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AM FOST PRIETEN CU V.G. PALEOLOG, 

UN CĂRTURAR DE SEAMĂ AL CRAIOVEI 

 

 

 

Motto: 

„Am făcut şi eu paşi pe nisipul eternităţii.” 

Constantin Brâncuşi 

 

După ce l-am cunoscut pe cărturarul şi brâncuşiologul V.G.Paleolog, am devenit 

apropiaţi şi s-a legat între noi o prietenie de care îmi aduc aminte. 

Între noi, a intervenit şi o corespondenţă destul de interesantă, eu cred, fiind singura 

persoană din lume care am o colecţie de peste 60 de scrisori ale sale, care mi-au fost 

adresate. 

Aceste scrisori, au constituit un prilej şi un documentar important, fapt pentru care am 

scris o carte pe care am intitulat-o „V.G.Paleolog şi Brâncuşi – un dialog etern” (454 

pagini). O parte din scrisori sunt reproducese în această carte cu unele explicaţii lămuritoare. 

De aceea, în rândurile care urmează, am sintetizat câteva aspecte din întâlnirile mele 

cu V.G.Paleolog de care mă leagă amintiri ce nu pot fi uitate niciodată. 

Pot spune că în ultimele două decenii, întreaga sa viaţă a fost dăruită numai pentru 

cunoaşterea cât mai bună a lui Brâncuşi de către cetăţenii ţării în primul rând dar şi de către 

alţii din afară. 

Citind cartea „Tinereţea lui Brâncuşi”, autorul, V.G.Paleolog, învie lumea mirifică a 

copilăriei lui Brâncuşi care nu este alta decât şi a sa, cu propria lume, care este lumea 

Craiovei dar şi cu paşii adolescentului Brâncuşi, marele sculptor de mai târziu. 

În timpul cât a stat la Paris, V.G.Paleolog a fost prieten cu Amedeo Modigliani, 

Guillaume Apolinnaire, Ezra Pound şi alte personaje ilustre ale vremii, desigur şi cu 

Constantin Brâncuşi care îl primise în atelierul său. 

Pe criticul de artă V.G. Paleolog, unul dintre cei mai de seamă brâncuşiologi din ţară 

şi din străinătate, l-am cunoscut cu peste 45 de ani în urmă. Era în anul 1965, când, fiind 

primar al oraşului Craiova, a apelat la sprijinul autorităţilor locale pentru a deveni cetăţean 

al oraşului şi pentru a lucra aici în vederea asigurării existenţei sale şi a familiei. 

Avea atunci 73 de ani, iar eu vârsta mai puţin de jumătate din anii săi.  

Figură impunătoare de patriarh, cu o barbă albă venerabilă, a devenit repede o figură 

distinsă a Craiovei. Purta o bască franţuzească pe cap, de-o anumită dimensiune, aşa cum 

poartă pictorii francezi din „Place de Tertre”, din apropierea renumitei biserici pariziene 

Sacré Coeur. În peisajul diurn, V.G. Paleolog a devenit o persoană respectată şi apreciată. 

Sub braţ ţinea totdeauna o servietă, puţin încăpătoare, în care avea un document 

original, o reproducere sau o scrisoare. Mersul său legănat şi încet făcea să-l recunoşti, în 

vâltoarea străzii, dintr-o mulţime de oameni. 

Dar, cine este V.G. Paleolog, aşa cum a rămas în conştiinţa contemporanilor şi a 

cititorilor săi anonimi?! 

Criticul de artă, omul de cultură V.G. Paleolog, pe numele său de stare civilă Vasile 

Georgescu, s-a născut la 23 septembrie 1890, în satul Teiu, comuna Cornu, judeţul Dolj. 

La vârsta de 7 ani este înscris la Şcoala „Obedeanu” din Craiova, unde face primele 

clase primare, după care îşi continuă studiile elementare la Şcoala „Sfinţii Voievozi” din 

Bucureşti. Urmează apoi cursurile Liceului „Sf. Sava” din Bucureşti şi ale Universităţii 

Sorbona din Paris, fiind bacalaureat în filosofie. 
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Este atras de literatură şi artă, de lectura cărţilor din diferite domenii, fapt ce se reflectă 

în creaţia proprie. 

V.G. Paleolog debutează în presa bucureşteană, semnând mai ales în ziarele 

„Viitorul”, „Vocea dreptăţii” şi „Biruinţa”, unde publică poezii, recenzii la cărţi 

beletristice şi de artă... Totodată, a scris mai multe articole critice, de atitudine, fiind 

remarcat de cititori, dar şi de presa vremii. 

Parisul, oraşul-lumină, visul multor intelectuali români, l-a fascinat şi s-a îndrăgostit 

de el, fapt ce a făcut să trăiască aici o lungă perioadă a vieţii sale, încadrându-se în rândurile 

boemei pariziene. 

În discuţiile purtate cu el, îmi mărturisea cu nostalgie de vremurile şi oamenii pe care 

i-a cunoscut în capitala franceză. 

În anul 1914, la vârsta de 25 de ani, a publicat, la Paris „La Revue de la Roumanie 

Latine”, în care pleda pentru apropierea politică de Franţa. În acelaşi timp, atitudinea sa 

antidinastică, faţă de monarhia din România, i-a adus multe neajunsuri, prin cartea 

„Sfârşitul României”, pe care a publicat-o în anul 1927. 

La Paris îl cunoaşte pe marele sculptor Constantin Brâncuşi, căruia, o lungă perioadă 

de timp, i-a fost oaspete la atelierul său din Impasse Ronsin nr. 11 din Montparnasse, unul 

din celebrele cartiere ale Parisului. Din câte reţin, mi-a mărturisit că a stat în apropierea lui 

Brâncuşi, fiindu-i confident un număr de 29 de ani... 

Cunoscându-l îndeaproape, atât în orele de creaţie, cât şi al discuţiilor zilnice ale 

împărţirii împreună a prânzului sau a cinei, de cele mai multe ori neîndestulătoare, figura 

luminoasă a lui Constantin Brâncuşi i s-a întipărit adânc în memorie. 

De cele mai multe ori, mâncarea lor era inspirată din bucătăria românească, iar 

mămăliga făcută ca la „mama acasă”, care mergea atât cu brânză, cât şi cu alte mâncăruri, 

era deseori în meniul lor. 

Lucrarea lui V.G. Paleolog intitulată „Constantin Brâncuşi”, pe care o publică la 

Craiova în anul 1938, a fost, totodată, prima carte în lume dedicată sculptorului, aflat la 

Paris. 

 

1. V.G. Paleolog se stabileşte la Craiova 

 
Dar să revin la momentul când l-am cunoscut pe V.G. Paleolog, legătura mea 

sufletească cu acesta cimentând, de-a lungul anilor, o sinceră prietenie. 

Având peste 60 de scrisori din partea acestuia, pe care mi le-a adresat pe parcursul 

anilor, dar mai ales prietenia şi consideraţia pe care i-o port, m-am hotărât să scriu acest 

volum de memorii, acum, în anul de graţie 2001, când se împlinesc 125 de ani de la naşterea 

marelui nostru sculptor Constantin Brâncuşi, o figură luminoasă a sculpturii universale şi 

110 ani de la naşterea lui V.G. Paleolog. Desigur, nu poţi vorbi despre V.G. Paleolog, dacă 

nu vorbeşti şi despre Constantin Brâncuşi. Eu voi face acest lucru în tangenţă şi cu 

decenţă, întrucât nu sunt un cunoscător autorizat în materie, ci numai un intelectual obişnuit 

cu cunoştiinţe limitate în artă, ca şi în descifrarea filosofiei operei brâncuşiene. 

Ca unul care am fost în mai multe rânduri la Hobiţa, satul de naştere al sculptorului, ca 

gazdă temporară a participanţilor la primul „Colocviu internaţional Brâncuşi”, în popasul 

lor la Craiova din anul 1966, când, ca primar al Craiovei, am sprijinit cum se cuvine această 

manifestare, dar mai ales faptul că în cimitirul „Montparnasse” din Paris, am fost deseori la 

mormântul lui Constantin Brâncuşi, m-am considerat dator să amintesc şi eu câteva fapte 

şi aspecte din activitatea şi opera sa. În calitate de ambasador al României în Franţa, atât eu, 

cât şi familia mea, ca şi colegii mei de la ambasadă, am mers deseori la mormântul său 
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pentru a-i aduce omagiul nostru modest şi frăţesc şi pentru a depune flori proaspete, în 

obiceiul creştinesc şi străbun. De asemenea, mulţi oaspeţi veniţi din ţară i-am invitat şi 

condus la locul său de veci, precum Ştefan Andrei, fost ministru de externe al României, 

scriitorii Constantin Ţoiu, Ion Băieşu, ş.a. 

Acelaşi lucru l-am făcut şi întru cinstirea lui George Enescu, aflat în cimitirul parizian 

„Père Lachaise”. 

Este ştiut că în anii ’60, despre persoana şi opera lui Constantin Brâncuşi se vorbea şi 

se publica destul de puţin. Nu era la îndemâna marelui public de a fi cunoscut în adevărata 

sa genialitate. Acesta era un apanagiu doar al unui număr restrâns de admiratori.  

Cred că începând cu „momentul V.G. Paleolog” de la Craiova, din anul 1964, se 

publică tot mai mult despre viaţa şi activitatea lui Constantin Brâncuşi. Este un moment 

important  şi sunt bucuros că a pornit din Oltenia, vatra natală a sculptorului.  

Între 21 iunie 1964 şi 1 august 1965, V.G. Paleolog a publicat în ziarul „Înainte” din 

Craiova 28 de articole despre Constantin Brâncuşi. 

