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PrefaÆå

C

ele ce vor urma reprezintå, în sfârçit, vreau så cred, o
oglindå veridicå a crezurilor, convingerilor çi experien
Æelor personale.
Sunt un extravertit. A nu se confunda cu palavragiul
sau cu bolnavul de nervi logoreic. Desigur este bine a te
cunoaçte, dar în viaÆa socialå este important în primul rând
cum eçti perceput de cei din jurul tåu. Aici lucrurile se
complicå puÆin… Pentru a simplifica, se çtie cå omul
posedå un creier numit mic çi un altul mare. Creierul mic
este dominat de latura senzorialå, iar cel mare de cea intelec
tualå, creativå. De multe ori, omul are tendinÆa de a confunda rapiditatea reacÆiei creierului mic, nenuanÆatå, cu
justa judecatå. Creierul mare este mai lent, deoarece fiind
analitic, alimenteazå pe cel mic într-un laps de timp mai
îndelungat. Dar rezultatul este cu mult mai la obiect.
În consecinÆå, extravertitul, din dorinÆa lui de a transmite ceea ce gândeçte cât mai rapid çi în toatå sinceritatea,
este de multe ori mai puÆin atent la reacÆia interlocutorului. Mai direct spus, îçi ia visurile drept realitate greçind
astfel deseori în aprecierile imediate. Propria experienÆå
m-a convins de acest adevår al vieÆii. Detalii privind acest
fenomen le gåsim în scrierile marelui nostru savant, matematician çi filozof, Grigore Moisil, pårintele informaticii
româneçti, autorul studiilor de logicå polivalentå çi logicå
nuanÆatå. De asemenea îmi permit så recomand un alt
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savant de talie mondialå, pårintele ciberneticii, Norbert
Wiener, cel ce spunea cå la baza tuturor marilor realizåri se
aflå VISUL.
Aça çi eu, ca mulÆi dintre compatrioÆii mei, mi-am luat
visurile drept realitate confundând într-un prim timp o
Loviturå de Stat cu RevoluÆia mult açteptatå. Graba noastrå,
fireascå, naturalå, a tuturor românilor de bunå credinÆå, de
a redeveni în sfârçit OAMENI ne-a costat çi ne costå în
continuare de o manierå insuportabilå. Dar cei ce posedå çi
un creier mare, cåci nu toÆi oamenii îl deÆin, metaforic vorbind, au realizat cu mare amåråciune cå nu existå bagheta
magicå ce poate vindeca un popor Æinut de cåtre un comunism care practica amnezia totalå cu ale sale consecinÆe dezastruoase în educaÆie çi culturå. Amnezie de care a profitat
noua protipendadå economicå, culturalå, autoproclamatå,
neocomunistå, cu adânci rådåcini în comunism, potrivit
proverbului „Lupul îçi schimbå blana, dar nåravul ba”.
Trezirea mea treptatå o descriu în cartea „A fost odatå ca
niciodatå Revolta 1942-2014”, Editura Tracus Arte, carte
apårutå graÆie unui Om de mare probitate civicå çi
profesionalå, Domnul Cozmin PerÆa, fostul director general al editurii mai sus menÆionate.
Trezire ce nu s-a transformat într-o veghe permanentå,
cåci în momentul când începi så vezi duçmani pretutindeni, tot timpul, devii paranoic, ceea ce nu reprezintå
soluÆia idealå. Astfel nu poÆi så eviÆi totdeauna capcanele
profesioniçtilor impostori. Iatå de ce darul… meu natural
de a nu a avea apriori çi a crede visceral în natura pozitivå a
oamenilor mi-a jucat din nou festa în cazul lui Pavel Çuçarå.
