al cuvântului 
este numai Eminescu”24.  

Întreaga generaţie de atunci s-a format, s-a transformat şi s-a afirmat prin 
Eminescu, prin depăşirea lui într-o direcţie sau alta, fără ca nimeni să poată 
întrece, în esenţă, pe „omul deplin al culturii” (Noica). Publicarea necontenită, în 
acea perioadă, a ineditelor lui Eminescu, sporea mereu dimensiunile şi orizontul 
titanului, se dezvăluia puterea sa renascentistă de a cuprinde toate sferele 
cunoaşterii şi artei universale, toate frământările neamului. De aici, nestăvilita 
iubire, a generaţiei care va face România Mare, pentru poet; de aici şi setea ei de a 
se afunda în, şi redefini ca personalitate prin prisma revelaţiilor continue pe care le 

 
23 N. Iorga, Eminescu, p. 132. 
24 În vol. O. Minar, op. cit. 
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aducea opera lui Eminescu. Iată ce constată Iorga: „De patruzeci de ani se vorbeşte 
necontenit de Eminescu, de vreo treizeci de ani o admiraţie fără margini, o iubire 
ca aceea a credinciosului faţă de sfântul ocrotitor, se îndreaptă către acele 
strălucite frânturi care erau privite până mai ieri ca opera lui întreagă; vor fi zece 
ani de când nimeni, decât vreun neînţelegător prea îndărătnic sau vreun vânător de 
lucruri nouă, nu mai cutează a-l tăgădui; după 1900, în sfârşit, putem privi în 
comoara de mari lucruri neisprăvite, amânate sau uitate ce au rămas de pe urma 
acestui cuprinzător geniu, cu mult mai presus de timpul şi mediul său. Atâtea ediţii 
din poeziile lui s-au desfăcut cu o repeziciune fără pereche; şi postumele de curând 
editate au întâmpinat o călduroasă primire, cu toată dorinţa unei vremi nouă de a-şi 
găsi şi ea tălmaci pentru viaţa sufletească. Încercări dintre care unele măiastre, s-au 
făcut pentru a dezlega, în caracterul şi inspiraţia lui, scrisul lui Eminescu. Şi totuşi, 
trebuie să-i spunem că nu-l putem avea limpede în faţa ochilor, că nu suntem în 
stare a preţui după cuviinţă fiecare parte din opera lui”25. 

 Această disperare de a nu-l putea cuprinde şi înţelege până la capăt pe 
Eminescu se compensa, la această generaţie, prin afirmarea solidarităţii totale cu 
poetul; ea era trup şi suflet cu Eminescu, chiar cu preţul de a nu mai ieşi niciodată 
din magia Zeului. Această împărtăşire din şi întru Eminescu, o mărturiseşte însuşi 
şeful generaţiei, Iorga: „Eminescu se absorbise complet în gloria sa. Ea creşte 
zilnic. Tinerii altor generaţii pot fi robiţi trecător de alte stele, mai apropiate de ei. 
Lumina lor nu mi-e străină şi o primim cu mulţămită, dar, cât priveşte mângâierea, 
îndemnul, religioasa purificare şi înălţare a sufletului, pe care ai dreptul să o ceri 
de la poezie şi pe care ea o dă atât de rar, noi, cari am fost tinerii de acum douăzeci 
de ani, nu mai avem nevoie să căutam alte raze. Neclintită şi eternă ne-o trimete 
raza noastră” 26.  

 Singurul care s-a putut rupe deplin din farmecul şi adâncimile de cuget ale 
lui Eminescu a fost Brâncuşi, tocmai fiindcă a stăpânit ca nimeni altul atât 
izvoarele, cât şi esenţele operei Luceafărului. El s-a despărţit de Eminescu numai 
după ce l-a asimilat total în carnea şi spiritul său, după ce a înveşnicit sărutarea 
eminesciană („s-ascult de glasul gurii mici”) şi zborul Luceafărului prin înălţarea 
Columnei nesfârşitului. 

