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Cultura pierdută
I. Refuzul donaţiei Brâncuşi

Doina Frumuşelu

Petre Popescu-Gogan a publicat
procesul verbal al şedinţei din 28
februarie 1951 al Secţiunii de Ştiinţa
limbii, Literatură şi Artă din cadrul
Academiei R.P.R., în care a fost
dezbătută solicitarea sculptorului
Constantin Brâncuşi de a dona statului
român lucrările sale (230 sculpturi –
socluri, 41 desene, 1.600 fotografii şi
clişee, unelte, mobilier etc.) aflate în
atelierul pe care îl deţinea la Paris, în
Impasse Ronsin nr. 11. La acea şedinţă,
prezidată de poetul la modă Al. Toma,
au luat parte printre alţii George
Oprescu, Victor Eftimiu, George
Călinescu, Camil Petrescu, Krikor
Zambaccian, Alexandru Graur, Geo
Bogza, George Murnu, Iorgu Iordan,
Alexandru Rosetti, Gala Galaction, Ion
Jalea. Al. Toma, în discursul său l-a
considerat pe Brâncuşi „reacţionar şi
duşman al regimului”. Prof. G.
Oprescu îl acuza de „lipsa de
sinceritate”, căci artistul nu făcea
altceva decât să speculeze „prin
mijloace bizare, gusturile morbide ale
societăţii burgheze”. Din punctul de
vedere al lui G. Călinescu, Brâncuşi
„nu poate fi considerat un creator în
sculptură pentru că el nu se exprimă
cu mijloacele proprii acestei arte”.
Comunicări favorabile artistului au
avut Ion Jalea, Camil Petrescu, Geo
Bogza, iar Victor Eftimiu a subliniat
valoarea naţională şi mondială a lui
Brâncuşi. Preşedintele secţiunii, Mihail
Sadoveanu, se pronunţase anterior cu
privire la solicitarea lui Brâncuşi: “…vă
ţineţi de fleacuri? Doar suntem la

Academie! Luaţi ruşinea aiasta şi
aruncaţi-o la coş!” Participanţii la
şedinţă discutau pe baza unui referat
întocmit de delegaţia trimisă la Paris
cu scopul de a evalua donaţia lui
Brâncuşi (ţesătoarea Constanţa
Crăciun de la Tricodava Bucureşti,
ministru al culturii, Teoharie
Georgescu, tipograf cu patru clase
elementare, ministru de interne şi
Leonte Răutu, viitorul ideolog
comunist), care era nefavorabil
artistului. La întoarcerea în ţară,
membrii delegaţiei i-au spus lui
Gheorghe Gheorghiu-Dej că „Operele
lui Brâncuşi sunt nişte opere pe care le-
ar putea face orice ţăran neinstruit.”,
punct de vedere însuşit de mai-marele
comunist care a dat rezoluţia pe
referatul întocmit: „Operele lui
Brâncuşi nu ajută cu nimic la edificarea
socialismului în România. Refuzăm!”
(Într-un timp oficial antibrâncuşian,
Jurnalul Poliţiei Gorjene, Târgu-Jiu, 2).
Procesele verbale ale şedinţelor Secţiei
de Ştiinţa limbii, Literatură şi Artă a
Academiei R.P.R. din 28 februarie şi 7
martie 1951 (tomul P.4/1951 – 1948,
p.268), au fost consemnate parţial sau
integral şi de către B. Brezianu
(Brancuşi în România, Ed. All,
Bucureşti, 1998), Tretie Paleolog
(Brâncuşi un „dosar” redeschis, Brâncuşi,
Târgu-Jiu, I, 4, dec.), Rodica Palade
(Sfârşit de secol cu Brâncuşi – interviu cu
B. Brezianu, revista 22,
Bucureşti, VI, 43, 25–31 oct.). Drept
urmare, Brâncuşi îşi depune
paşaportul la 1 august 1951, cerând
cetăţenia franceză pe care o obţine în
1952 (Journal Officiel, 1952, VII, 14,
p.952). Sora lui Alexandru Istrati,
legatarul universal al lui C. Brâncuşi, a
confirmat brusca schimbare a deciziei
lui Brâncuşi: „Cert este că a vrut să lase
toată opera Statului Român, dar s-a
supărat, a schimbat testamentul şi a
lăsat totul Statului Francez” (Mărgărita
Geică, Interviu cu doamna Iulia Ghiţescu-
Istrati, doctor în medicină, Cotidianul,
Bucureşti, 30 septembrie 1992).

Pădurea surdă (I)

Vasile Macoviciuc

e-n prag: cere cuie şi lemn
rătăcit prin veac de jugastru
- tristeţe de sânge albastru
doar mugurii din coastă gem

magii-l recunosc după astru
’n-van gândirea caută semn
- poem fără cuie şi lemn
strigătul închis în jugastru

mulţimi vagi se-adună în castru
pentru râs şi pildă şi-ndemn
la pândă felinele-s ghem
şi-s raze cu trup de jugastru
mugurii în veacul de lemn
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