În cartea „A fost odatå ca niciodatå Revolta 1942-2014” çi în
articolul din prezenta carte denumit „Pânå când?” l-am låu
dat pe acesta, considerându-l, la un moment dat, chiar ca pe
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un frate, cu toate semnele rare la început, dar îndesite pe
måsura trecerii timpului. Primul semn a fost acela când mi-a
spus cå-mi face un bine acceptând cadoul celor 2.000 de lu
cråri, fåÆårnicie craså doveditå în cele din urmå. O descriu
ceva mai departe în capitolul „Evrika! Pavel Çuçarå”. Al doilea semn a fost acela când, invitându-l pe el çi pe soÆia lui la
un frumos restaurant pe malul lacului Leman, în Geneva,
îi spun: „Nu çtiu cum se face, dar deseori fårå så am apriori
faÆå de semeni, iau mai întotdeauna pumni în nas. Cred cå-i
o dovadå de prostie din moment ce nu må învåÆ minte”.
Råspuns: „Înseamnå cå tot prost ai råmas”. Apoi ca o confirmare a frumoasei concluzii trase de invitatul meu, soÆia
dânsului îi spune cå ar trebui så facem o înÆelegere scriså
unde så fie consemnat, prin semnåturi, cadoul de 2.000 de
lucråri. Ne-am våzut apoi la Bucureçti unde l-am rugat,
jenat, så-mi arate facturile chiriilor pretins plåtite exclusiv
pentru depozitarea lucrårilor mele. Nici pomenealå. Eu
tåcând din nou. Restul îl veÆi descoperi în capitolul mai sus
amintit. VeÆi vedea… cum îçi pune definitiv poalele în cap
aråtându-çi adevårata faÆå de mitocan erudit…
Dar så nu credeÆi cå acest Homo erectus este un caz izolat pe plaiurile dâmboviÆene. Nu. Astfel m-am trezit într-o
bunå zi cu un telefon din Bucureçti; era un fost coleg de la
Institutul de Etnografie çi Folclor, coleg pe care, în epocå,
îl consideram prieten çi ne fåceam confesiuni… la o bere,
la restaurantul Marea Neagrå. Individ despre care descopår
cå, dupå plecarea mea definitivå în ElveÆia, a fost trimis în
misiune diplomaticå la Viena. Çi cå printre cele patruzeci
de cårÆi scrise, precum se laudå, a fost çi una ce avea ca subiect Istoria spionajului. Nu prea am våzut legåtura între
folclorul românesc, diplomaÆie çi spionaj. Açadar, îmi
telefoneazå çi nerecunoscându-i vocea îmi spune: „Dacå-Æi
11
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voi da un cap în gurå îÆi vei aduce aminte cu cine beai bere
la Marea Neagrå?” Iatå încå un mitocan erudit. Mai am çi
alte exemple recente, dar må voi opri cu ele aici, deoarece
n-aç vrea så se creadå cå-mi închipui a fi buricul påmântului
çi sufår de mania persecuÆiei. Nici pe departe. Scopul meu
a fost çi este de a-mi aduce modesta contribuÆie, cu exemple
concrete çi profundå tristeÆe, la demascarea unor actori de
pe tårâmul culturii care au contribuit çi contribuie în conti
nuare la exodul a milioane de români ce sunt împiedicaÆi cu
bunå çtiinÆå de cåtre aceçtia så-çi aducå aportul la RECON
STRUCæIA patriei noastre, România. La toate nivelurile,
economic, cultural, social. Exod nemaiîntâlnit în istoria
atemporalå a meleagurilor noastre, provocând numai jale çi
lacrimi în sufletul a mii çi mii de familii.
Voi termina rândurile de mai sus cu un omagiu adus
Domnului Director General al Editurii Techno Media,
Domnul Nicolae Stancu. Omagiu adus bunåvoinÆei de
a-mi edita aceastå carte ce a vrut så uneascå într-un singur
volum mai multe episoade distanÆate în timp ale aceleiaçi
tragedii interminabile ce transformå poporul român într-un
martir.
Alexandru Trifu – pictor
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Sfârçitul probabil al democraÆiei
çi noul pågânism1
Motto:
„…Neputând întåri justiÆia am justificat forÆa.”
