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A Coluna Sem Fim, nome de uma das últimas obras de Brancusi, e também 
o nome de uma peça de teatro, em três atos, de Mircea Eliade, na qual este 
aborda o sentido sacral das criações do artista romeno, inspiradas nas tradições 
populares de seu país. Nos três atos Brancusi aparece como personagem. No 
último ato, elucida o propósito da criação da que é considerada como sua obra-
-prima, a Coluna Sem Fim: levar o homem a transcender a si mesmo, a buscar 
uma contínua auto superação, pela contemplação da beleza.
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A meditação de Mircea Eliade sobre a obra de Brancusi põe em relevo as liga-
ções entre a arte e a busca da transcendência. A arte é, em Brancusi, na opinião 
do historiador das religiões, a procura de uma mutação ontológica que conduza 
o homem a superar seus limites e alcançar uma libertação do contingente e do 
sensível.

Eliade trata, inicialmente, de descrever a moradia do artista em Paris, deco-
rada como uma casa camponesa, de modo a recuperar, na cidade–luz as suas 
raízes. E mais ainda: foi lá, em uma cidade que não tem nada de camponesa, 
que o artista encontrou o “tesouro oculto” das criações primitivas, arcaicas, da 
África negra, nas exposições que ocorreram em Paris na época em que lá viveu.

A viagem para fora de sua terra natal, o viver em um país estrangeiro, fez, 
para o artista, o papel de uma viagem interior, que revelou a ele a riqueza da 
sua própria tradição camponesa, da qual descobriu “as possiblidades criadoras”1.

Foi em Paris que o escultor encontrou, sonhando com a matéria, a pedra, as 
fontes arcaicas de inspiração dos artistas primitivos, que ainda se encontravam 
próximos do sentido sagrado do mundo. Foi lá que Brancusi recuperou o motivo 
da Coluna sem Fim – da qual fez, durante dezenove anos, versões em carvalho, 
em pasta de pedra, em aço, entre 1918 e 1937; foi também lá que, de 1912 a 
1940, fez vinte e nove versões “em bronze polido, em mármore e em pasta de 
rocha”2, do pássaro Maiastra, pássaro mítico das tradições populares romenas. 
Eliade põe em relevo, em todas essas obras do artista, a experiência de ascensão 
espiritual que as caracterizou.

O contato com as criações da vanguarda parisiense e as visitas às exposi-
ções sobre arte africana remeteram Brancusi ao imaginário da sua infância e 
do folclore romeno. Foram essas vivências que o levaram a mergulhar na fonte 
primordial de seu país, que se tornou a inspiração e guia da sua busca interior. 
Não se trata, para o artista, de “copiar o folclore”, mas de reencontrar “a fonte 
de todas essas formas arcaicas e de mergulhar nelas”3.

A busca dessas formas era, ao mesmo tempo, a tentativa de expressar 
as vivências do artista e a tradução de uma viagem interior, que o levou “a 
ingressar num mundo das profundezas, na qual a pedra, a ‘matéria ‘por exce-
lência’, se revelava misteriosa, dado que incorporava a sacralidade, a força, a 
oportunidade”4.

Brancusi tinha descoberto, diz Eliade, o segredo da arte primitiva e foi o 
desvelamento desse segredo que inspirou as sucessivas tentativas do artista para 
exprimi–lo.

A Coluna sem Fim representa, no folclore romeno, o que Eliade chamou de 
um axis mundi, isto é, um elemento que sustenta a comunicação entre o mundo 
da natureza e o mundo espiritual. Em Brancusi, a retomada do tema da coluna 
do céu “é integrado na simbólica ‘da ascensão, do voo, da transcendência’, do 
lançar–se no espaço sem fim. É a transcendência da condição humana que é 
buscada”5. Análogo do pássaro Maiastra, A Coluna sem Fim representa, para o 
artista, a busca da essência do voo, isto é, da experiência da transcendência, da 
liberdade, da ascensão, da ruptura com “o universo da experiência quotidiana”6.