 Am datat extraordinarul Cap al lui Eminescu ca fiind modelat de Brâncuşi 
aproximativ în 1899, când se împlineau zece ani de la moartea Poetului şi un an de 
la moartea lui I. Georgescu. Gradul de perfecţiune şi tragicul sublim pe care îl 
atinseseră alte lucrări în ghips de Brâncuşi din această epocă, cum ar fi Bustul lui 
Laokoon, ne îndreptăţesc să considerăm motivată acestă datare. 

 Momentul când Brâncuşi a fost chiar Eminescu, când a intrat în inima 
poetului şi a renăscut cu chipul acestuia − a fost tocmai limita dintre veacurile XIX 
şi XX. Atunci Brâncuşi a modelat Capul de zeu tânăr al lui Eminescu. Astfel, 
 

25 N. Iorga,  O dramă a lui Eminescu, (1906), în vol. Eminescu, Iaşi, 1981, p. 96. 
26 N. Iorga, Eminescu, op. cit., p. 110. 
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Eminescu a intrat în veacul XX de mână cu Brâncuşi sau, mai exact, prin minunea 
mâinilor lui Brâncuşi. 

 Fericită coincidenţă dintre sufletul divin, dar trecut prin condiţia umană, al 
lui Eminescu şi figura sa de o frumuseţe romantică suprapământească! Identitatea 
interiorului sufletesc cu portretul fizic, promulgată ca o lege supremă a sculpturii, 
se întâmpla şi în fascinanta realitate istorică, carnală, a poetului Eminescu. 
Într-adevăr, văzându-l pe viu pe poet, cât şi pe sora acestuia Henrieta, care îi şi 
semăna leit, Iorga scrie tulburător despre frumuseţea nepământească a acestor fraţi, 
parcă gemeni, şi descoperă condiţia divină a poetului. „Henrieta pe care mi-o aduc 
aminte, aşa de asemenea cu fratele ei, zeul tânăr, tot aşa albă, cu faţă de marmură, 
sigură în linii, cu ochii liniştiţi negri, adăugându-se la această înfăţişare de 
nerealitate, de frumoasă închipuire, despreţuitoare pentru viaţă, nemişcarea, 
aproape desăvârşită” 27. 

 Cu asemenea trăsături l-a închipuit şi l-a modelat Brâncuşi pe Eminescu. 
Înainte de toate Zeu tânăr, şi nu orice Zeu, ci acea divinitate prin care muzica sferelor 
s-a coborât spre muritori: Apollo. Adică acel Zeu grec care a fost preamărit pentru 
frumuseţea sa, dar mai ales pentru că simbolizează culminaţia poeziei şi muzicii. 
Apollo, zeul pastoral care are puterea de a înnobila viaţa umană, transformând-o în 
viaţă divină şi invers. Sculptura lui Brâncuşi a împrumutat multe elemente de vigoare 
şi frumuseţe din statuarul grec: de la profilul grec al nasului, până la redarea energiei 
calme, ritmice a chipului, în contrast cu energia nezăgăzuită a şuviţelor de păr, dar 
controlată prin forma şi dispunerea geometrică a acestora. 

 Sculptorul a redat în unitatea lor armonioasă şi celelalte caracteristici pe care 
le-a surprins Iorga la Eminescu şi sora sa: „această înfăţişare de nerealitate, de 
frumoasă închipuire”, liniile sigure ale feţei marmoreene, liniştea interioară revărsată 
pe chip. Apollo a renăscut în trăsăturile mlădioase şi melodioase ale lui Eminescu.  

 Brâncuşi a ştiut să-l vadă pe Eminescu cu ochii contemporanilor, dar şi în 
perspectiva eternităţii. Se pare că sculptorul a intuit acel portret de reconstituire şi 
rememorare a Luceafărului pe care avea să-l zugrăvească scriitorul Nicu Gane în 
1909: „ îl am şi acum înaintea ochilor, chip frumos şi blând, fire mistică, străină de 
lume, zămislită parcă în alte plaiuri. Ce frunte măreaţă şi încercată de gânduri! Ce 
privire adâncă şi visătoare izvorâtă din cea mai nobilă inimă omenească! Ce 
absolută, completă desinteresare de tot ce e în legătură cu partea materială a vieţei! 
Ai fi zis că plutea într-o atmosferă suprapământească. Lui nu i-a fost scris să se 
bucure de viaţă lungă. Intelectul îi surpa fizicul. Nervii lui, din cale afară de 
simţitori, vibrau ca o harpă eoliană la orice adiere a vântului. Sufletul lui, un 
vulcan în veşnică activitate, îşi consuma zilele văzând cu ochii, aşa că flacăra 
geniului lui care a pâlpâit de la început prea de tot puternic, a trebuit să se stingă 
curând, cum i s-a stins şi amorul descris de el în următoarele nemuritoare versuri: 
«Era un vis misterios / Şi blând din cale-afară / Şi prea era de tot frumos, / De-a 
trebuit să piară». 