Blaise Pascal

A

m avut privilegiul ca Domnul Çtefan RacoviÆå så‑mi
ofere cartea Domniei sale intitulatå „Cu mâinile pe
cap”. Am citit‑o cu mare atenÆie, deoarece în special situaÆia
din Æara mea, România, a constituit çi constituie sensul
vieÆii mele. Apreciez cartea Domnului Çtefan RacoviÆå ca
pe un document important al memoriei poporului român.
Aceastå carte este o oglindå, la scara României, a lumii de
azi, lume binarå, radicalizatå, în pragul exploziei generaliza
te, deviza fiind „Cu noi sau împotriva noastrå”. Alternativa
constituind‑o forÆa brutalå, zoologicå. O lume lipsitå de
justiÆie, deci fårå capacitatea de a asigura o echidistanÆå
necesarå deciziilor colective, omeneçti, vitale supravieÆuirii
speciei umane. Sistemul logic binar vine de departe, de la
Aristotel, alb‑negru, sus‑jos, cald‑rece etc. Creierul uman
este mult mai complex, gândirea umanå nu este un „prêt à
1

Articol scris çi publicat de Alexandru Trifu în revista comu
nitåÆii româneçti din Geneva, intitulatå „Cåminul românesc”,
decembrie 2006.
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porter”, în funcÆie de subiectivitåÆi personale sau de grup,
ci rezultatul unei evoluÆii milenare.
Grigore Moisil, matematician çi filozof, în cartea sa
„LecÆii despre logica raÆionamentului mental”, 1975, scrie:
„Logica, gândirea omeneascå se conduce dupå mai multe
valori, låsând astfel libertatea unei mai mari varietåÆi de
logici ce coexistå. Numai astfel putem fi în faÆa unei logici
constructive ce nu se limiteazå la un constat imobil”. În
plus, aç zice eu, dacå avem un minimum de circumspecÆie
vizavi de cartezianism ce‑çi arogå suveranitatea cvasi‑mate
maticå a explicårii vieÆii, cred cå putem ajunge la un grad
superior de luciditate. Logica binarå fiind maximalistå,
necreativå, ne conduce implicit la concluzii false.
Logica binarå este marginalå çi nu fundamentalå omului. Argumentele existå: astfel nimeni nu poate nega exis
tenÆa prefrontalului, cel ce face diferenÆa între starea umanå
çi cea zoologicå. El este cel care permite polivalenÆa raÆiunii.
El este acea parte a creierului uman ce priveçte sensibilitatea çi sociabilitatea, zona ce a apårut çi s‑a dezvoltat, s-a
maturizat deja în paleoliticul superior. Prefrontalul noetic1
reprezintå zona cunoaçterii, a dorinÆei, a curiozitåÆii çi asi
gurå perenitatea omului ca atare. El este autorul funcÆiilor
cognitive, percepÆiei inteligente, imaginative, superiorizårii
emoÆiilor în sentimente. Prefrontalul stå la baza moralitåÆii,
a transformårii automatismelor motorii în miçcåri anticipative – aça-numiÆii curenÆi ai gândirii. Astfel a apårut
omul în diferenÆa lui faÆå de animal.
Iatå ce spune marele pedagog român, G.G. Antonescu,
mort în mizerie din cauza regimului comunist, doctor în
filozofie, absolvent magna cum laude al UniversitåÆii din
Berlin, capitala celei mai importante filozofii dupå cea
1

Noetic – care se referå la procesul de gândire.
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greacå, în cartea sa „Goethe, filozof çi pedagog”, 1932: „Goethe
pune în valoare formule ale spiritului universal ce constituie
un alfabet universal. Astfel una dintre cele mai importante
litere ale acestui alfabet este, spune Goethe, pentru armonia
socialå, moralitatea. Aceasta fiind un fenomen ce nu este
convenÆional, ci înnåscut omenirii în general çi fiecårui om
în parte.”
