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Ultima dorinţă a lui Brâncuşi

Laurian Stănchescu

Dorinţa lui Constantin Brâncuşi
de a fi înmormântat la Hobiţa lângă
mama sa trebuie împlinită imediat ca
o datorie de onoare şi demnitate
naţională. Ultima suflare a lui
Brâncuşi de pe patul de moarte a fost
un strigăt către poporul român, către
neamul său, a fost testamentul
artistului către naţiunea sa. Da! un
strigăt poate fi un testament. A venit
vremea ca toată fiinţa lui Brâncuşi
risipită şi de viaţă şi de moarte să fie
adunată în inima României pentru
care a trăit şi a murit româneşte.

Pentru vremea asta şi pentru
inima României m-am născut şi eu şi
mulţi alţii, aşa că România trebuie să
înceapă calea spre ea însăşi. Drumul
către osemintele lui Brâncuşi l-am
început pe la 5, 6 ani, când bunicul
meu din Gorj, erou în Primul Război
Mondial şi decorat de Regele
Ferdinand I al României, se ducea la
Târgu Jiu odată pe an să se închine
pietrelor de aur cioplite de Brâncuşi
pentru eroii de la Jiu.  Una dintre
pietre era şi pentru bunicul meu.
Plecam dimineaţa cu un car mult
până-n ziuă  şi ne întorceam dincolo
de seară. Până acolo şi-napoi, vreo 50
km, bunicul mergea pe lângă car fără
să scoată o vorbă.

Anul trecut, pe 21 mai, de
Sfinţii Constantin şi Elena, am plecat
din Hobiţa pe jos cu gândul să ajung
la Paris în câteva luni ca să-l aduc
acasă pe Brâncuşi. Cu puţin ajutor,
bani împrumutaţi şi o sumă luată din

casă, am ajuns doar până la
Budapesta după două luni. Am făcut
cale-ntoarsă, banii se sfârşiseră, iar
sufletul meu parcă era măcinat de
pietre uriaşe.

Când am plecat a doua oară
spre Paris un Om, domnul Gheorghe
Vlase, m-a ajutat cu o maşină, şofer şi
bani pentru 8 persoane. Drumul a
durat nouă zile, infinit de întinse, de
parcă mergeam pe coloana fără
sfârşit. Am sentimentul că este din ce
în ce mai puţin, de parcă cineva i-ar
risipi moartea pierzându-se orice
drum către artist. Mulţumesc presei
româneşti şi celei străine care m-au
sprijinit şi mă sprijină, numai înaltele
oficialităţi româneşti  au o atitudine
antiromânească faţă de dorinţa lui
Brâncuşi. Mare păcat din partea lor.
Brâncuşi ne-a pus în rând cu zeii, iar
noi l-am aşezat în afara memoriei
ţării sale.  Plec din nou spre Franţa să
înmânez documete şi primarului
Parisului.

Doamne, Dumnezeul meu,
reîntemeiază ţara asta cu măreţie,
onoare şi demnitate.

Les restes de Brancusi
de retour en Roumanie ?

Le poète roumain Laurian
Stanchescu et une compatriote en
costume national ont déposé lundi
14 novembre, à l’Elysée et à
l’Assemblée nationale, un texte
demandant le rapatriement des
restes du sculpteur roumain
Constantin Brancusi (1876-1957),
qui repose au cimetière du
Montparnasse, à Paris. Les deux
admirateurs ont fait à pied les 2
000km qui séparent Bucarest et
Paris. Ils sont les messagers d’une
centaine de descendants de
Brancusi et de parlementaires
roumains qui souhaitent que le
sculpteur soit inhumé en
Roumanie. « Peu avant de
s’éteindre, Brancusi a confié à
l’évêque orthodoxe de Paris qu’il
était insatisfait de ne pas mourir
dans son pays et de rester à jamais
au milieu d’un peuple étranger,
affirme Laurian Stanchescu. Ses
dernières volontés, connues de
tous, doivent être respectées. De
plus, la Roumanie a besoin de ses
grands artistes pour sa renaissance
culturelle. » ,
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