În „Dicţionarul Enciclopedic Român” (1962), Constantin Brâncuşi era prezentat 

astfel:
1
 

 

«Brâncuşi Constantin (1876-1957), sculptor român. A studiat la Bucureşti, având ca 

profesor pe D. Paciurea, apoi la Paris, unde s-a stabilit din 1904. Din prima perioadă de 

creaţie au rămas o serie de sculpturi realiste remarcabile („Pictorul N. Dărăscu”, „Capete 

de copil”, ş.a.). În „Coloana fără sfârşit” de la Târgu Jiu şi în alte lucrări a interpretat 

elemente decorative şi simbolice, împrumutate din arta populară românească. Arta lui 

Brâncuşi vorbeşte de o desăvârşită cunoaştere a meşteşugului, o mare capacitate de a pune 

în valoare calităţile diverselor motive specifice sculpturii. Brâncuşi a evoluat tot mai mult 

spre o stilizare abstractizantă, formalistă („Pasărea măiastră” – 1912; „Domnişoara 

Pogany” – 1913; Reprezentat în Muzeul de Artă al Republicii prin lucrările: „Rugăciune”, 

„Cuminţenia pământului”, „Somnul”, „Domnişoara Pogany”.) Lucrările lui Brâncuşi se 

află şi în Muzeul de Artă din Craiova.»
2
 

Cam atât despre Brâncuşi! Şi totuşi... Am crezut că francezii vor scrie mai mult 

despre el. Iată cum este prezentat în „Petit Larrousse en couleurs” (1986): 

«Brâncuşi (Constantin), sculptor român al Şcolii din Paris, născut la Hobiţa, aproape 

de Peştişani (Oltenia) – (1876-1957), el a căutat o esenţă simbolică a formei „Pasărea în 

văzduh”, precum şi cu arhaică, magică tentă „Sărutul”, „Spiritul lui Budha”. Atelierul său 

parizian este reconstituit lângă „Centrul George Pompidou”.»
3
 

Dar, din nou m-am îndepărtat de la data când l-am cunoscut pe V.G. Paleolog, care 

prin contribuţia sa, din anii ’60, a impulsionat cunoaşterea de către sute de mii de cititori a 

celui ce este Constantin Brâncuşi. 

Deci, în anul 1964, în biroul meu de primar al Craiovei, s-au prezentat Ion Giubelan, 

redactor şef al ziarului regional „Înainte”, însoţit de V.G. Paleolog. Îi aşteptam, pentru că 

se anunţaseră cu o zi înainte. 

Ne-am strâns mâinile cu căldură prietenească. I-am invitat: 

- Vă rog să luaţi loc şi să vă simţiţi ca la dumneavoastră acasă... 

                                                             
1 Dicţionar Enciclopedic Român, vol. I, Ed. Politică, Bucureşti, 1962, pag. 424 

2 Dicţionar Enciclopedic Român, vol. I, Ed. Politică, Bucureşti, 1962, pag. 424 

3 Petit Larrousse en couleurs, Ed. Larrousse, Paris, 1986, pag. 1088. 
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S-au aşezat liniştiţi pe fotoliu, mulţumindu-mi. 

Şeful de cabinet, Gomoiu, a adus cafele aburinde şi suc răcoritor de lămâie. 

Apoi, discuţia s-a înfiripat cu uşurinţă. 

- Acum sunt la dispoziţia dumneavoastră. Vă ascult cu cea mai mare plăcere.  

A început, mai întâi, Ion Giubelan. 

- Vă mulţumesc pentru primirea ce ne-a fost rezervată. Acest fapt face mai uşoară 

rugămintea ce vrem să v-o adresăm. 

- Vă ascult cu interes, l-am întrerupt eu.  

- Iată despre ce este vorba. Oaspetele nostru este profesorul V.G. Paleolog, un critic 

de artă renumit, cunoscător îndeaproape al vieţii şi operei marelui nostru Constantin 

Brâncuşi. Dânsul lucrează ca profesor de limba franceză la Liceul din comuna Cornu, 

liceu înfiinţat, după cum bine ştiţi, prin intervenţia şi sprijinul academicianului Ilie 

Murgulescu, originar din această localitate. Îşi face conştiincios datoria la acest liceu, dar 

locuieşte în satul Corlate, făcând naveta zilnic. Deplasându-mă acolo, am discutat pe larg 

situaţia sa şi ne-am oprit cu discuţiile la sculptorul Constantin Brâncuşi. Pe acest subiect 

ne-am axat câteva ceasuri. Domnul profesor V.G. Paleolog, aici de faţă, este unul din cei 

mai mari cunoscători ai vieţii petrecute la Paris de sculptorul de geniu Constantin 

Brâncuşi şi a operei sale. A scris şi a publicat însă prea puţin din câte cunoaşte. De aceea, 

am convenit amândoi să vină la Craiova şi, stabilindu-se aici, să publice cel puţin o dată pe 

săptămână în ziarul nostru despre opera brâncuşiană. După cum se ştie, a început să 

publice în „Înainte” o serie de texte în anul 1964. sunt sigur că va fi sprijinit să publice 

lucrările sale şi în revista „Ramuri”... 

Nu mă opresc să nu exclam: 

- Excelent... Sunt bucuros că aţi ajuns la această înţelegere... Eu sunt întru totul de 

acord cu cele stabilite. Dar cu ce anume pot eu să vă ajut, acum, la început? 

V.G. Paleolog, care tăcuse până atunci, ascultându-l pe Ion Giubelan, prinde curaj şi 

intervine: 

- Bunăvoinţa domnului Giubelan, care este redactor şef al prestigiosului cotidian 

„Înainte”, mă copleşeşte. Domnul este insistent şi hotărât. Eu sunt întru totul de acord să 

vin în Craiova şi să fiu colaboratorul ziarului pe care îl conduce, pentru care mă simt 

onorat... 

Face o scurtă pauză, apoi continuă: 

- Dar ştiţi, domnule primar, eu sunt ca săracul Iov, cel biblic. Nu am decât ceea ce 

este pe mine. Aici, în Craiova, nu am nici măcar patul lui Iov, dar o locuinţă unde să stau. 

De aceea, ne-am gândit la dumneavoastră, care gospodăriţi treburile în acest oraş. 

Totodată, domnul Giubelan mi-a spus, printre altele, că dumneavoastră iubiţi oamenii de 

cultură şi de artă, iar, în plus, am aflat că scrieţi versuri. O înţelegere din partea 

dumneavoastră ar fi pentru mine valoroasă. În altă ordine de idei, eu vă asigur că, odată 

venit în Craiova, voi scrie tot ce ştiu despre viaţa şi opera sculptorului Constantin 

Brâncuşi, pe care l-am cunoscut la Paris, înainte de primul război mondial, la început de 

secol, căruia i-am devenit un apropiat, un prieten şi un îndrăgostit de operele sale. Veţi 

vedea că nu vă voi dezamăgi. Primirea ce ne-a fost rezervată, mă încurajează că mă veţi 

ajuta... 

A vorbit cu puţină emoţie în glas şi aproape pe nerăsuflate. 

Modul de a vorbi, modestia sa şi situaţia în care se afla m-au impresionat plăcut.  

Eu mi-am format în activitate o conduită a comportamentului bazată pe înţelegerea că 

toţi cei ce m-au căutat şi au ajuns să vorbească cu mine, au fost mânaţi de dorinţa de a 

rezolva o problemă personală sau de serviciu, dar şi de încrederea că sunt autoritatea care ar 
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putea, potrivit atribuţiilor, să soluţioneze cererile adresate. De aceea, la această solicitare, 

am răspuns imediat:  

- Să vedem ce posibilităţi sunt, la ora acutuală. Desigur, problema locuinţelor în 

Craiova nu-i deloc uşoară, dar nici de nerezolvat.  

L-am invitat atunci, în birou, pe Nicolae Bodescu, viceprimar, care avea în răspundere 

şi coordonare gospodărirea oraşului şi a locuinţelor.  

După ce i-am prezentat oaspeţii şi i-am explicat despre ce este vorba, i-am adresat 

rugămintea: 

- Acum să examinăm ce putem face ca să-i asigurăm o locuinţă domnului Paleolog. 

Să-l facem, astfel, craiovean.  

Viceprimarul Bodescu, un om iubitor de artă şi istorie, m-a privit semnificativ:  

- Cred că ar fi o soluţie. În blocul de 150 de apartamente mai sunt unele posibilităţi. 

Am în vedere acordarea, momentan, a unui apartament cu două camere.  

Lui V.G. Paleolog i s-a luminat faţa, cu bucurie sinceră, nedisimulată, intervine: 

- Două camere sunt destul pentru mine şi soţia mea, precum şi pentru puţinul meu 

bagaj de la Corlate. Eu m-aş fi mulţumit şi cu o garsonieră. Dar aşa, una din camere va fi 

biroul meu de lucru, unde voi putea scrie mai uşor şi în linişte. Din tot sufletul meu 

creştinesc, mulţumiri şi recunoştinţa mea fără margini. 

Şi ca să intru în amănute, V.G. Paleolog a scris pe loc o cerere pentru repartizarea 

unui apartament. Am privit cum scria cererea, cu mâna tremurândă, fiind cuprins de 

emoţie... Sau poate mi s-a părut numai... 

Pe această cerere, viceprimarul a întocmit un mic referat de necesitate, având în final 

formula oarecum „magică”: „vă propun aprobarea...”, iar eu, pe aceeaşi cerere, devenită 

document de studiu în arhiva Primăriei Craiova, am scris, cu bucurie: „Se aprobă”, 

semnând, spre satisfacţia celor doi oaspeţi ai mei. 

I-am strâns mâna, felicitându-l, şi ne-am îmbrăţişat. Avea lacrimi de bucurie în ochi. O 

imagine pe care n-am s-o uit niciodată... 

De atunci, cred, am pus bazele prieteniei noastre, iar în timpul care s-a scurs, până la 

moartea sa, ne-am întâlnit de zeci şi zeci de ori, primind zeci de scrisori în care îmi 

comunica frământările sale.  

Într-o săptămână de la primirea locuinţei, V.G. Paleolog s-a mutat de la Corlate, unde 

trăise în condiţii precare. 