 
27 Ibidem, p. 109. 
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 Eminescu a fost o minune a naturei iute trecătoare, un meteor căzut din cer 
care, prin fulgerătoarea sa dungă de foc, a revărsat o nouă şi necunoscută până 
atunci lumină, asupra literaturei noastre româneşti” 28. 

 Eminescu este miez şi simbol al culturii române − aceasta s-a regăsit pe sine 
prin creaţia lui − constată C. Rădulescu-Motru. Filosoful la care ne referim, autor 
al doctrinei personalismului energetic, aparţine primei generaţii eminesciene. 

 Printr-o coincidenţă cu tâlc, Rădulescu-Motru îşi dădea teza de doctorat cu 
Maiorescu (17 iunie 1889), exact în ziua când avea loc înmormântarea lui 
Eminescu, la care, dealtfel, a participat după examen. Acelaşi gânditor, care în 
tinereţe promovase publicistic opera lui Brâncuşi, ţinea să atragă atenţia că 
filosofia sa de-o viaţă se poate regăsi, în tot ce are esenţial, în sculpturile lui 
Brâncuşi. El observa că Eminescu a inaugurat direcţia „căutării de sine” care a 
devenit o problematică esenţială a culturii româneşti, mai ales, adăugăm noi, a lui 
Brâncuşi. Formularea exactă a lui C. Rădulescu-Motru este: „Procesul culturei 
române întregi s-a depănat în mic, dar concentrat, în munca lui Mihail Eminescu. 
Acea «căutare de sine» a lui este căutarea de sine a culturei române (...). De aceea 
este natural ca aceia care vin după dânsul şi sunt împinşi spre misiunea aceleiaşi 
«căutări de sine» să fie sub influenţa lui. ŞCOALA  LUI  EMINESCU este prin 
excelenţă Şcoala culturei neamului”29. 

 Primul şi cel mai mare sculptor al vibraţiei cosmice, Brâncuşi, a ştiut să ne 
redea inima lui Eminescu cu bătăile ei adevărate, să ne ofere lumina misterioasă în 
care se prefigura personalitatea Poetului. Ceea ce nu i-a reuşit nici lui Ioan 
Georgescu, maestrul său, nici lui Gh. Anghel, care ne-a oferit unul din cele mai 
umanizate şi ceremonioase chipuri pătimite ale lui Eminescu − i-a reuşit lui 
Brâncuşi: să învie frumuseţea şi strălucirea suprafirească a Luceafărului. 

 Brâncuşi a întrupat şi a sublimat în Capul lui Eminescu crezul generaţiei sale, cea 
care l-a cunoscut sau cel puţin l-a presimţit pe Eminescu, generaţia care a înţeles şi a 
crezut că este o singură cale printre stele: cea a Luceafărului, a iubirii care mişcă soarele şi 
celelalte stele, cum spunea celălalt divin poet din polul opus al latinităţii − Dante. 

 În timp ce o întreagă generaţie şi cele ce s-au succedat l-au divinizat, 
Brâncuşi ne-a redat chiar divina natură a poetului; el ne-a situat în faţa şi în 
adâncurile frumosului absolut: al chipului, al sufletului şi al gândului. 

 Rătăcitorul Luceafăr a fost întors din nemărginirea spaţiului cosmic în inima 
noastră şi în inima artei de către Brâncuşi.  

GÂNDURI  LA  DESCOPERIREA  CAPULUI  LUI  EMINESCU MODELAT  DE  BRÂNCU ŞI. 