A Coluna sem fim é também o título de uma peça de teatro escrita por 
Eliade, na qual Brancusi aparece como personagem7. É vinculada, em Eliade, ao 
exame da permanência do sagrado na arte contemporânea8. Nosso pensador 

1. Eliade, M. “Brancusi et les mythologies” id., Paris, Gallimard, 1986, p.17.

2. Id., ibid., p. 20.

3. Id., ibid., pp. 18-19.

4. Id., ibid., p. 19.

5. Id., ibid., pp. 21-22.

6. Id., ibid., p.23.

7. Id., Lanham - New York, London, University Press of América, s/d.

8. Id. “La permanence du sacré dans l’art contemporain” id., pp. 25-30.

diz que na arte contemporânea, “o sagrado sobrevive disfarçado, isto é, ‘camu-
flado nas formas (…) aparentemente profanas’ porque não se exprime mais“ 
numa linguagem religiosa convencional”9. O artista contemporâneo, buscando 
o significado e as estruturas profundas da matéria, sonha com a matéria, exer-
ce e recupera uma religiosidade arcaica, mesmo que não saiba disso. E um dos 
exemplos mais contundentes desta religiosidade arcaica poderia ser discernido, 
diz Eliade, na atitude de Brancusi perante a pedra: veneração, solicitude, fasci-
nação pelos modos elementares da matéria. Mais ainda: há recriação, “na arte, 
de novos universos, novos mundos, mais adequados ao homem contemporâneo, 
permitindo–lhe ver o mundo e a existência de um modo novo”10. Estabelecendo 
analogias entre a experiência de Brancusi e as de Chagall e de Rouault, Eliade 
assinala que neles não há “nada em comum com o mundo de todos os dias 
[mas suas obras permitem perceber] o mundo sagrado e misterioso tal como 
se desvela na infância”11. Brancusi tinha descoberto, diz Eliade, o segredo da 
arte primitiva e foi o desvelamento desse segredo que inspirou suas sucessivas 
tentativas para exprimi–lo.

A arte dos grandes artistas contemporâneos revela algo de análogo à expe-
riência religiosa do homem primitivo, traduzida nas obras criadas por cultu-
ras arcaicas. Eliade reconhece que, na sociedade contemporânea, a busca da 
transcendência do mundo quotidiano encontra uma via de expressão nas obras 
de arte. A sociedade atual proclama–se a–religiosa. Mas na arte de hoje e em 
algumas orientações filosóficas contemporâneas, nosso pensador acredita poder 
discernir “sinais precursores de uma nova orientação, ao mesmo tempo filosófica 
e religiosa” como se pode discernir por exemplo, em Teilhard de Chardin12.

A obra de Brancusi tocou tão profundamente Eliade que ele dedicou uma 
peça de teatro à obra do artista, intitulada também de A Coluna sem fim. A 
apresentação da tradução francesa do texto de Eliade foi escrita por Florence 
Hetzler, professora de Filosofia na Fordham University de Nova Iorque. Nela, a 
professora põe em relevo a importância da meditação de Eliade sobre a obra de 
Brancusi e sobre as relações que o pensador estabelece entre todos os projetos 
do artista romeno. Segundo Eliade, diz ela, há sempre uma grande unidade de 
intenção entre todos os projetos de Brancusi que pode ser resumida na tendên-
cia para a ascensão, exponencialmente presente na sua obra–prima, A Coluna 
Sem Fim. Tal obra é, no artista romeno, um símbolo da “alegria cósmica”, da “luz 
absoluta”, da busca do maravilhoso no meio do mundo, “meditação sobre a vida 
e a morte (…) símbolo do infinito da matéria e do infinito do espírito”13.

O texto de Eliade apresenta Brancusi como um dos seus personagens. A 
primeira apresentação mundial da peça, na tradução francesa, ocorreu no 
Congresso Mundial de Filosofia em Montréal, em 1983. As cenas se passam em 
Targo Jiu, cidade onde Brancusi morava. A peça tem três atos e neles Brancusi 
é sempre o personagem principal. O primeiro ato se passa na casa de Brancusi. 
O artista é aí visitado pelo professor da cidade e pelo comissário de polícia, que 
pedem ao mestre para cortar pela metade a coluna (que o artista ainda cons-
truía). A razão desse pedido era o medo que tinham de que a coluna, já muito 
alta, caísse sobre as casas da cidadezinha, destruindo–as. E mais ainda: as crian-
ças, fascinadas pela coluna, subiam nela e ou desapareciam sem deixar traço 
ou caiam e morriam. Brancusi recusou–se a cortar ou inclinar a coluna, como o 
povo desejava, transformando–a numa ponte, que atravessaria a cidade, facili-
tando o trânsito. O artista afirma que ou não faria a obra ou ela teria a altura 

9. Id., ibid., p. 26.

10. Id.,ibid.

11 Id., ibid., p.26.

12. Id.,ibid.,p.30.

13. Hetzler, M. “Introduction: Deux infinis, Eliade, M., Lanham, New York, London, University Press of 
America, 1984, p. XIII.
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que ele desejasse, que considerasse necessária para poder expressar sua visão. O 
comissário e o professor ainda tentaram convencer o artista a mudar seu pro-
jeto, mas Brancusi afirmou que ela seria ainda mais alta, a mais alta que já fora 
feita por mão humana. Porque ela não terá fim”14. Aparecem então em cena 
mulheres – mães das crianças que, atraídas pela coluna, tentavam subir nela e 
ou desapareciam ou morriam, caindo de muito alto. Aparentemente insensível 
ao pedido das mães e à possibilidade da morte das crianças, o artista se cala.