Bucuria mea, ca şi a cititorilor ziarului „Înainte”, a fost deosebită, întrucât în fiecare 

săptămână, în ziarul de duminică, era rezervat un spaţiu important dedicat vieţii şi operei lui 

Constantin Brâncuşi, în care articolele erau semnate de V.G. Paleolog. 

Timp de mai muşţi ani, cititorii din Oltenia, şi nu numai ei, au luat cunoştinţă în 

detaliu despre marele sculptor de renume universal. 

Era prima mare acţiune publicistică din România, închinată lui Brâncuşi, din acei ani.  

Este meritul lui Ion Giubelan, care l-a adus pe V.G. Paleolog la Craiova. Plătindu-i 

colaborarea la ziar, i-a creat acestuia posibilitatea de a-şi asigura existenţa. 

Aceste articole „brâncuşiene” au stat la baza cărţilor publicate ulterior. 

În situaţiile în care nu mă găsea la birou, pentru că venea de multe ori neanunţat, îmi 

lăsa scrisori, din care unele erau însoţite de documente sau fotografii legate de Constantin 

Brâncuşi, atât din perioada activităţii sale din Craiova, cât şi din Paris.  

A avut bunăvoinţa să-mi ofere lucrări ale sale tipărite, documente originale sau în 

copii, însoţite de amabile dedicaţii, pe care le păstrez, pios, în biblioteca atât de dragă mie. 

Dar V.G. Paleolog a găsit uşa deschisă nu numai la ziarul „Înainte”. Scriitorii Ilie 

Purcaru, Ilarie Hinoveanu şi Petre Dragu i-au deschis cu generozitate coloanele revistei 
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„Ramuri”, încă de la primul număr din 1964, în care Constantin Brâncuşi a fost tratat pe 

spaţii ample la rubrica „Colocvii”, de semnături prestigioase, între care şi cea a lui V.G. 

Paleolog.  

Ilarie Hinoveanu i-a rămas un prieten statornic şi mai târziu, când, începând cu anul 

1972, a devenit director al editurii „Scrisul Românesc”, sub teascurile căreia i-a fost 

publicată cartea sa fundamentală, „Brâncuşi=Brâncuşi”, în excelente condiţii grafice. 

Aş menţiona că la fel s-a întâmplat şi în cazul scriitorului I.D. Sârbu, venit din 

Petroşani şi încadrat secretar literar al Teatrului Naţional din Craiova, care, sosind la 

primărie, însoţit de Alexandru Dincă, directorul teatrului, a primit imediat un apartament în 

acelaşi bloc, denumit „blocul cu 150 de apartamente”, aflat în vecinătatea Teatrului 

Naţional, în plin centrul oraşului.  

În acest bloc au mai locuit scriitorii Alexandru Piru, renumit critic literar, profesor 

universitar, decan al Facultăţii de Filologie din Craiova şi redactor şef al revistei „Ramuri”, 

Marin Sorescu, redactor şef al revistei „Ramuri”, director al Editurii „Scrisul Românesc” 

şi secretar al Asociaţiei Scriitorilor din Craiova şi Petre Dragu, care a îndeplinit funcţiile de 

redactor la revista „Ramuri” şi de secretar literar al Teatrului Naţional craiovean. 

Cred că s-ar cuveni, aşa cum de altfel am discutat împreună cu scriitorul Ilarie 

Hinoveanu şi profesorii Tudor Nedelcea şi Nicolae A Andrei, ca pe frontispiciul acestui 

imobil să fie amplasate, în continuare, plăci memoriale închinate locatarilor de seamă, 

alături de cele deja amplasate pentru V.G. Paleolog şi I.D. Sârbu. Este posibil ca această 

propunere să fie realizată prin intermediul Fundaţiei „Scrisul Românesc”, unde profesorul 

Tudor Nedelcea este preşedinte executiv, iar Nicolae Andrei, Ionel Cetăţeanu, Ilarie 

Hinoveanu şi subsemnatul, îndeplinim funcţia de vicepreşedinţi.  

În timp ce în spaţiul verde al blocului respectiv ar putea fi amplasate busturile 

acestora, devenind, astfel, un loc de pelerinaj pentru vizitatorii iubitori de cultură şi de 

frumos, lucru pe deplin realizabil. 

Acum, am în faţă un dosar voluminos, pe care am scris simplu V.G. Paleolog, dosar 

care face parte din arhiva mea personală. Aici se găsesc scrisorile sale ce mi-au fost adresate 

(cea mai mare parte), altele fiind în arhiva Primăriei Craiova şi a Prefecturii Dolj, precum şi 

o serie de documente şi publicaţii legate de Constantin Brâncuşi şi de zbuciumul criticului 

de artă Paleolog de a scoate la iveală adevăruri.  

Astfel, în dosar am scrisori şi documente legate de operele lui Brâncuşi, existente în 

Muzeul de Artă din Craiova, un studiu privind „Foraminiferele unicelulare” şi 

„macroprotozoare” descoperite la Blahniţa, Gresarea, Valea Dracului, Costeşti, ca şi în alte 

locuri, altele despre noua sculptură americană inspirată din Brâncuşi, despre reconstituirea 

atelierului brâncuşian din Impasse Ronsin din Paris, prin aducerea la Craiova a lemnelor ce 

au constituit atelierul, despre oameni de artă şi artizanat din Craiova, neştiute şi de 

dezgropat. De asemenea, un document referitor la „Cap de tânără fată” (Ţărăncuţa), în 

proprietatea doamnei Fulvia Râmniceanu, o sesizare privind bustul lui Gheorghe Chiţu 

(realizat în 1898), aflat într-un depozit, o relatare despre macheta monumentului „Unirii” 

de D. Paciurea, un document şi o fotografie reprezentând fosta cârciumă-birt din faţa staţiei 

C.F.R. Craiova (acum demolată), în care a activat ca bodegar Constantin Brâncuşi, între 

anii 1888-1890. 

V.G. Paleolog era preocupat de înfiinţarea „Casei memoriale Constantin Brâncuşi” 

în Craiova, sarcină de care era „onorat” şi în acest scop, am primit mai multe scrisori şi 

referate, din care eu am în colecţie 12, scrise în perioada 1969-1971. 

Acestea se referă, sub scrisul şi semnătura sa, la mai multe imobile vizate în acest 

scop, piesele ce ar putea fi expuse, la fotografiile cu îmbucăturile de colţ ale casei natale a 
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lui Constantin Brâncuşi, făcute de mâinile tatălui său, Nicolae Radu, prin anul 1870, 

înfiinţarea unei fototeci şi a unei biblioteci, la modul cum au fost descoperite de V.G. 

Paleolog şi C.S. Nicolăescu-Plopşor lucrările brâncuşiene „Vitelius” şi „Ecorşeul”, 

precum şi la înfiinţarea unei fonoteci Constantin Brâncuşi şi la realizarea unor filme 

documentare. 

Într-o scrisoare, V.G. Paleolog îmi propune realizarea uinei machete a ultimei lucrări a 

sculptorului, „Piatră de hotar”, precum şi a două mari panouri devenite „machete foto-

montaj”, pe unul să fie trecute „Ecouri de presă din S.U.A. în epoca procesului dus de 

Brâncuşi (1926-1928) pentru apărarea crezului său de artă”, iar pe celălalt „textele de 

prestigiu din publicaţiile străine şi române care osanează opera lui Brâncuşi, făcând 

împreună cu celălat panou, ca o dublă streajă în Sala Brâncuşi a Memorialului”, după cum 

se exprimă V.G. Paleolog. 

Alte scrisori tratează teme precum: „Constantin Brâncuşi şi Ezra Pound” (un text 

inedit), „Am fost prietenul lui Alexandru Macedonski, discipolul său”, propunerea de 

înfiinţare a unui „Parc memorial Brâncuşi” (venită din partea profesorului universitar 

Nicolae Şuster), expoziţia omagială „Constantin Brâncuşi”, organizată cu prilejul 

centenarului naşterii artistului (22 aprilie 1976) la muzeul din str. Ştirbei Vodă nr. 1 din 

Bucureşti.  

Într-o scrisoare, mă invită să vizionez filmul „audio-color”, editat şi în versiune 

românească de Universitatea „Massachusetts” din S.U.A. care include „Coloana fără 

sfârşit”, o creaţie în oţel smălţuit în roşu de 23 de metri înălţime, înălţată iniţial în New 

York (79 Street Fifth Avenue City) în greutate de 25 de tone, realizat de sculptorul Tal 

Streeten, sculptor minimalist şi transferată pe „cea mai semeaţă colină montană din statul 

Connecticut”, drept omagiu adus înaintaşului său, Brâncuşi. Filmul mi-a produs o impresie 

deosebită. 

La insistenţa sa am asistat, în Muzeul de Artă din Craiova, la expunerea „Amintirile 

unui discipol al sculptorului Constantin Brâncuşi”, făcută de profesorul Constantin 

Antonovici (S.U.A.), fost elev al marelui sculptor (23 decembrie 1971). 

Mi-a trimis un documentar cu „Trei referinţe iconografe inedite”, o fotografie din 

anul 1901 cu 13 elevi ai clasei de sculpturi „Belle Arte din Bucureşti”, un articol despre 

Pius Servien şi opera sa, lucrările „Din genetica inspiraţiei lui Constantin Brâncuşi şi 

paşii ei de azi în lume”, „Despre procesul lui Brâncuşi din 1926-1928 cu vama 

americană” şi „Alexandru Macedonski şi futuriştii”.  

Alte 32 de scrisori se referă la Colocviul Internaţional Brâncuşi şi la pregătirea 

Craiovei pentru primirea participanţilor la valorificarea unor opere de artă, la probleme 

personale, la o neînţelegere cu Petru Comănescu, ş.a. 

Desigur, în continuare, voi prezenta textul lor integral sau parţial, pentru a înţelege 

frământările lui V.G. Paleolog, de a valorifica cât mai bine opera brâncuşiană, dar şi de 

înfiinţare a unor instituţii consacrate marelui sculptor Brâncuşi, şi, bineînţeles, încrederea 

ce mi-a arătat-o, în sprijinul concret pe care îl dorea de la mine. 