 Dacă este adevărat că marile genii se întâlnesc, nu numai în Olimp, ci şi în efortul 
terestru de a reconstrui lumea, de a merge la rădăcinile vieţii, atunci nu este de mirare că 

 
28 O. Minar, op. cit.. 
29 Ibidem. 
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Eminescu făcea parte adânc din fiinţa spirituală a lui Brâncuşi. Cei doi titani nu sunt nici 
paraleli, nici succesivi, nici nu trebuie alăturaţi doar pe criteriul exterior al celebrităţii. 
Vorba cu miez a lui Petre Pandrea: „Brâncuşi se scaldă în apele simbolismului şi ale lui 
Eminescu”, străluminează adevărul întemeietor pentru înţelegerea universului sculptural 
al aceluia care a dăltuit Poarta sărutului. Brâncuşi fiin ţează şi se împlineşte pe sine prin şi 
întru Eminescu. Cele două genii sunt cele două manifestări ale substanţei spiritualităţii 
româneşti: unul filosofează asupra timpului, decantează curgerea lui ritmică şi îl mlădiază 
ca dimensiune a trăirii şi subiectivităţii umane; celălalt crează un spaţiu cu noi linii de 
forţă, cu noi canoane şi sublimări ale formei, cu alte valori şi dimensiuni, capabil să 
domine şi să învingă timpul prin compactul şi ritmica volumelor sale. Amândoi descoperă 
arhetipurile şi geometria ideală ce se ascund în „clipa cea repede” şi în jocurile de umbre 
şi lumini ale vieţii; amândoi configurează anatomia şi sublimitatea nemuririi, amândoi 
mediază uimirea faţă de sine a spiritului, a fiinţei umane care se regăseşte în cuvântul 
brodat şi în piatra făcută să cânte. 

 Afinitatea şi indisolubila legătură între cele două genii îşi are originea în 
chiar formarea personalităţii lor: ei părăsesc de copii casa părintească − acea „gură 
de rai” plină de poveşti, obiceiuri şi artă tradiţională − şi pornesc rătăcitori să-şi 
încerce norocul în lume; ei cunosc la sursa folclorică, din nenumăratele contacte 
cu ţăranii din satele prin care trec sau petrec; ei se inspiră din creaţia populară pe 
care atâta o iubesc, fiindcă acolo află ei apa vie din care rostuiesc frumosul. 
Eminescu aduna în cuvintele sale ritmurile şi înţelepciunea folclorului, Brâncuşi 
caută să fure îndemânarea meşterilor cioplitori de lemn şi de piatră, se pune la 
întrecere cu ei. Până şi aceleaşi poveşti despre păsări măiestre, ouă de aur, iubire 
învingătoare de moarte − le ascultă. Pe amândoi dorul de mamă, de satul natal îi 
îngândurează nostalgic în timp ce rătăcesc prin lume. 

 Îşi umplu sufletul de admiraţie în faţa armoniei şi etosului artei eline. Unul 
încearcă să învie măreţia elină în poemele sale în metru antic, celălalt vrea să 
evoce în Laokoon tragedia condiţiei noastre moderne. Amândoi învaţă „arta de a 
muri”, asemenea Niobidei din Muzeul Termelor din Roma, pentru a dărui 
oamenilor arta de a afla ce este nemuritor în ei, „arta de-a nemuri”. 

 Creatori de elită, structuraţi în centrul sufletului românesc, atât Eminescu, cât şi 
Brâncuşi absorb în drumurile lor prin străinătate viziunea şi căutările artei europene şi 
asiatice, le cuprind în propriile lor creaţii şi dau noi dimensiuni universalului şi 
sublimului, întemeind paradigme (una naţională, cealaltă internaţională) a unei noi 
sensibilităţi a frumosului. Filosofia devine prin ei o premisă şi concomitent o rafinată 
finalitate a operei de artă. Căci opera de artă este singurul construct al umanităţii prin 
care pot fi atinse şi dezvăluite misterele ultime ale existenţei. 