Moralitatea este, açadar, un factor esenÆial al democra
Æiei. Nu este vorba de o moralitate partizanå, comunistå,
capitalistå, ci de o moralitate universal acceptatå. Morali
tatea nu se poate dezvolta într‑un mediu binar, într‑o lume
lipsitå de educaÆie, de culturå, de discernåmânt, într‑o
lume zoologicå de circumstanÆe, oportunistå, a celui mai
puternic fizic, economic, militar etc. Nu poate exista într‑o
lume conduså dupå logica simplistå, câçtigåtor‑pierzåtor.
Lumea nu poate tråi fårå vis, într‑un materialism abject,
stomacal, aça-zis concret, de flåmânzi çi opaci spiritual.
Norbert Wiener (1894‑1964), savant american, fondatorul ciberneticii, spunea: „Mintea omeneascå lucreazå mai
ales cu idei vagi. La începutul oricårei acÆiuni umane este
visul care în vagul såu då naçtere speranÆei, motorul vieÆii”.
Nici nu poate fi altfel privind logica umanå, având în vedere extraordinara fineÆe a creierului uman, fineÆe generatå de
multi‑miliardele de contacte dintre terminaÆiile celulare,
sursa de logici polivalente care, la rândul lor, constituie surse fundamentale ale democraÆiei. Adaug faptul cå, în momentul de faÆå, au loc elaboråri çtiinÆifice care fac diferenÆa
între aça‑zisele logici matematice çi logicile intuiÆioniste
(psihologice).
Gândirea binarå este o surså a dictaturilor, distrugåtoare
a visurilor constructive umane în secolului XX çi începutul
secolului XXI. Nazismul çi comunismul au avut ca bazå
15
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ideologicå trama distructivå a aça‑zisei logici binare – Cu
noi sau împotriva noastrå – actualizatå cu pro‑american sau
contra‑american. Ea este generatoarea ideii absurde a omului nou arian sau homo sovieticus. Amândouå, aça‑zise logici, bazate pe minciunå, ignoranÆå, manipulare çi pe ideea
fixå de dominare, de câçtigåtor‑pierzåtor.
ConsecinÆa celor de mai sus a fost cå odatå cu secolul
XX çi începutul secolului XXI s‑a intrat în perioada istoricå
a celei mai mari mascarade umane cu efecte tragice în viitorul apropiat çi îndepårtat, vâltoare în care România, Æara
noastrå, era imposibil så nu fie antrenatå. Epocå de farså,
de inepÆie, de påcålealå, de ridicol, de somn, obscenå.
Spiritele malefice care au creat aceastå situaÆie se bazeazå
pe exploatarea creierului uman în condiÆia sa precarå çi nu
în ceea ce are el mai valoros. Creierul uman este format din
douå emisfere, stângå çi dreaptå, care funcÆioneazå simultan.
Una dominå pe cealaltå. Emisfera dreaptå este dominatå de
instincte. Ea coexistå cu emisfera stângå, sistemul cortical,
cerebral, analitic, creativ. Fiecare om cu propria ereditate
poate aparÆine fie tipului instinctual, gregar, fie tipului cerebral, analitic, creator. Prin instrucÆie, educaÆie, culturå se
poate reduce, dar nu anihila diferenÆa dintre cele douå
tipuri.
Prima concluzie: Omul de tip nou, dorit de nazism çi
comunism trebuia fåurit fie prin alegerea subiectivå, exclu
sivistå a unei anumite ereditåÆi, ce ignora istoria umanitåÆii
(rasa arianå), fie prin negarea totalå a ereditåÆii, condiÆia
sine qua non a umanitåÆii. Comunismul a vrut så demonstreze aberaÆia potrivit cåreia prin îndoctrinare, educaÆie
comunistå se poate fabrica un om total nou.