A simbólica da situação descrita é evidente: as crianças são atraídas pelo 
céu, a coluna representa a possibilidade da transcendência da condição humana. 
Brancusi quer “subir um pouco mais”15 a coluna, isto é, quer chegar a represen-
tar a transcendência da vida e da morte, o acesso a uma outra região ontológica: 
a superação da condição humana. Viver ou morrer não têm importância: o único 
objetivo é superar a si mesmo, ascender ao mais alto, à plenitude do ser.

Entrando em casa, abandonado pelos visitantes, o artista aí descobre uma 
jovem que se escondera dentro da casa e vem fazer–lhe uma visita. O diálogo 
que se estabelece entre eles dá ocasião a uma espécie de hermenêutica das 
obras do artista. Eliade fala através da personagem representada pela jovem. 
Ela conhece os “pilares do céu”, de origem megalítica, cujo simbolismo Brancusi 
trata de recriar, na sua Coluna Sem Fim. E alude a outro projeto de Brancusi, 
ainda inacabado: o de trabalhar, na Índia, uma grande montanha, esculpi–la 
até que pareça com um ovo gigantesco que recorde ”o símbolo do ovo cos-
mogônico” das antigas tradições míticas, “símbolo da vida, do nascimento, do 
renascimento”16, para servir de mausoléu à esposa do Marajá de Indore.

Esse projeto, que Brancusi de fato fez e que nunca concluiu, é o símbolo, na 
obra do artista, da busca da coincidentia oppositorum, da unidade entre a vida e 
a morte, da superação – mediante a beleza da obra – do banal e do quotidiano, 
diz Eliade.

A Coluna é sem fim e isto significa que o homem deve escalar até o céu, 
isto é, deve superar seus limites, alçando–se para além da condição humana. 
O mesmo motivo, sempre buscado pelo artista, foi o objetivo que perseguiu no 
projeto do Mausoléu de Indore e nas múltiplas versões do pássaro Maiastra, que 
simbolizam o desejo de “voar ao céu”, “e escalar até o Céu”17.

A tarefa do artista, diz Eliade, não é a de explicar, de fazer a hermenêutica 
dos símbolos; essa é a tarefa dos historiadores das religiões, dos filósofos. A 
tarefa do artista é a de ajudar “os homens a ver“, a compreender, “a entrar 
em um outro mundo, o mundo (…) angélico”18. O artista, para Eliade, é aquele 
que “aprendeu a penetrar mais longe que todos, a escrutar as profundezas 
mais escondidas [que se acham] além da inteligência e da razão”19. No caso de 
Brancusi, foi enraizando-se nas profundezas da terra, da pedra, que ele voou 
mais alto.

No ato II da sua peça, Eliade mostra um grupo de jovens poetas que con-
versam entre si sobre A Coluna sem fim, que ainda não fora colocada no lugar 
escolhido por Brancusi. Declamam poemas que escreveram sobre a Coluna e 
esperam a instalação da obra de arte. É com ironia que Eliade mostra, nes-
ses poetas, a busca da importância pessoal, sua pretensão de serem grandes 
artistas, como por participação na genialidade de Brancusi… Esperam a che-

14. Eliade, M. p. 3.

15. Id.,ibid., p. 5.

16. Id.,ibid., p. 12.

17. Id.,ibid.

18. Id.,ibid., p. 18.

19. Id.,ibid., p. 20.
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ontológica que instala o homem em um outro modo de ser, que o conduz à 
abolição de uma dada situação existencial, à libertação do mundo condicionado, 
representada essa libertação, pelo Pilar Cósmico, em muitas tradições arcaicas31. 
A analogia entre a Coluna sem fim e o Pilar cósmico é uma vez mais assinalada 
por Eliade.

Em resumo, pode–se dizer com Marino, no seu estudo sobre a hermenêutica 
de Eliade, a propósito de Brancusi, que o artista recupera, na sua vasta obra tra-
dições que sublinham a transfiguração do peso e, no pilar de pedra, “a transfigu-
ração do peso e sua reconversão em voo, em impulso ascensional”, assimilando 
“a Coluna do céu a (…) um axis mundi” 32.