 Luceafărul, înălţat deplin pe bolta albastră a recunoştinţei unui întreg popor 
care îi cânta versuri devenite romanţe, străluce tot mai viu şi asupra adolescenţei 
studioase şi lucrative a lui Brâncuşi. Razele sale au mângâiat blocurile de marmură 
dăltuite de înălţătorul Columnei, dar de multe ori s-au concentrat în substanţa 
secretă a centrului lor, participând la întreţeserea melodiei smulsă din pietre de 
sculptorul păstor. 
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 Despre geneza şi sublimul sculpturii Capul lui Eminescu, Brâncuşi ar fi putut 
spune, folosind exact cuvintele lui Fidias: „Nici un om teafăr n-ar putea compara 
opera mea cu a vreunui muritor, în ce priveşte frumuseţea şi mărimea (...). 
Îndemnat de înţeleapta şi aleasa obşte a elenilor (a românilor, am spune noi − n.n.), 
după priceperea mea şi pe cât este în stare cugetul unui muritor, am reuşit să 
descriu natura dumnezeiască şi extraordinară a zeului, înfăţişarea sa plăcută şi 
gravă de părinte izbăvitor şi apărător al tuturor oamenilor, dătător al tuturor 
bunurilor vieţii. Gândeşte-te dacă nu cumva cu ajutorul epitetelor care i se atribuie, 
nu se poate constitui  PORTRETUL  ZEULUI”30. 

 La aceste relatări şi gânduri ale lui Fidias (valabile şi pentru cazul lui 
Brâncuşi), i-a răspuns cu vorbe de preţuire Dion Hrisostomos: „Astfel, tu ai 
plăsmuit o imagine care alină durerile şi dă uitării relele toate, atâta lumină şi atâta 
farmec emană din arta ta, însă tu, prin forţa artei tale, plăsmuind această imagine, 
ai biruit şi ai strâns în jurul tău mai întâi Grecia, apoi întreaga lume. Ai demonstrat 
cum arată divinul şi magnificul, aşa încât toţi cei care văd opera ta, nu-şi pot 
formula lesne altă noţiune despre frumuseţea divină” 31. Vorbele acestea de preţuire 
se potrivesc şi în cazul ghipsului Zeul tânăr Eminescu; le considerăm cea mai 
frumoasă judecată estetică ce ar putea fi rostită şi despre capodopera lui Brâncuşi, 
sculptor care ne-a redat chipul adevărat al Luceafărului. 

Capul lui Eminescu este de o frumuseţe divină, ai impresia că te întâlneşti cu 
un tânăr zeu grec venit din singurătate, care a suferit pentru nefericirea oamenilor, 
ca apoi să-şi regăsească graţia şi măreţia, dobândind o nouă înţelepciune a vieţii. 

Acest studiu despre „Eminescu creator de generaţii”, pentru a utiliza una din 
formulările lui Nicolae Iorga care exprimă chintesenţial motivaţiile reale ale 
cultului autentic şi viu al lui Eminescu în epoca făuririi României Mari, caută să 
lămurească raporturile sufleteşti şi ideatice dintre cele două genii supreme pe care 
le-a dat neamul românesc, Eminescu şi Brâncuşi, ultimul fiind el însuşi o 
personalitate formată nolens-volens şi apoi volens în cultul Eminescu. Acest cult, 
izvorât din cele mai adânci fibre ale fiinţei naţionale, din cercurile cele mai largi 
de ţărani, şcolari, profesori, cărturari şi oameni politici, era expresia ceea mai 
concentrată şi mai vie a renaşterii spirituale a conştiinţei şi fiin ţei naţionale. 

Poate nici un creator în tinereţea sa nu a trăit osmotic atât de adânc, de total 
şi de rodnic în lumea fabuloasă de mit, vis şi luciditate istorică a lui Eminescu − 
cum s-a întâmplat în cazul lui Bâncuşi. Amândoi fii de ţărani înstăriţi, ajunşi pribegi 
prin lume, crescuţi în noianul de poveşti, legende şi tradiţii populare; amândoi poeţi 
ai paradisului pierdut al copilăriei şi al iubirii ca supremă forţă cosmică, cuprinşi de 
setea nemărginită de armonie, de desăvârşire, de ideal, îngemănată cu dramatica 
nevoie de cunoaştere absolută şi de acţiune întru dărâmarea „piramidei fatale” care 
desparte şi învrăjbeşte neamurile, generaţiile, creatorii. Doar că Eminescu a fost 
maestrul şi mântuitorul lui Brâncuşi, după cum a fost al nostru al tuturora,  