A doua concluzie: Cu toate cå cele douå sisteme au eçuat çi pe aceastå temå, aståzi se continuå în aceeaçi direcÆie:
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gândirea unicå, politicul corect; monoliticul mascat de forma actualå a mondializårii care, sub fumul cantitativ al mul
titudinii, doreçte eliminarea diversitåÆii ce reprezintå aspectul
calitativ al existenÆei umane; materialism total eradicator al
spiritualitåÆii, sursa democraÆiei, a libertåÆii individuale çi
colective.
Astfel mass‑media actualå, presa în special, televiziunea,
nu fac altceva decât så ramoleascå corticalul çi så excite com
ponentele emoÆionalå, instinctualå, gregarå, mediu favorabil emergenÆei tuturor dictaturilor. Nimeni nu poate
contesta cå tråim o epocå a imaginii. Oraçul este invadat de
publicitatea ce „oferå” alegerile posibile… çi aceasta prin
excitarea la maximum a senzorialului, prin format, prin culori primare fårå nuanÆe, prin lumini puternice în miçcare,
prin imagini cu evidentå conotaÆie eroticå. Se creeazå iluzia
cå oferta se înscrie în dorinÆele individuale çi colective. Pe
scurt, spålarea creierului. Televiziunea, în programele de
maximå audienÆå, condiÆioneazå privitorii în seriale cu râsete çi plânsete preînregistrate. Aça-zisele jocuri cu câçtiguri
materiale importante nu sunt în direct, deoarece aplauzele
spontane… trebuie pregåtite de numiÆii încålzitori de public. În FranÆa, la emisiunea „A prendre ou a laisser”, când
se câçtigå muzica este voioaså, iar când se pierde muzica
este tristå. Çi ce se câçtigå? Bani, nu cunoçtinÆe. Instruirea
prin joc, educaÆia nu mai conteazå pentru serviciul public.
Ce så facå cu banii? Closete, de exemplu, caz real, så‑çi facå
locuinÆe, så ajute pe mama, pe tata, så månânce çi så se
îmbrace bine.
În jurnalisticå, iatå un exemplu de manipulare însoÆit
de mare publicitate: În ziarul Le Monde la rubrica „Le Monde
Diplomatique” este prezentat romanul Domnului Philip
Roth intitulat „Le complot contre L’Amerique”. Titlul ziaristic
17
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este „Coçmar nazist în USA”. Domnul Philip Roth, publicat
de Editura Gallimard în 2006, explica, sub acoperiçul unei
ficÆiuni politice, ce s‑ar fi întâmplat dacå America s‑ar fi
aliat cu Hitler, ficÆiune ce nu se bazeazå pe niciun fapt istoric major. Cum se face cå Domnul Philip Roth nu a scris o
ficÆiune despre ce s‑ar fi întâmplat dacå Rusia sovieticå ar fi
continuat alianÆa sa realå, istoricå, cu Hitler? Ultima manipulare este aça-zisul råzboi al religiilor. Care religii? Musul
manå sau creçtinå? Så fim seriosi, în Europa de vest, religia
creçtinå a devenit un fel de folclor. Musulmanii, care în
imensa lor majoritate sunt neinstruiÆi, needucaÆi, necultivaÆi
practicå un antiamericanism, un antioccidentalism justificat de faptul cå democraÆia nu se impune cu tancuri, ci prin
dialog çi înÆelegere reciprocå. Cred cå ar trebui så înÆelegem,
în sfârçit, cå democraÆia nu este un dar venit din cer, ci con
diÆia supravieÆuirii umane, cå ea nu se poate dezvolta într‑un
mediu de inculturå, de manipulare, de dictatul celui mai
puternic economico‑militar, de PACS-uri1, de divorÆuri în
maså, de familii monoparentale, de lipsa de libertate a
presei.