O axis mundi, eixo do mundo é, para Eliade, o ponto de encontro entre o 
mundo material, sensível, e uma dimensão espiritual, estabelecendo um nexo 
entre o mundo quotidiano e o mundo invisível, identificado com o sagrado. A 
obra de Brancusi foi sempre, na opinião de Eliade, a busca de erigir, através da 
arte, esses eixos do mundo, esses canais de acesso à libertação e transcendência 
da condição humana, finita e mortal.

31. “Symbolisme architectonique et physiologie subtile” in id., Briser le toít de la Maison, p. 205 e segs.

32. Martino, A., L’herméneutique de Mircea Eliade, Paris, Gallimard, 1981, p. 160, p. 338.

gada do artista. Um jornalista que está lá para acompanhar o evento tenta 
decepcioná–los, dizendo que acaba de receber a informação de que o rei teria 
escolhido outro lugar para colocar a Coluna: nos jardins do palácio real, para 
poder sempre contemplá–la. Outros espectadores chegam pouco a pouco; dentre 
eles, uma senhora, que não é senão a jovem, personagem do primeiro ato anos 
depois do seu encontro com o escultor, em casa dele. Uma vez mais é Eliade 
quem fala através da personagem. Ela diz que Brancusi é “o maior escultor 
do século”20– opinião seguramente partilhada pelo historiador das religiões.  
Um dos poetas diz que a Coluna simboliza a condição humana, porque “se ela 
é sem fim em direção ao alto, deve ser sem fim embaixo, sob a terra”21,a fim 
de poder “simbolizar a condição humana (…) porque começa nas profundezas e 
aspira ao Céu”22. A chegada de Brancusi ao lugar que escolhera para colocar a 
Coluna agita os poetas.

A escolha de Targo Jiu como lugar para colocar a Coluna é explicada pelo 
próprio artista: ele diz que é no meio de um campo, afastada de tudo, que se 
pode ver “a Coluna subir ao Céu”23. E quando o jovem poeta lhe pergunta se a 
Coluna é o símbolo da condição humana, o artista responde: “Eu fiz a Coluna 
para vocês lembrarem que o caminho para o Céu é difícil (…), que é preciso 
trabalhar duro, que não podemos nos elevar de outro modo”24. Então o jovem 
poeta pergunta ao mestre se ele quer dizer “que toda criação exige um grande 
esforço”25 e o artista responde que só o trabalho, quer dizer, só o esforço de 
superar as obras já realizadas , pode ter algum significado. A Coluna é sem fim, 
e isto quer dizer: o esforço de superação de si mesmo é infinito.

O terceiro ato da peça de Eliade se desloca para a situação dos personagens 
vinte anos mais tarde. É lua cheia e a mulher, que no primeiro ato era a jovem 
visitante de Brancusi e que no segundo ato se apresentava como uma senhora, 
reaparece, como se fosse ainda jovem, como se o tempo não tivesse passado. Ela 
está até mesmo vestida como no primeiro ato. Brancusi contempla a Coluna. 
Pouco a pouco, jovens se aproximam, falando entre si e com o mestre. Pedem a 
ele para fazer uma outra Coluna e colocá–la onde eles sempre a pudessem ver, 
sem serem obrigados a viajar; outros jovens pedem–lhe que faça outra obra, que 
possa ser um símbolo para as novas gerações, dado que ninguém mais acredita 
“que a Coluna possa subir até o Céu”26.

A dessacralização característica do mundo contemporâneo é assim carac-
terizada por Eliade. E através do personagem Brancusi ele responde aos jovens: 
“toda obra de arte é um instrumento de contemplação”27; o artista trabalha “o 
espaço e a luz para que eles nos forcem a conhecer a nós mesmos”28.

E Eliade assinala em outro texto “a permanência do sagrado na arte 
contemporânea”29 que mesmo esquecido, mesmo irreconhecível, é o eixo da 
experiência artística de Brancusi, comparável à experiência do homem arcaico 
diante da natureza e da pedra30.

A busca da perfeição, de lançar–se em direção ao alto, do voo, exprimiriam, 
em Brancusi, na opinião de Eliade, a abertura a um outro mundo, a ruptura 

20. Id., ibid., p. 32.

21. Id., ibid., p. 33.

22. Id., ibid., p. 34.

23. Id., ibid., p.p. 35.

24. Id., ibid., p. 38.

25. Id., ibid.

26. Id., ibid., p. 47.

27. Id., ibid., p. 53.

28. Id., ibid., p. 57.

29. Id., “Ia permanence du sacré dans I’art contemporain” in Eliade, M. Briser le toit de la Maison, p. 25-30; 
ver também “Brancusi et les mythologies” in op. cit., p. 15-24.

30. Id., ibid., p. 38.