 

 

 

2. Vestigiile atelierului lui Brâncuşi din Paris aduse la Craiova 
 

V.G. Paleolog a fost şi a rămas un neobosit cercetător al operei brâncuşiene. El 

considera că este de datoria sa sacră să facă tot ce este posibil ca marele nostru sculptor 
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Constantin Brâncuşi, să fie cunoscut şi studiat, pentru a rămâne în conştiinţa generaţiilor 

actuale şi viitoare. 

Era în permanentă legătură cu Parisul, având acolo un fiu, Dyspré Paleolog, cetăţean 

francez, stabilit cu familia sa pe Coasta Normandiei. 

Eu l-am cunoscut pe Dyspré Paleolog în anul 1965, la Craiova, şi m-am întâlnit cu el, 

de mai multe ori, la Paris, unde avea în administrare o agenţie de voiaj, prin care organiza 

excursii interne şi externe, în mai multe ţări, printre care şi România. 

Era un bărbat înalt şi suplu, politicos şi manierat, un interlocutor agreabil şi plăcut. 

Colaborarea mea cu V.G. Paleolog a fost permanentă, văzându-ne aproape 

săptămânal, în perioada 1964-1977, când eu îndeplineam funcţiile de primar al Craiovei şi 

apoi, de primvicepreşedinte al Consiliului Popular al judeţului Dolj. 

La mine a găsit întotdeauna înţelegere, uşa şi inima deschise. Îmi era simpatic, îi 

admiram strădania şi insistenţa, fapt ce a făcut să devenim prieteni. În unele cazuri, am 

purtat discuţii în trei, fiind prezent şi savantul C.S. Nicolăescu Plopşor, un om deosebit şi 

admirabil în comportamentul său de cetăţean şi conducător al unei instituţii ştiinţifice, 

respectiv Centrul de Cercetări din Craiova al Academiei Române. 

În anul 1970, V.G. Paleolog m-a rugat să intervin la forurile centrale pentru a obţine o 

aprobare necesară deplasării sale în Franţa. 

Din câte mi-a spus, era frământat că zona în care se afla atelierul de bârne al lui 

Constantin Brâncuşi urma să se sistematizeze, în conformitate cu planul de urbanizare al 

Parisului.  

Fiul său îi comunicase că atelierul va fi demolat, iar bârnele rezultate vor fi valorificate 

către cei interesaţi. 

Venise la mine, după mai multe nopţi de nesomn, cu propunerea de a acţiona pentru a 

intra în posesia acestor „bârne” atât de scumpe lui Brâncuşi, dar şi lui V.G. Paleolog, încă 

intacte în Impasse Ronsin 11, din Paris. 

S-a aşezat, tulburat, pe scaun, spunându-mi: 

- Se dărâmă atelierul marelui nostru Brâncuşi din Paris. Acest atelier a fost ca un 

templu pentru sculptor. Eu mă simt vinovat de această situaţie, deşi sunt neputincios, pentru 

a împiedica acest lucru. Şi nimeni nu face nimic! 

- Dar, nu avem legatari testamentari la Paris? l-am întrebat eu.  

- Păi, cine? Soţii Nathalie Dumitresco şi Alexandre Istrate sunt legatari testamentari 

şi beneficiari ai averii rămase de la Brâncuşi. Credeţi că îi interesează pe ei ce se întâmplă 

cu atelierul? Nu cred că fac vreun efort în acest sens. Eu însă, m-am gândit la o soluţie. 

- Ia, s-auzim, l-am încurajat eu... 

- Ar fi bine să mă deplasez la Paris şi să văd despre ce este vorba. Cu această ocazie, 

mă voi interesa dacă atunci când se va demola, putem să cumpărăm noi, cei de la Craiova, 

respectiv Consiliul Popular, bârnele rezultate. Şi cum şi dumneavoastră aţi avut bunăvoinţa 

de a sprijini înfiinţarea la Craiova a „Informaticii Brâncuşi”, cu bârnele rezultate vom 

reconstitui atelierul, aşa cum a fost la Paris. Ei, ce spuneţi, mă ajutaţi? Vă angajaţi în 

această acţiune? 

- Desigur... Ideea e foarte bună. Hai să vedem împreună ce putem face, am zis eu. 

- Ştiam eu că bat la o uşă deschisă, a considerat necesar să adauge Paleolog, mai puţin 

tulburat decât fusese la intrarea în biroul meu. 

Pentru că soluţionarea problemei depindea şi de organele centrale, am redactat 

împreună o scrisoare către Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, pe care am semnat-o, 

înmânându-i-o, pentru că s-a oferit s-o ducă personal la Bucureşti. 
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În scrisoare am menţionat rugămintea Consiliului Popular al judeţului Dolj de a aproba 

şi sprijini deplasarea lui V.G. Paleolog în Franţa, pentru a recupera anumite vestigii 

brâncuşiene şi pentru cercetarea arhivei personale a lui Pius Servien. 

Era la sfârşitul lunii septembrie 1970... 

Prin insistenţa sa, V.G. Paleolog a obţinut recomandarea necesară deplasării în Franţa.  

Recomandarea avea următorul conţinut: 
 

„Comitetul de Stat pentru  

Cultură şi Artă 

Cabinetul vicepreşedintelui 

Nr 3412                                     Bucureşti, 5 oct. 1970 

 

RECOMANDARE 

 

Se recomandă ca tov. PALEOLOGU VASILE, domiciliat în Craiova, str. A.I. Cuza, 

nr. 9, să se deplaseze în Franţa, pentru documentare cultural-artistică (vestigii brâncuşiene 

de recuperat de la relaţiile sale personale şi cercetarea personală a arhivei particulare a 

lui Pius Servien). 

Deplasarea se face pe cont personal, urmând să obţină prin ONT suma de 70 dolari 

SUA în limita locurilor ce ne-au fost repartizate de către C.M.C.S. în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

Vicepreşedinte 

(sc) Dinu Vasile”
4
4 

 

S-au întocmit documentele necesare deplasării, V.G. Paleolog obţinând un paşaport 

nou, în plus primind şi o notă a Ministrului Afacerilor Externe, prin George Macovescu, 

către Ambasada Română din Paris, pentru a fi sprijinit în acţiunile sale. 

Înainte de a părăsi Craiova, Consiliul Popular Judeţean i-a dat o mie de franci francezi 

pentru cheltuielile sale de deplasare, V.G. Paleolog plecând satisfăcut. 

La înapoierea sa de la Paris am avut o interesantă discuţie în legătură cu cele 

constatate acolo. Obţinuse o serie de informaţii şi documente privindu-l pe Pius Servien 

(1903-1959), poet, compozitor şi om de ştiinţă român, stabilit în Franţa. 

Mi-a amintit că Pius Servien s-a născut la Craiova, că era fiul lui Nicolae Coculescu, 

matematician, astronom şi fondator al acestei ştiinţe în ţara noastră. N-a uitat, de asemenea, 

să-mi spună că ambii părinţi ai lui Pius Servien erau craioveni, iar autorităţile de stat şi 

culturale ar trebui să facă mai mult pentru cunoaşterea vieţii şi activităţii sale. 

În legătură cu atelierul de bârne al lui Constantin Brâncuşi, mi-a spus că va mai dura 

un an sau doi până când va fi demolat în vederea sistematizării cartierului respectiv. 

Mi-a sugerat că nu ar fi lipsit de interes dacă autorităţile locale ar interveni la 

Ministerul Afacerilor Externe să sprijine această acţiune, informându-ne cu exactitate data 

când se va demola atelierul respectiv. 

Totodată, să fie atenţionată Ambasada Română din Paris să conlucreze cu fiul său, 

Dyspré Paleolog, care locuieşte la Paris, pentru a rezolva în cele mai bune condiţiuni 

această problemă. 

Alte obiecte personale ale lui Brâncuşi nu puteau fi aduse la Craiova, întrucât aceasta 

depindea de Alexandru Istrate şi Nathalie Dumitresco, care erau legatarii testamentari ai 

marelui sculptor român.  

                                                             
4 Arhiva personală 
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În anul 1988, îndeplineam funcţia de Ambasador al României la Paris şi la UNESCO. 

Am participat la o expoziţie deschisă de pictorul român Sorin Ilfoveanu, cu pictura sa 

specifică, inconfundabilă. Sunt bucuros că publicul francez poate admira pictura 

românească.  

De asemenea, am fost invitat la expoziţia de pictură aparţinând pictorilor francezi de 

origine română Natalia Dumitresco, cu tablouri create în perioada 1950-1987 şi Alexandre 

Istrati, cu tablouri realizate în perioada 1954-1987. 

Expoziţie bogată, a beneficiat de săli largi, în „Musee de Arts Decoratifs” din strada 

Rivoli nr 107. 

Eu şi soţia mea ne-am întreţinut pe larg cu cei doi artişti. Le-am adresat invitaţia de a 

organiza această expoziţie şi la Bucureşti. 

Au acceptat, urmând să stabilim ulterior detaliile. 

Din nou am redactat împreună un text, care a devenit o scrisoare, pe care am înaintat-o 

către M.A.E., ministrului adjunct George Macovescu. În ea am menţionat preocuparea 

autorităţilor judeţene şi municipale de a face tot ce este posibil pentru cinstirea memoriei lui 

Constantin Brâncuşi. În afară de măsurile luate pentru conservarea casei părinteşti de la 

Hobiţa, amplasarea unor plăci memoriale, comunicări ştiinţifice şi simpozioane periodice, 

crearea „Informaticii Brâncuşi”, etc, am socotit necesar să reconstituim, la Craiova, 

atelierul de la Paris, supus demolării.  

În acest scop, am rugat conducerea Ministerului Afacerilor Externe, ca prin 

intermediul Ambasadei Române din Paris să sprijine rezolvarea acestei probleme. Totodată, 

am dat coordonatele necesare referitoare la Dyspré Paleolog, pentru a fi sprijinit în caz de 

nevoie.  