 
30 Antichitatea despre artele plastice, ed. A. Cizek, Bucureşti, 1971, p. 185-186.  
31 Ibidem, p. 184-185. 
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Luceafărul fiind „guida, duca e maestro” pentru Brâncuşi mai mult decât pentru toţi 
la un loc, după cum am dovedit. Acest fapt central al culturii umanităţii, acest 
miracol s-a întâmplat sub ochii noştri, fără să-l presimţim.  

La rândul său, Luceafărul a pătruns în conştiinţa umanităţii, s-a 
„universalizat” (aşa cum doream noi şi eram conştienţi că o merită deplin atunci 
când blestemam intraductibilitatea inefabilului versului eminescian), a pătruns ca 
un şuvoi de valuri noi în unda creatoare a umanităţii prin Brâncu şi, singurul care 
a reuşit să-i traducă poemele în categoriile universalului, întrucât a găsit limbajul 
adecvat: armonia volumelor creatoare de spaţiu, timp şi lumină, volume modelate, 
cioplite şi şlefuite din lemn, metal şi piatră. 

Într-adevăr, nici o altă limbă europeană nu putea să cuprindă, prin traducerea 
poemelor, infinitul metafizic şi infinitul sensibilităţii visului şi eroismului 
eminescian, ci acest lucru a fost posibil doar prin recurgerea la alt  limbaj  artistic:  
al bronzului şi al marmurei, al lemnului  şi  al  pietrei. Dar pentru aceasta a trebuit 
să vină marele traducător-creator Brâncuşi! Şi a venit!  

Fără să bănuim, datorită Capului Poetului realizat de Brâncuşi, constelaţia 
Eminescu cuprinsese în luminile ei nesfârşirea Spiritului, ascunsese la sânul ei 
Calea Lactee şi noi, microni prinşi în imensitatea ei, nu realizasem aceasta, aşa 
cum de mii de ani omenirea nu realizase că stă pe o sferă. Toate acestea fiindcă, 
atunci când ne uimea Luceafărul, uitam de Brâncuşi şi invers, pentru că nu 
realizam că sensibilitatea estetică modernă a conştiinţei româneşti este opera 
amândorura. Că este provincial să-l studiem pe Eminescu fără să auzim în surdină 
muzica volumelor rostuite de Brâncuşi, că este cosmopolit să căutăm esenţa 
zborului la Brâncuşi înainte de a ne fi crescut „în cer” aripile Luceafărului; fiindcă 
nu desluşeam că avem nevoie de armoniile lui Brâncuşi spre a le retrăi pe cele ale 
lui Eminescu, după cum avem nevoie să cunoaştem istoria universului pentru a 
cunoaşte structura atomului. S-au întâmplat acestea şi pentru că îl căutasem pe 
Brâncuşi − ca să-l înţelegem − printre palmierii Africii, prin neoliticul asiatic sau 
prin cartierele boeme ale Parisului, tocmai pe el, retrasul, singuraticul, 
inconfundabilul, care toată viaţa nu lepădase costumul său alb, al ţăranului român.  

Eminescu învinsese pentru că Brâncuşi întemeiase arta modernă. Brâncuşi 
reuşise această nouă viziune asupra frumosului fiindcă fusese născut Eminescu. 
Această naştere mistică, acest miracol camuflat, cum ar fi spus Mircea Eliade, a 
fost preanunţat de Alexandru Vlahuţă (prieten şi cu Eminescu şi cu Brâncuşi), de 
V. G. Paleolog şi P. Pandrea şi intuită de Cornel Regman, dar până la urmă trecută 
sub tăcere, fiindcă nu se formase încă criticul care să stăpânească la fel de bine şi 
limbajul poeziei şi cel al formelor spaţiale, criticul care să cunoască în profunzime 
atât istoria litereaturii, cât şi cea a artei plastice şi, în plus, lipsea dovada 
peremptorie a identităţii creatoare Eminescu-Brâncuşi, deşi visul vieţii amândurora 
fusese zborul şi mai ales, zborul în vis sau visarea în lumea mirifică a codrilor 
româneşti. Chiar şi noi ne-am umplut sufletul de uimire faţă de strălucirea 
constelaţiei Eminescu în universul brâncuşian, abia după ce am descoperit CAPUL 
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ZEULUI  TÂNĂR  EMINESCU în 1996, după ce am putut studia aprofundat 
această capodoperă.  