Så ne amintim de black-out-ul2 total al presei în timpul
råzboiului din Irak çi de înrolarea ziariçtilor în unitåÆile armatei americane pentru a fi supravegheaÆi, de moartea Anei
Politkovskaia, care se adaugå zecilor de ziariçti asasinaÆi în
Rusia, de faptul cå Putin a primit legiunea de onoare în
FranÆa ç.a.m.d. În Statele Unite ale Americii, ministerul
american al securitåÆii interne finanÆeazå cercetåtori ai
1

2

PACS-uri – (fr.) pacte civil de solidarité; aceste pacturi s-au introdus în FranÆa în 1999 çi legalizeazå, printr-un act notarial,
Uniunile libere (inclusiv între persoane de acelaçi sex).
Black-out – (engl.) amnezie.
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UniversitåÆilor din Pittsburg çi Cornell pentru crearea unui
program informatic care så analizeze opiniile exprimate în
preså, cu scopul de a le supraveghea mai uçor. DemocraÆia
va muri în aceste condiÆii, pregåtindu‑se astfel terenul unei
dictaturi mondiale cu al såu sfârçit fårå echivoc, Apocalipsul.
Aternativa existå. Omul nu este numai sapiens, faber,
religiosus, ci çi fundamental LUDENS. Acest om se conduce dupå urmåtoarele repere: logica polivalentå çi dialogul;
toÆi oamenii sunt într‑unul; toÆi sunt fraÆi, indiferent de
culoare, etnie, religie; toÆi oamenii plâng, râd, se joacå, se
nasc, mor; cultivarea spiritului de solidaritate universalå în
care toÆi oamenii sunt câçtigåtori. Spiritul ludic nu este o
utopie. Dialogul çi‑a dovedit eficacitatea în Liban, de
exemplu, unde toate etniile, indiferent de religie, au tråit în
pace pânå când logica binarå a celui mai puternic a început
procesul de manipulare. Timp de 50 de ani, Europa nu a
cunoscut råzboiul datoritå dialogului çi nu a mentalitåÆii
conflictuale care, din påcate, se exprimå din nou în comportamentul european.
DemocraÆia, nu trebuie uitat, a apårut çi s‑a dezvoltat
ca urmare a vechiului pågânism care este depozitarul a cel
puÆin 90% din patrimoniul spiritual çi cultural al umani
tåÆii. Aceasta datoritå unei relaÆii, numite politeiste, cu
NATURA. Templele din Ankor, piramidele, cultura
arhaicå greacå nu au putut så aparå având ca bazå actualul
pågânism monoteist, hrånit de inculturå, de dictatura
materialistå generalizatå a banului, care din mijloc a devenit scop în sine, singurul idol, astru. Spiritul ludic nu este
o utopie. El este un potenÆial dovedit de-a lungul istoriei,
spirit ce cultivå fraternitatea, creativitatea în relaÆie cu
homo sapiens, faber çi religiosus. Spiritul ludic este matricea
democraÆiei, opus pågânismului materialist, monoteist,
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surså a logicii conflictuale, înlocuitoare a justiÆiei ce conduce cåtre barbarie, direct spus, la o stare zoologicå.
Scriitorul german Hermann Hesse (1877‑1962), în cartea sa „Jocul cu mårgele”, viseazå la o societate ludicå
„Castaldia”, unde Homo ludens devine primordial. Existå o
întreagå literaturå pe aceastå temå, cu dovezi practice de
realizare a unei societåÆi acceptabile tuturor, dar ocultatå,
din påcate. Sper cå va veni momentul când vom abandona
definitiv omul arian çi sovieticus, aceste hidre cameleonice
ce nu pot duce omenirea decât la Apocalips. Stânga, dreapta
nu sunt decât paravane ale luptei pentru putere, pentru
dominaÆie. De fapt lupta se duce între forÆele democratice
çi antidemocratice, între culturå çi inculturå. Numai demo
craÆia în diversitatea ei poate evita Apocalipsul, fåcând astfel din urmaçii generaÆiilor actuale, continuatorii unei
aventuri umane miraculoase ce le este destinatå.