Am bătut adresa la maşină, am semnat-o şi după ce a fost ştampilată, V.G. Paleolog a 

insistat să fie trimisă cu prima poştă. Părea satisfăcut. Îşi exprima bucuria, prin destinderea 

muşchilor obrajilor şi prin licărirea ochilor săi limpezi şi vioi. Era început de an 1971. 

Am aşteptat să vedem cum evoluează lucrurile la Paris, pentru a interveni la timp.  

Întâlnirile şi discuţiile mele cu V.G. Paleolog erau tot mai dese şi pasionante, fapt care 

îmi făcea plăcere. 

Prezenţa sa de patriarh îmi însenina privirea şi atmosfera din biroul în care trebuia să 

rezolv problemele administraţiei judeţului Dolj. 

La începutul anului 1972, negăsindu-mă la birou, mi-a lăsat o scrisoare, adresându-mi-

se cu formula „Mult preţuite p.v. Preşedinte P. Gigea”, cu următorul text: 
 

„Considerând că directivele în privinţa definitivării înainte de 1 mai 1972 a 

memorialului C. Brâncuşi sunt de procură preliminară, vă rog să binevoiţi a-mi acorda o 

scurtă întrevedere – câteva minute – împreună cu adjunctul (sau adjuncţii) dumneavoastră 

ale birourilor «Cultură», în vederea iniţierii muncilor pregătitoare, pe care eu nu le pot 

executa fără o prealabilă aprobare şi care, pentru perfectare, pot necesita 2 ori 3 luni de 

sârguinţă.  

În aşteptarea emiterii lor, vă rog a mă considera devotatul necondiţionat. 

V.G. Paleolog 

6 ian. 1972”
5
 

 

Aş dori să subliniez că toate măsurile stabilite în soluţionarea unor probleme culturale 

le-am rezolvat cu profesorul Florea Firan, care îndeplinea funcţia de preşedinte al 

                                                             
5 Arhiva personală, scrisoare originală 
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Comitetului Judeţean pentru Cultură şi Artă, şi cu colaboratorii săi. La unele din întâlnirile 

cu V.G. Paleolog a fost prezent şi adjunctul său, prof. Radu Popovici.  

La Paris, lucrările de sistematizare au început să înainteze, iar demolarea atelierului lui 

Constantin Brâncuşi din Impasse Ronsin nr. 11 era iminentă. 

V.G. Paleolog era nerăbdător. M-a rugat să ţin legătura cu ministrul Afacerilor 

Externe, telefonând cât mai des posibil. 

Aşa se face că în ziua de 12 mai 1972 am primit următoarea notă telefonică: 

 

„Ministerul Afacerilor Externe 

Cabinetul ministrului  

Corneliu Mănescu 

Către: 

Comitetul Executiv al 

Consiliului Popular al judeţului Dolj 

 

Pentru primvicepreşedintele Petre Gigea 

 

Privitor la vestigiile atelierului lui Brâncuşi din Paris, aflate într-o clădire ce 

urmează a fi demolată, împreună cu alte clădiri din cartierul respectiv, ca urmare a 

hotărârii luate de municipalitatea pariziană. 

Întrucât aceste materiale au fost solicitate de statul român, în urma discuţiilor avute 

de M.A.E. cu municipalitatea oraşului Paris – acestea pot fi obţinute: c/v lor fiind stabilită 

la 1000 franci francezi. 

Pentru aducerea acestor materiale în ţară costul unui camion este de 6000 franci 

francezi, iar pe C.F.R. 4000 franci francezi. 

Pentru rezolvarea mai convenabilă a problemei de transport, să se ia legătura cu 

serviciul «T.I.R.» din cadrul M.T.T.C. sau cu întreprinderea «Romtrans» Bucureşti pentru 

stabilirea mijlocului de transport ce urmează a merge la Paris să ridice materialele 

respective.  

Întrucât această problemă este foarte urgentă, se va comunica la cabinetul tov. 

Ministru Corneliu Mănescu sau la tov. Macovescu modalitatea rezolvării pentru a se putea 

comunica apoi la Paris de către M.A.E., altfel municipalitatea oraşului Paris este nevoită a 

recurge la valorificarea lor pe plan local (termen 12 mai a.c.). 

Transmite, 

Matei, consilier”
6
 

 

Pe nota telefonică am pus următoarea rezoluţie: „Prof. Florea Firan – Soluţionarea – 

Să întocmim formele necesare pentru deplasarea la Paris a lui V.G. Paleolog pentru 

preluarea vestigiilor. P. Gigea – 12/05/1972”.  

Urmare acestei comunicări, s-au făcut demersurile necesare pentru ca V.G. Paleolog 

să plece imediat la Paris. 

În acest scop, în afară de vizele consulare obţinute, i-am dat şi o împuternicire scrisă 

din partea Consiliului Popular al judeţului Dolj, cât şi suma de 8000 franci francezi, pentru 

plata bârnelor, a cheltuielilor de transport, diurna şi cazarea necesară. 

                                                             
6 P. Gigea, Arhiva personală, document original; Arhiva M.A.E./mai 1972 
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În ziua de 21 mai 1972, V.G. Paleolog, cu o cursă aeriană TAROM, a ajuns la Paris. 

Timp de o lună de zile, a rezolvat o serie de probleme legate de îmbogăţirea „Memorialului 

Brâncuşi”, având ajutorul atât al Ambasadei Române la Paris, cât şi al fiului său, Dyspré. 

 

La solicitarea lui V.G. Paleolog, Ambasada Română din Paris i-a emis un document la 

21 iunie 1972, înmânându-i-l şi pe care l-am primit eu, având următorul conţinut: 

 

„Ambasade de la République  Paris, le 21 iunie 1972 

Socialiste de Roumanie                               nr. 429 

En France 

 

5. Rue de l’Exposition 

Paris-VII-e 

Tel. 705 49-54 

 

Prin prezenta atestăm că sejurul profesorului Vasile Paleolog la Paris, în perioada 21 

mai – 22 iunie 1972, a fost strict determinat de problemele consacrate îmbogăţirii 

Memorialului Brâncuşi cu noi materiale, documente şi mărturii. 

Profesorul Vasile Paleolog a desfăşurat o activitate excepţională pentru recuperarea 

bârnelor de la fostul atelier al lui Brâncuşi, cercetarea arhivei brâncuşiene de la Muzeul 

Naţional de Artă Modernă (depistarea unor fotografii inedite), filmarea de imagini pentru 

televiziunea română (după un scenariu original). 

Apreciind reuşita deplină a misiunii profesorului Vasile Paleolog, adresăm 

mulţumirile noastre organelor locale ale Municipiului Craiova pentru sprijinul acordat în 

acţiunea de perpetuare a memoriei lui Constantin Brâncuşi. 

 

SECŢIA CULTURALĂ, 

 

Gh. Junescu”
7
 

 

3. După vizita la Paris, reconstituirea atelierului lui Constantin Brâncuşi 
 

La sosirea sa în Craiova, prima grijă a lui V.G. Paleolog a fost să-mi facă o vizită, 

pentru a-mi spune ce s-a petrecut la Paris. 

L-am primit cu bucurie şi plăcere, alături de mine fiind Florea Firan, preşedintele 

Comitetului judeţean Dolj pentru Cultură şi Artă. 

A intrat în biroul meu, vesel, abordând un aer de mulţumire sufletească. Ne-am 

îmbrăţişat prieteneşte. 

- Cum a fost la Paris? l-am întrebat după ce s-a aşezat pe fotoliu. 

- Cu voia Domnului, bine, mi-a răspuns Paleolog, zâmbind. 

În faţa unei cafele şi a unui pahar de wiskhy, pentru ca să cinstim momentul, a început 

să povestească cum s-au petrecut lucrurile. 

V.G. Paleolog s-a înţeles cu firma care se ocupa cu demolarea construcţiilor, să-l lase 

să fotografieze, să filmeze şi să numeroteze fiecare bârnă în parte, pentru a se face 

reconstituirea atelirului cu exactitate. 

                                                             
7 M.A.E. Arhiva Paris 1972; Petre Gigea-Gorun: Arhiva personală 
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Inginerul care conducea lucrările era un francez simpatic şi comunicativ. 

L-a întrebat totuşi, fiind nedumerit: 

- Domnule Paleolog, pentru ce ţineţi dumneavoastră atât de mult la aceste bârne?! Au 

şi o semnificaţie aparte?! Pentru mine sunt doar simple lemne... 

V.G. Paleolog ne-a mărturisit că i-a făcut o lungă expunere în legătură cu sculptorul 

Constantin Brâncuşi – despre care inginerul francez nu ştia prea multe – cu faptul că aici 

s-au realizat opere de artă de o valoare inestimabilă şi că marele sculptor român i-a fost şi 

prieten, petrecând împreună aproape trei decenii. De aceea aceste lucruri sunt „sfinte” 

pentru el. 

I-a plătit suma de 1000 de franci, echivalentul unor lemne vechi ce erau, francezul 

făcând un gest de curtoazie, invitându-l să ia împreună dejunul la un restaurant din 

apropiere. 

Şi – mărturiseşte V.G. Paleolog – în timpul mesei, l-am făcut să se apropie de 

Brâncuşi şi opera sa, iar masa pe care am luat-o împreună l-a costat 2000 de franci. Aşa că 

„ce-a luat pe mere a dat pe pere”. 

Bârnele, numerotate cu grijă pe o schiţă amănunţit însemnată, au ajuns cu camionul, în 

condiţii bune, bine, la Craiova. Au fost depozitate, cu atenţie, în curtea Muzeului de Artă. 

V.G. Paleolog ne-a mai spus că, la Paris, a beneficiat de sprijinul ataşatului cultural al 

Ambasadei, Gheorghe Junescu, şi, bineînţeles, al fiului său, Dyspré.  

I-am mulţumit pentru efortul depus şi pentru această realizare de excepţie. 

