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15 ani de la începerea
demontării Coloanei  fără
sfârşit

Andra Dumitrescu

14 septembrie 2011. În calendarul
ortodox stă înscrisă marea sărbătoare a
creştinătăţii – Ziua Crucii. Cu 15 ani în
urmă, în aplauzele unui public de un circ
desăvârşit, Radu Varia a început
demontarea Coloanei Infinite. Atunci, în
1996, atmosfera a la Caragiale, întreţinută
de vocalizele Marianei Nicolesco, consoarta
demolatorului, era “înnobilată” de o aleasă
asistenţă, în persoana ambasadorilor
Franţei şi Braziliei. Figuranţii din această
scenă pestriţă erau reprezentanţii Culturii
şi autorităţile locale, în timp ce mare
maestru de ceremonii era “brâncuşiologul”
de ocazie, Radu Varia. Pentru isprava de
atunci, Guvernul francez l-a decorat cu
Legiunea de Onoare. 15 ani mai târziu,
preşedintele Băsescu i-a conferit Ordinul
„Meritul Cultural” în grad de comandor,
categoria F, „Promovarea Culturii”.

Varia, prietenul preşedinţilor
de orice fel şi Ion Mocioi, partizanii
restaurării cu orice preţ. Calvarul
Coloanei fără Sfârşit s-a pus la cale mai
devreme, în noiembrie 1991. O
scrisoare a prefectului de Gorj al acelei
vremi, Toni Mihail Greblă şi a
primarului Gheorghe Caralicea-
Mărculescu l-a adus la Târgu Jiu pe
Radu Varia, preşedintele Fundaţiilor
Internaţionale "Constantin Brâncuşi",
înfiinţate în 1990, la New York.
Intervenţia celor doi oficiali avea ca
obiect preluarea de către Varia a
activităţii de restaurare şi conservare a
Ansamblului Monumental "Calea
Eroilor". Dr. Mocioi îşi făcea publică
disperarea, în 1991, că “pică Coloana şi

rămânem fără ea”. În interviul dat lui
C. Priescu se arăta realmente distrus de
această situaţie (Ion Mocioi: Se
prăbuşeşte Coloana lui Brâncuşi,
Adevărul, 20 iul.1991). Mai voia şi vreo
8-9 kg de aur să refacă metalizarea!
Interesant este faptul că o gorjeancă,
doctor inginer, specialist în coroziune,
elaborase un proiect de restaurare fără
demontare. Doina Frumuşelu, fiindcă
despre ea este vorba, era la acea vreme
şi consilierul primarului Petrică Nanu,
tocmai pe probleme de restaurare a
Coloanei. Probabil, politicul a fost
factorul determinant în această
chestiune, ştiut fiind că Varia se lăuda
cu orice ocazie cu amiciţia ce-l lega de
preşedintele Iliescu, dar şi a altor înalte
personaje politice. La interval de 15
ani, se dovedeşte că nu a făcut-o
degeaba…

Ce a fost, se ştie prea bine.
Aventurierul estet a purces la
înfiinţarea în România a filialei
Fundaţiilor Internaţionale “Constantin
Brâncuşi” pentru… "restaurarea,
amenajarea, punerea în valoare şi
conservarea ansamblului de la Târgu-
Jiu", autorizarea acestora fiind dată în

1992, de către prim-ministrul Petre
Roman şi ministrul Culturii, Andrei
Pleşu. O serie de expertize şi consultări
cu specialişti în domeniu, mai mult sau
mai puţin contestaţi de ministrul
Culturii din acea vreme, au condus la
la înscrierea Coloanei fără Sfârşit pe
lista World Monument Fund, ca făcând
parte dintre cele o sută de monumente
aflate în pericol. Soluţia de restaurare
aleasă presupunea înlocuirea a trei
dintre elementele de bază ale
monumentului: fundaţia, stâlpul
central şi metalizarea modulelor. Cum
a reuşit acest personaj malefic să
convingă că proiectul său este singurul
viabil pentru “însănătoşirea” Coloanei,
sluga căror interese a fost în cele din
urmă, sunt lucruri încă rămase
undeva, în “ceaţă”… Am mai arătat în
decursul timpului sacrilegiul produs
atunci, pentru că aceste fapte nu
trebuie lăsate în uitare…

Şi pentru asta… Radu Varia a
primit Legiunea de Onoare din partea
Guvernului francez. Aşadar, în 14
septembrie 1996, de Ziua Crucii, s-a
purces la demontarea modulelor 16 si
17 ale Coloanei, de fapt, în baza unui
protocol încheiat între Varia şi
inspectorul teritorial şef al
momentului, Ion Sanda. Actul
respectiv prevedea demontarea doar a
două module pentru cercetarea stării
de degradare a monumentului. Şi
totuşi, în perioada 28 octombrie - 1
noiembrie au fost scoase toate
modulele de pe ax, fără niciun fel de
autorizaţie de dezasamblare… Pe
parcursul acestei demontări făcută
într-o grabă, cel puţin, suspectă şi în
mod sălbatic, s-au distrus penele
metalice de fixare şi s-a produs
fisurarea unor module. Solicitată abia
după terminarea demontării, la
începutul lunii decembrie, autorizaţia
de dezasamblare a Coloanei nu fusese
eliberată de Consiliul Local nici în 23
decembrie, când Varia a revenit cu o
nouă cerere (743/23.12.1996)…
(continuare în pagina 9, Poarta Schei).