A explica prin cultul viu şi frenetic al lui Eminescu, la finele secolului al 
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, formarea marilor artişti români care nu 
puteau să se sustragă, ca întreaga generaţie, acestei matrici spirituale, poate lămuri, 
în special, geneza capodoperei lui Brâncuşi.  

Divinizarea lui Eminescu este antipodul „cultului personalităţii”. E un 
fenomen de o mare rezonanţă culturală, în opoziţie, mergând până la excluziune 
violentă, cu ceea ce s-a numit „cultul personalităţilor”, care s-a practicat în 
România şi în alte state ale lumii, pe banii contribuabililor, fără voia lor şi prin 
terfelirea conştiinţei cetăţenilor. Divinizarea poetului este un efect luminos, 
creator, ce decurge cu necesitate din faptul că s-a născut un geniu, geniul cosmic în 
momentul afirmării independente de sine a naţiunii şi a conştiinţei naţionale, ca 
supremă forţă spirituală a dezvoltării istorice a României. Apariţia lui Eminescu pe 
firmamentul spiritualităţii româneşti, prezentată de istoricii culturii ca un miracol 
covârşitor, ca o a doua naştere a poporului român, a fost ea însăşi, o necesitate 
absolută, venită din celelalte două momente de răscruce istorico-culturală trăite de 
naţiune: 1821 şi 1848.  

Cultul lui Eminescu a fost şi este continuarea revoluţiei integrale a sufletului 
românesc proiectată, provocată şi integrată în sfera universalităţii istorice de către 
Eminescu − în sfera artei cuvântului şi apoi, de către Brâncuşi − în sfera artei 
formelor spaţiale. 

Poate cel mai bine a înţeles acest lucru filosoful C. Rădulescu-Motru, al cărui 
sistem, „personalismul energetic”, este perfect exprimat de gândurile generatorare de 
formă din opera lui Brâncuşi − după cum susţinea chiar filosoful în cauză. 

La împlinirea a 50 de ani de la moartea lui Eminescu, C. Rădulescu-Motru 
făcea o comunicare la Academia Română, în care demonstra naturaleţea, 
spontaneitatea, autenticitatea, necesitatea culturală a cultului lui Eminescu, cult 
căruia îi prevedea şi o dezvoltare viitoare neîntreruptă, cu efecte creatoare continue 
pentru condiţia istorică şi spirituală a românilor: „La un cult eminescian – căci de 
un adevărat cult se bucură astăzi Eminescu – s-a ridicat apoi, an de an, opera lui 
Eminescu în ochii publicului românesc. În această ridicare a fost o continuitate 
perfectă. Nici o influenţă de modă trecătoare. Cultul eminescian a fost produsul 
direct al trezirii conştiinţei literare în lumea noastră românească. În Mihai 
Eminescu noi am ajuns a recunoaşte pe cel mai reprezentativ maestru al nostru... În 
poezia şi proza lui, simţirile cele mai caracteristice ale vieţii noastre naţionale şi-au 
găsit o expresiune artistică nepieritoare. El a fost maestrul care a ştiut alege 
metalul pur şi nobil din minereul brut al sufletului nostru”32. 

Ne-am mântuit prin Eminescu şi Brâncuşi, prin Tată şi prin Fiu. Mai trebuie 
să regăsim Duhul Sfânt al acestora şi ne vom mântui a treia oară, prin noi înşine! 

 
32 C. Rădulescu-Motru, Cuvântarea d-lui prof. C. Rădulescu-Motru, preşedintele Academiei Române,16 

iunie 1939, în „Convorbiri literare”, anul LXXII, numerele 6-7-8-9, iunie-septembrie 1939, p.732.  