Credeam că, de acum, lucrurile sunt simple. Aveam, aici, la Craiova, deci la noi acasă, 

bârnele ce au constituit scheletul atelierului lui Constantin Brâncuşi, fiu al Olteniei, 

sculptor de geniu. 

Dar, de abia, de-acum, au început dificultăţile. 

Mai întâi, după schiţele întocmite la Paris, reprezentând atelierul sculptorului, înainte 

de a fi demolat, cu ajutorul unor specialişti de la Institutul de Proiectări judeţean, s-a 

întocmit un proiect al atelierului care urma să fie reconstituit. 

V.G. Paleolog a insistat ca, din lemnăria adusă de la Paris, atelierul să fie reconstituit 

sub forma unei „lame” cu o faţadă interioară şi una exterioară. Stâlpii şi celelalte bârne au 

fost aşezate în aceeaşi ordine în care s-au aflat în atelierul parizian, pentru respectarea întru 

totul a vericidităţii. 

Pentru edificarea tuturor factorilor, dar şi a lui V.G. Paleolog, s-au realizat aceste lame 

sub forma unor machete, aproape în mărime naturală. 

Pe baza acestora, urma să fie construit, în mărime naturală, atelirul propriu-zis. 

Aceasta în legătură cu construcţia. Dar, în ceea ce priveşte amplasamentul, discuţiile, 

sugestiile şi aprecierile au fost mult mai disputate decât s-ar fi cuvenit. 

Astfel, s-au avut în vedere mai multe variante: curtea Muzeului de Artă din Craiova, 

„Liceul Industrial” din Craiova, unde Brâncuşi a fost elev, un spaţiu verde situat în raza 

centrală a Craiovei, în Parcul Romanescu, ş.a. 

Până la urmă a rămas stabilit ca acest atelier să fie reconstituit în curtea Liceului 

Industrial (situat pe strada Constantin Brâncuşi), unde marele sculptor a fost elev. 

Dar, pentru aceasta, au urmat alte necazuri şi neînţelegeri. Amplasamentul unei astfel 

de lucrări, cu caracter cultural, trebuia să aibă aprobarea Comitetului pentru Cultură şi Artă. 

Lucrările au început să treneze. Au apărut „şuşoteli”, dar şi păreri publicate în presă, 

în care se punea la îndoială autenticitatea bârnelor respective, fiind suspiciuni că V.G. 

Paleolog ar fi luat nişte lemne din „grămadă”, de acolo de unde au fost aruncate de către 

firma de construcţii care demolase mai multe imobile din Impasse Ronsin, unde se afla şi 

atelierul lui Brâncuşi.  
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Aceste injurii pe care le primea V.G. Paleolog erau ca nişte lovituri de cuţit pe la 

spate. Unii dintre factorii culturali sau pur şi simplu unii neaveniţi erau „geloşi” pe faptul că 

V.G. Paleolog lucra de unul singur, asumându-şi, astfel, meritele, dar şi pentru că el găsea 

înţelegere deplină la autorităţile judeţene şi ale municipiului. 

În ceea ce mă priveşte, aprobam întru totul acţiunile şi iniţiativele sale, şi continuam 

să-i acord încredere, dându-i sprijinul necesar. 

Până la urmă, rupându-se nodul gordian, s-a stabilit ca amplasamentul atelierului să fie 

la Liceul Industrial craiovean. În acest scop, într-o zi de duminică, însoţindu-l pe Florea 

Firan, ne-am deplasat la acest liceu. Aici, am găsit toată înţelegerea şi solicitudinea din 

partea inginerului Tudor V. Gheorghe, directorul liceului, care s-a oferit să realizeze 

reconstituirea atelierului cu forţe proprii, pe cheltuiala şcolii respective.  

Într-o discuţie amiabilă, am examinat la faţa locului amplasamentul şi modul de 

aşezare, potrivit machetelor întocmite. Aveam la noi două fotografii ale acestora, pa care le 

păstrez, acum, în arhiva mea personală. 

Aceste fotografii îmi fuseseră trimise de V.G. Paleolog, cu câteva rănduri, cu scrisul 

său inimitabil, astfel: 

 

„Două fotografii: faţada interioară şi aceea exterioară a atelierului sculptorului 

Constantin Brâncuşi, în Ronsin Paris, arhitectonic reconstituite prin autentica lemnărie 

într-un Memorial-Lamă, consacrat aducerii aminte a celui care în Craiova «m-am născut a 

doua oară» (vezi Declaraţia subscrisă a lui C. Brâncuşi în şedinţa Procesului său din 

1926-1928, dus de el în S.U.A.)”
8
 

 

Cu trei ani în urmă, finalizându-se şi soluţia pentru realizarea în strada Romul din 

Craiova a „Casei memoriale C. Brâncuşi şi Ion Ţuculescu”, a reacţionat cu politeţe, dar şi 

cu fermitate, întocmind o notă pe care a pus semnătura sa caracteriscă. 

 

Nota avea următorul text: 

 

 

„NOTA 

privind lucrările exterioare pentru o recondiţionare adecvată scopului Casei 

Memoriale C. Brâncuşi şi Ion Ţuculescu 

 

Conceptul iniţial arhitectonic al faţadei imobilului destinat a deveni «Casa 

Memorială» este vădit, subordonat colonadei. Aceasta impuneaspectul de modestă 

monumentalitate imobilului 

Ulterior, prin 1930-1935, pentru motive domestice intrarea în acest imobil oare-şi 

cum impozantă în proporţiile ei a fost înăbuşită printr-un geamlâc adăugat pentru protecţie 

împotriva frigului, de factură aproape sordidă şi total inestetică, răpind gravul şi 

sobrietatea faţadei colonată, tocăria şi giurgiuvelele acestui geamlâc încadrate pe mijlocul 

vertical al coloanelor, răpindu-i frumuseţea dintâia a imobilului pentru care s-a ales un 

destin deosebit... 

Credem că menţinerea acestui geamlâc e dăunătoare scopului urmărit şi total 

neadecvată destinaţiei acestui imobil, respectuos semnându-vă cele ce preced. 

 

                                                             
8 Petre Gigea-Gorun: Arhiva personală 
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V.G. Paleolog”
9
 

 

În sfârşit, „Memorialul-Lamă”, cu bârne originale, reprezentând replica faţadei 

atelierului lui Brâncuşi din Impasse Ronsin, era realizat, deşi părerile erau împărţite. 

Pot spune că o majoritate (covârşitoare) de oameni era satisfăcută de realizarea acestui 

atelier, ca urmare a strădaniei lui V.G. Paleolog în primul rând, cel care a venit cu ideea, cu 

iniţiativa şi cu ducerea la împlinire. 

Scriitorul George Macovescu, care îndeplinea funcţia şi de preşedinte al Uniunii 

Scriitorilor din România, a socotit necesar să-i adreseze o scrisoare de recunoaştere, dar şi 

de liniştire, faţă de unele acţiuni potrivnice.  

Iată textul: 

 

„Bucureşti, 

1 martie 1974 

 

Stimate tovarăşe Paleolog, 

 

Iată că soseşte şi scrisoarea tovarăşului ambasador Flitan. Este, încă o dovadă a 

strădaniei dumneavoastră pentru ca Brâncuşi să se instaleze definitiv şi complet în 

conştiinţa culturală a poporului nostru.  

Cât priveşte calomniile, v-aş aminti două versuri dintr-o scurtă poezie a lui Goethe: 

«Denn was von mir ein Esel schripcht, 

Das acht ich nicht.»
10

 

 

Cu salutări prieteneşti, 

George Macovescu”
11

 

 

Scrisoarea mi-a fost pusă la dispoziţie de către Tudor Nedelcea, valoros critic 

eminescian. 

 

La rândul său, ambasadorul român la Paris, Constantin Flitan, diplomat şi jurist de 

seamă, în acelaşi scop ca şi scriitorul George Macovescu, i-a trimis o scrisoare, pe care o 

reproduc integral, pentru istorie: 

 

„AMBASSADEUR DE LA REPUBLIQUE 

SOCIALISTE DE ROUMANIE 

EN FRANCE 

 

Paris, 29 ianuarie 1974 

 

Mult stimate tovarăşe V.G. Paleolog, 

 

                                                             
9
 Petre Gigea-Gorun: Arhiva personală 

10 Ceea ce spune despre mine un măgar, 

Eu asta n-o iau în seamă 
11 Petre Gigea-Gorun: Arhiva personală 
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Începutul noului an mă surprinde, cum nu m-aş fi aşteptat, cu persistenţa unor veşti 

neplăcute privind o polemică nefolositoare nimănui, ci, dimpotrivă, deservind cauzei 

marelui artist şi român care a fost Constantin Brâncuşi, tocmai acum, când ne pregătim 

să-i prăznuim cum se cuvine centenarul. 

Sunt surprins pentru că unor evidenţe li se contrapun aprecieri subiective, nefondate 

pe stricta cunoaştere a adevărului. 

Astfel, afirmaţia că, după reconstituirea în anul 1964 a atelirului brâncuşian la 

Muzeul Naţional de Artă Modernă, nu s-ar mai putea vorbi de existenţa, nici măcar 

parţială, a încăperilor atelierului original, mi se pare eronată: orice vizitator al muzeului 

respectiv poate constata că, dacă obiectele de artă, uneltele şi alte obiecte personale ale lui 

Brâncuşi şi-au găsit locul în reconstituirea mai mult sau mai puţin exactă, pentru 

construirea structurii propriu-zise a încăperilor s-au folosit, cu mici excepţii, materiale 

care nu provin de la atelier. 

Pornind tocmai de la acest fapt, la indicaţia transmisă personal de tovarăşul ministru 

George Macovescu – cunoscut pentru pasiunea cu care sprijină promovarea culturii şi 

artelor româneşti – am vizitat în aprilie 1971, în compania plăcută a fiului dumneavoastră 

Dyspré Paleolog, locurile din Impasse Ronsin, constatând cu bucurie că trecerea 

implacabilă a anilor nu a alterat amintirea ilustrului nostru compatriot – oameni care au 

trăit în preajma lui i-au evocat figura în cuvinte emoţionante – şi că o parte din atelier, 

inclusiv faţada, erau încă în picioare. 

