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15 ani de la începerea
demontării Coloanei  fără
sfârşit

Andra Dumitrescu

(continuare din pagina 9, Turnul
Lemnarului)

Dar lucrurile nu s-au oprit aici.
Fiecare modul a fost închis în
containere metalice prevăzute cu
dispozitive de ancorare şi ridicare. S-a
zvonit că Varia urma să le ducă spre a
fi restaurate în străinătate, întrucât în
ţară nu existau tehnologii atât de
avansate. Atunci, Nicolae Mischie a
dispus paza militarizată a şantierului.
Odată pusă la pământ, avea să se scadă
considerabil valoarea de patrimoniu a
Coloanei fără Sfârşit, nemailuându-se
în calcul intervenţiile agresive asupra
modulelor monumentului.

Mai târziu, în 1997, s-a prelevat o
probă din modulul 16, cu un diametru
de 130 de milimetri, s-au făcut săpături
cu excavatorul la fundaţia
monumentului, fapte pentru care Varia
nu a fost tras la răspundere nici până
în momentul de faţă. În schimb, a
devenit persona non grata pentru
comunitatea gorjană. Dar, la ce bun?!

“Soluţia Varia” declarată până în
1999 genială a costat statul roman vreo
patru milioane de dolari şi s-a dovedit
a fi undeva între eroare şi impostură,
aşa cum spunea regretatul Nae
Diaconu. Şi, spre aducere aminte,
trebuie subliniat faptul că raportul
UNESCO din decembrie 1998, dăduse
verdictul asupra aceluiaşi proiect:
“soluţia de schimbare a unor
componente originale este greşită,
întrucât rostul restaurării este
conservarea cât mai mult cu putinţă in
situ a pieselor originale.”

În toată acea perioadă de
frământări pentru a se găsi soluţii de
restaurare şi în ciuda brâncuşiologilor
de talie mondială, Radu Varia a pozat
în salvatorul Coloanei… Şi tocmai de
aceea, Guvernul francez l-a decorat cu
Legiunea de Onoare…

15 ani, mai târziu… Potrivit
Agenţiei Mediafax, prin Decretul
semnat pe 27 ianuarie 2011,
preşedintele Traian Băsescu i-a conferit
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de
comandor, categoria F, „Promovarea
Culturii”… Cui?! Criticului şi

istoricului de artă Radu Varia…
Pentru gorjeni, în special, Varia nu
rămâne altceva decât demolatorul
Coloanei fără Sfârşit!

Propunerea pentru
acordarea distincţiei a venit din
partea ministrului Culturii,
Kelemen Hunor, motivată prin
contribuţia personală a lui Radu
Varia la... îmbogăţirea patrimo-
niului cultural românesc şi
universal. La vremea respectivă,

ştirea a trecut aproape neobservată. În
paranteză fie spus, valoarea de
patrimoniu a Coloanei a scăzut
dramatic în urma intervenţiilor brutale
din timpul aşa-zisei restaurări, pe
soluţia Varia. Şi se mai spune că
monumental nici măcar nu fusese
asigurat.

Radu Varia este doctor în Istoria
Artei şi Civilizaţiei al Universităţii din
Paris şi se consideră specialist în
Brâncuşi… A mai fost prieten cu
Salvador Dali. De altfel, a colaborat la
crearea Muzeului Dali din Figueres,
inaugurat în 1974. Este adevărat, sunt
merite personale… dar care îl privesc
direct şi nu justifică o astfel de
distincţie.

În ceea ce îi priveşte pe români,
în general, şi pe gorjeni, în special,
există o mulţime de motive pentru care
Radu Varia ar fi trebuit dus în judecată
şi tras la răspundere, penal şi material,
pentru calvarul Coloanei fără Sfârşit.

Se cuvine a aminti şi faptul că, în
timp ce în România adevăratele valori
sunt tratate cu indiferenţă, Statele
Unite ale Americii nu le ignoră. De ani
buni, Doina Frumuşelu este inclusă în
Who’s Who in the World, Who’s Who
în America, Who’s Who în Science and
Engineering.etc. Numele său apare în
aceste dicţionare bibliografice, alături
de nume mari din ştiinţă şi tehnologie,
învăţământ, artă, politicieni renumiţi,
şefi de state. Iar ca specialist în
coroziune, Doina Frumuşelu este
invitată an de an la Washington sau în
alte locuri exclusiviste, de către
Departamentul de Apărare American
pentru a conferenţia la vestitul DoD
corrosion conference…