Cu mult înaintea demolării care avea să aibă loc în ianuarie 1972 am făcut 

demersurile necesare, pe lângă autorităţile franceze, pentru recuperarea bârnelor şi a 

celorlalte materiale lemnoase. 

Sunteţi martor al faptului că atât eu, cât şi colaboratorii mei ne-am străduit – cum 

conştiinţa românească ne-o dicta – să ne achităm cât mai bine de această sarcină căreia i-

am dat cuvenita semnificaţie patriotică. 

S-a luat legătura cu agentul imobiliar francez, materialul vizat fiind transportat într-

un depozit din apropierea Parisului, reidentificat ulterior şi trimis în ţară sub directa 

dumneavoastră supraveghere. 

Voi adăuga numai că entuziasmul dumneavoastră ne-a cuprins pe toţi... 

Sperând că adevărul al cărui purtător sunteţi va fi triumfat înaintea primirii acestor 

rânduri, asigurând astfel întreaga cunoaştere a efortului şi pasiunii dumneavoastre 

exemplare pentru redăruirea celui care, pornind de pe potecile Hobiţei, a deschis drum larg 

artei moderne, vă rog să primiţi, mult stimate tovarăşe V.G. Paleolog, expresia deplinei 

mele admiraţii pentru opera pe care o întreprindeţi. 

 

C. Flitan”
12

 

 

Aceasta este povestea adevărată a aducerii, la Craiova, a vestigiilor vestitului atelier 

din Paris al sculptorului de geniu, Constantin Brâncuşi, schiţată din unghiul în care eu am 

fost participant la evenimente. 

Spre satisfacţia mea, în cursul lunii iulie 2001, deplasându-mă la şcoala din Craiova în 

care a învăţat Constantin Brâncuşi, astăzi Colegiul Tehnic de arte şi meserii „Constantin 

                                                             
12 Tudor Nedelcea: Arhiva personală; Petre Gigea-Gorun: Arhiva personală. 
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Brâncuşi”, bârnele care au aparţinut atelierului său din Impasse Ronsin nr. 11 din Paris erau 

păstrate cu grijă, marcate cu o inscripţie care aminteşte provenienţa lor, ilustrând 

responsabilitatea conducerilor acestui colegiu, începând cu fostul director Tudor V. 

Gheorghe şi până la directorul actual Florian Armeanu, iubitor de frumos, care m-a primit 

cu deosebit interes, exprimându-şi dorinţa de a participa alături de toţi cei ce vor pune 

umărul la restaurarea atelierului. 

 

4. Pe „Aleea Marilor Personalităţi din Craiova”, statuia în bronz a lui V.G. 

Paleolog 
 

În anul 2005, la propunerea Fundaţiei „Scrisul Românesc”, susţinută de mine în cadrul 

Comisiei de Cultură a Consiliului municipiului Craiova, Primăria municipiului Craiova, 

primar fiind Antonie Solomon, a realizat în Parcul Teatrului Naţional din Craiova, „Aleea 

Marilor Personalităţi din Craiova”. 

Pe această alee, care este un fel de „muzeu în aer liber”, au fost amplasate 24 de 

busturi în bronz ale unor personalităţi legate de Craiova. 

Aleea Marilor Personalităţi cuprinde importante nume, precum: Theodor Aman 

(1831-1891), Gheorghe Anghel (1904-1966), Tudor Arghezi (1880-1967), Constantin 

Brîncuşi (1876-1957), Gheorghe Chiţu (1828-1897), Henri Coandă (1886-1965), Gogu 

(George) Constantinescu (1881-1965), Traian Demetrescu (Tradem – 1866-1896), Elena 

Farago (1878-1954), Grigore Gabrielescu (1859-1915), Alexandru Macedonski (1854-

1920), C.S. Nicolăescu-Plopşor (1900-1968), Vasile G. Paleolog (1891-1979), Amza 

Pellea (1931-1983), Petrache Poenaru (1899-1975), Aristitza Romanescu (1864-1931), 

Ion D. Sârbu (1919-1989), Marin Sorescu (1936-1996), Maria Tănase (1913-1963), 

Nicolae Titulescu (1882-1941), Ion Ţuculescu (1910-1962), Ion Vasilescu (1903-1960), 

Nestor Vornicescu (1927-2000). 

O analiză atentă a structurii personalităţilor aflate pe această „alee” arată că 11 sunt 

membri ai Academiei Române, 3 sunt foşti Artişti ai Poporului sau Artişti Emeriţi, 3 au fost 

miniştri, iar doi primari ai Craiovei. 

Ca activitate profesională desfăşurată, 5 au fost scriitori, 3 sculptori şi critici de artă, 2 

pictori, un compozitor, 2 actori, un matematician, un arheolog, un mitropolit, doi ingineri de 

geniu, doi cântăreţi de renume internaţional. 

Şase personalităţi sunt şi Cetăţeni de Onoare ai municipiului Craiova. 

Toate aceste mari personalităţi sunt prezentate cu date biografice şi ale activităţilor 

desfăşurate în decursul vieţii lor în volumul „Aleea Marilor Personalităţi din Craiova”
13

. 

Aici este şi V.G. Paleolog, cu textul prezentat în continuare: 

 

«V.G. Paleolog 

(Vasile Georgescu-Paleolog) 

Critic de artă, brâncuşiolog, eseist 

 

S-a născut la 23 septembrie 1890, în satul Teiu, comuna Cornu, judeţul Dolj  şi a 

decedat la Craiova la 12 februarie 1979. 

Este înmormântat în biserica familiei sale din Cimitirul Sineasca din Craiova. 

Cursurile primare le face la Şcoala Obedeanu din Craiova, pe care le continuă la 

Şcoala Sfinţii Voievozi şi apoi la Liceul „Sfântul Sava” din Bucureşti. 

                                                             
13 Petre Gigea-Gorun, Antonie Solomon: Aleea Marilor Personalităţi din Craiova, Ed. Sim Art, Craiova, 2006 
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Obţine bacalaureatul în filosofie la Sorbona, Paris. 

Este atras de literatură şi artă, citind o serie de cărţi în domeniu, fapt ce se simte atras 

către creaţie proprie. 

V.G. Paleolog debutează în presa bucureşteană, în ziarele „Viitorul”, „Vocea 

Dreptăţii” şi „Biruinţa”, unde publică poezii, recenzii la unele cărţi beletristice şi de artă. 

Totodată, a scris multe articole critice, de atitudine, fapt ce a făcut să fie remarcat de către 

cititori, dar şi de presa vremii. 

Parisul, oraşul lumină, visul multor intelectuali români, l-a fascinat şi s-a îndrăgostit 

de el, fapt ce a făcut să trăiască aici o lungă perioadă a vieţii sale, încadrându-se destul de 

bine în boema pariziană. 

De câte ori avea prilejul, el îşi amintea cu nostalgie de vremurile şi oamenii pe care i-

a cunoscut în capitala franceză. 

În anul 1906, la vârsta de 25 de ani, a publicat la Paris în „La Revue de la Roumanie 

Latine”, articole în care pleda pentru apropierea politică cu Franţa. În acelaşi timp şi-a 

manifestat atitudinea sa antidinastică faţă de forma de monarhie din România, fapt ce i-a 

adus mai multe neajunsuri, ca urmare a orientării sale politice din acei ani.  

Această stare de lucru a făcut ca V.G. Paleolog să scrie cartea „Sfârşitul României”, 

pe care a publicat-o în anul 1927. 

O perioadă însemnată a stat în apropierea marelui sculptor Constantin Brâncuşi, 

fiindu-i apropiat şi confident, ceea ce a contribuit la descrierea şi descifrarea operelor 

brâncuşiene. 

Cunoscându-l îndeaproape pe marele sculptor, atât în timpul de creaţie, cât şi al 

discuţiilor zilnice şi a împărţirii împreună a prânzului sau a cinei de cele mai multe ori 

neîndestulătoare, figura luminoasă a lui Constantin Brâncuşi s-a întipărit adânc în 

conştiinţa celui ce avea să devină un reputat critic de artă în materie, un brâncuşiolog de 

necontestat, poate printre cei mai mari din lume. 

Din mărturisirile sale, de cele mai multe ori, masa le era inspirată din bucătăria 

românească, iar mămăliga făcută ca la „mama acasă”, care mergea atât cu brânză, cât şi 

cu lapte, ca şi cu alte mâncăruri româneşti, făceau parte din meniul zilnic al acestora. 

La Paris, înaintea Primului Război Mondial, a cunoscut pe Amedeo Modigliani 

(1884-1920), pictor şi sculptor italian, prieten cu Brâncuşi, pe Erik Satie (1864-1925), 

compozitor francez, teoreticianul „Grupului celor şase” şi pe Guillome Apollinaire (1880-

1918), poet şi critic de artă francez, de care îşi va aminti în mai multe rânduri în discuţii şi 

în scrierile sale.  

A fost contemporan cu Alexandru Macedonski (1854-1920) şi a avut posibilitatea, 

după ce l-a cunoscut, să fie în preajma sa mai mult de 10 ani, să discute şi să corespondeze 

cu acesta. 

În anul 1914, s-a căsătorit cu Cécile Laum, guvernanta fiicei Kaiserului Wilhelm II, 

Victoria Luisa de Prusia. 

După Primul Război Mondial, revine în România, stabilindu-se împreună cu soţia, la 

moşia sa din comuna Corlate, judeţul Dolj. 

Funcţionează apoi ca profesor de limba română şi limba franceză la Liceul din 

comuna Cornu, fiind sprijinit de Ilie Murgulescu (1902-1983), ministru al Învăţământului 

şi Culturii, cu care era prieten. 

A urmărit cu atenţie operele lui Brâncuşi, consemnând cu migală tot ce se referea la 

viaţa şi activitatea marelui sculptor român. 

V.G. Paleolog a vorbit pe larg despre „Expoziţia retrospectivă Brâncuşi”, organizată 

la „Muzeul de Artă Sol Guggenheim” din New York, care demonstra că Brâncuşi era un 
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deschizător de drumuri în sculptura viitorului, începând cu un nou crez de artă şi de 

înălţare. 

El a elogiat meritele şi eforturile depuse de Thomas Messer, directorul acestui muzeu, 

în realizarea acestei expoziţii de răsunet, ca şi ale pictorului şi sculptorului Sidney Geist, 

un celebru cercetător al operei brâncuşiene, aflat în S.U.A., care a realizat un excelent 

catalog, bogat ilustrat şi pe care V.G. Paleolog, în anii ’70, l-a adus la Craiova şi la Târgu 

Jiu.
14

 

V.G. Paleolog s-a restabilit la Craiova în anul 1965 şi săptămânal a publicat în ziarul 

local „Înainte”, o pagină despre operele lui Brâncuşi. Din acel an, personalitatea şi 

operele lui Brâncuşi, peste care se aşternuse tăcerea în România, au început să intre în 

conştiinţa românilor. Este primul care are „curajul” să publice despre Brâncuşi. 

A adus la Craiova, în anul 1972, bârnele atelierului lui Brâncuşi din Impasse Ronsin 

nr.11, care se dărâmase ca urmare a modernizării Parisului în ideea ca acest atelier să fie 

reconstituit în Cetatea Banilor, aici unde marele sculptor fusese elev la „Şcoala de Arte şi 

Meserii”, astăzi Colegiu Naţional, care îi poartă numele. 

A colaborat la „Văpaia”, „Ramuri”, „Secolul 20” şi bineînţeles la cotidianul 

„Înainte”, care a îndeplinit un rol important în cunoaşterea vieţii şi operei brâncuşiene. 

Unul din autorii acestor rânduri este un om fericit, având în colecţia sa personală 

peste 60 de scrisori originale ce i-au fost adresate de către V.G. Paleolog în perioada 

1965-1979, în baza cărora a tipărit o carte în memoria acestui mare cărturar.
15

 

Pe faţada blocului de 150 de apartamente din Craiova, unde a locuit ultima perioadă 

a vieţii, Fundaţia „Scrisul Românesc” a dezvelit o placă de marmură cu următorul text: „În 

acest imobil a locuit V.G. Paleolog (1891-1979), critic de artă, eminent cercetător al vieţii 

şi operei sculptorului Constantin Brâncuşi.” 

Dintre operele sale tipărite, amintim: „Sfârşitul României” (1927), „Constantin 

Brâncuşi” (1938), „Introducere în studiul critic al operei picturale de la Sf. Gheorghe – 

Nou a lui Eustaţiu Stoenescu” (1941), „Imaginea poetică colorată la Alexandru 

Macedonski” (1944), „Cartea a doua despre Brâncuşi” (1944), „Despre Erik Satie şi noul 

muzicalism” (1945), „Introducere în cartea despre pictură a lui Leonardo da Vinci” 

(1946), „Tratat despre pictură” (1947), „Tinereţea lui Brâncuşi” (1967). 

Este înmormântat la cimitirul Sineasca, în Capela cimitirului, care este loc de odihnă 

veşnică a familiei. 

Acum, eminentul cercetător al vieţii şi operei brâncuşiene, V.G. Paleolog, considerat 

de către specialişti a fi unul dintre cei mai remarcabili brâncuşiologi din lume, aşezat pe 

„Aleea Marilor Personalităţi din Craiova”, scrutează din chipul său în bronz viitorul.» 

 

* 

*           * 

 

Omul de cultură, critic de artă, brâncuşiolog de seamă, V.G. Paleolog, a fost 

contemporanul nostru, ca şi Plopşor, cu care era prieten, iar amândoi prieteni cu mine. 

 

În eseul „Horstul”, scriitorul Geo Bogza îl caracterizează astfel: 

 

                                                             
14

 Petre Gigea-Gorun: „V.G. Paleolog şi Brâncuşi – un dialog etern”, Fundaţia „Scrisul Românesc”, 2003, pg. 437 
15 Petre Gigea-Gorun: „V.G. Paleolog şi Brâncuşi – un dialog etern”, Fundaţia „Scrisul Românesc”, 2003 
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„Trăieşte în Craiova, cunoscut şi în acelaşi timp nu îndeajuns de cunoscut, un om pe 

cât de încărcat de rare, nepreţuite amintiri, pe atât de original şi plin de farmec, aparţinând 

cu totul şi cu totul altei lumi decât cea de azi, un octogenar bărbos şi vajnic, pe care de câte 

ori am prilejul să-l întâlnesc, nu mă satur să-l ascult. V.G. Paleolog se bucură de marele 

privilegiu de a fi fost mulţi ani de zile prieten cu Brâncuşi, spunându-şi unul altuia pe nume 

şi mai mult decât atât – după cum îi scapă din gură în focul povestirii – spunându-şi unul 

altuia «mă». Mi se pare că nici un titlu de glorie nu-l poate întrece, într-o ordine 

sentimental românească, pe acela ca Brâncuşi să-ţi fi spus «mă». Pe vremea lui Ştefan cel 

Mare, tot aşa se vor fi mândrit moldovenii cărora, într-o clipă dulce şi de neuitat pentru ei, 

voievodul le va fi scăpat un «mă» prietenos şi intim. 

Poate că Brâncuşi este de multă vreme un mit, pentru că mulţi care s-au aflat faţă de 

el la distanţă ani-lumină, trăiesc acum din substanţa acestui mit, vorbind, scriind, 

dialogând, concretizând, fotografiind, filmând, comentând, teoretizând, şi tot ceea ce se mai 

poate face despre un om şi o operă, când orice vorbă pe care el a rostit-o devine oracol, 

când fierăstrăul şi topul lui sunt privite ca uneltele unui demiurg, mi se pare ciudat că la 

uşa lui V.G. Paleolog – unul dintre primii apologeţi ai lui Brâncuşi şi pe tărâmurile 

noastre, unul dintre primii care i-a închinat o carte – nu-i o năvală de oameni care să 

asculte nemaipomenitele-i amintiri. «Modigliani trăgea cu coada ochiului la Brâncuşi, dar 

într-o zi i-am spus: Sculptura nu-i de tine. Apucă-te de pictură!» I-a spus? Nu i-a spus? S-

ar putea să-i fi spus. Cert este, că acest om, care acum trăieşte la Craiova – după ce mai 

înainte rătăcise cu o şaretă trasă de un cal prin diferite sate ale Olteniei, spre a preda 

copiilor de ţărani limba franceză – l-a cunoscut bine pe Modigliani, cert este că amintirile 

lui reînvie, din cel mai lăutric unghi, o întreagă epocă, un ev al artei, a cărui amintire se 

stinge chiar pe malurile Senei. 

Vatra pe care Brâncuşi îşi pergătea prânzul rustic a devenit o piesă de muzeu. Dar 

amintirile extraordinarului bătrân de la Craiova? Cineva, un om sau mai mulţi, ce şi-ar 

propune să afle cum a fost o lume care a dispărut de mult, ar trebui să le culeagă, să le 

păstreze, să lase o mărturie despre acest horst omenesc, martor al altor vremi, al altor ere. 

Dacă ar fi după mine, zile întregi aş sta să-l ascult. Sau, mai degrabă, o mie şi una de nopţi. 

Toţi am fost, de îndată ce am început să luăm cunoştinţă de opera lui Brâncuşi, izbiţi de 

noutatea şi misterul acelui straniu ovoid de bronz, ce se numeşte «Domnişoara Pogany». 

Toţi am fost tulburaţi, obsedaţi, de esenţiala, cosmica domnişoară. Dar octogenarul de la 

Craiova a stat cu ea la masă. 

Şi tot el l-a auzit pe Brâncuşi, când Pogany plecase de mult din Paris, spunând într-o 

seară, cu vocea înăbuşită: - Mă, să ştii că am iubit-o!” 

„Horstul (geologic), compartiment ridicat al scoarţei terestre, delimitat prin falii în 

trepte de compartimente din jur mai coborâte (aşa cum sunt horsturile şisturilor verzi din 

Dobrogea centrală). Este un cuvânt luat din limba germană.” 

 

Geo Bogza 

 

Desigur, despre V.G. Paleolog, cu care am avut multe întâlniri (uneori săptămânal), 

cât şi peste 60 de scrisori pe care mi le-a trimis (cred că nici o persoană din lume nu are o 

asemenea „avere”), am o mulţime de aspecte de spus. 

Dar, multe dintre aceste întâlniri şi fapte le-am cuprins într-un volum de 454 pagini, 

intitulat „V.G. Paleolog şi Brâncuşi – un dialog etern”, apărut în anul 2003.
16

 
                                                             
16 Petre Gigea-Gorun: „V.G. Paleolog şi Brâncuşi – un dialog etern”, Fundaţia „Scrisul Românesc”, 2003. 
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Prin aceste rânduri, aduc un omagiu prietenesc cărturarului craiovean V.G. Paleolog. 

Sunt bucuros că în timpul cât am stat în Craiova unde l-am cunoscut pe V.G.Paleolog 

şi am avut mai multe întâlniri şi discuţii, considerând că ursitoarele mele mi-au hărăzit 

această bucurie. 

Pe discul memoriei mele, figura sa este luminoasă şi impunătoare.
 

 

Petre Gigea, V.G. Paleolog şi Leonard C. Mecker, ambasadorul SUA la Bucureşti (19 ianuarie 1973) 

 

V.G. Paleolog între Petre Gigea şi Constantin Băbălău explică „anomaliile” de la Groşerea
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Mărturii geologice şi „închipuiri”, comentate de V.G. Paleolog pentru Petre Gigea şi Constantin Băbălău 

 

Ascultându-l pe „sfătosul” V.G. Paleolog 
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Constantin Brâncuşi: Domnişoara Pogany
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V.G. Paleolog 
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V.G. Paleolog 
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