*

*

*

Astfel îmi încheiam gândurile puse pe hârtie în anul
2006, sperând în continuare la îndreptarea lucrurilor în
Æara noastrå. Tot aça mai speram când am publicat cartea
„A fost odatå ca niciodatå Revolta 1942‑2014”. Çi acum
sper, numai cå am totuçi o profundå greaÆå çi revoltå, între
bându‑må cum a fost posibil ca dupå mai bine de 70 de ani
de comunism çi neocomunism, creierul românilor, în marea lor majoritate, så fie într‑o asemenea måsurå alterat.
MulÆi având nostalgia comunismului, fapt concretizat în
votul dat PSD‑ului. Råspunsul meu stå în continuarea
îndoctrinårii de maså çi perpetuarea FRICII, distrugerea
sistemului de învåÆåmânt, a culturii, a chimiei creierului
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uman. Metodå ce nu este departe de a‑çi atinge Æelul, OMUL
NOU, dar nu în sensul pozitiv. Un grup de fiinÆe cu preten
Æii de umanoizi care, luându‑çi masca lui Homo Erectus, se
hrånesc cu corpul poporului român în ceea ce are el mai
sånåtos, precum crabii, låcustele, omizile, adevårate
PIRANHA, ce nu se mai saturå în ospåÆul lor demenÆial.
Din påcate, contextul internaÆional oferå condiÆiile conti
nuårii dezastrului.
Referindu‑må la contextul internaÆional este semnificativ un articol din ziarul „Entreprise Romande”, ziar al
patronatului genevez. Punctul forte al articolului îl constituie problema cybersecuritåÆii. Subiectul este prezentat ca
obiect de interes naÆional. Martin Vetterli, preçedinte al
Çcolii Politehnice Federale ElveÆiene spune: „Lumea are ne
voie de repere pentru a învåÆa så navigheze pe valul numeric cu toatå încrederea. Creând condiÆiile încrederii devine
indispensabil pentru binele tuturor. Încrederea corespunde
garantårii unei societåÆi democratice çi deschise o mai mare
protecÆie a individului, de asemenea o mai mare prosperitate economicå”.
Se mai spune în acest articol cå în domeniul DIGITAL
TRUST este implicatå conlucrarea mai multor colaboratori çi discipline cu scopul de a crea încrederea între utilizatori çi furnizorii de servicii. ElveÆia are voinÆa çi mijloacele
de a realiza un campus pentru cyberapårare sub forma unui
pol care så reuneascå competenÆele între diferiÆi parteneri
veniÆi din domeniul public çi privat çi de asemenea din
domeniul academic. Patronul unui reputat grup tehnologic, Kudelski, subliniazå necesitatea ca ElveÆia så devinå un
punct de excelenÆå în cybersecuritate. Acesta mai afirma cå
fiecare computer poate fi atacat oricând de manierå auto
matå, de oriunde.
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Putem trage mai multe concluzii:
––Era specialiçtilor lucrând fiecare în colÆul lui s‑a
terminat.
––Sunt vitale COLABORAREA çi ÎNCREDEREA,
acestea implicând coresponsabilitatea çi complemen
taritatea spre binele comunitåÆii umane. Nu vå spun
nimic aceste repere apropo de Homo LUDENS?
Cele douå concluzii de mai sus sunt puse în slujba
APÅRÅRII COMUNE, fiecare naÆiune cu a sa specificitate
apårându‑se colaborând cu celelalte naÆiuni çi nu împotriva
lor, de manierå egoistå.
Så se apere de cine? De dorinÆa unor forÆe extrastatale
de a domina lumea, precum Amazon sau Google, pentru a
da numai douå exemple. De ideile antidemocratice de
dominaÆie çi de logica nefastå de câçtigåtor‑pierzåtor, în favoarea supravieÆuirii prin paradigma câçtigåtor‑câçtigåtor,
proprii lui Homo Ludens.
Deci germenii unei societåÆi structurate pe orizontalå çi
nu pe verticalå existå. O societate care så nu fie bazatå pe
oameni închiriaÆi, pe mercenari çi care så nu aibå drept inte
res doar banul. Instructiv este, în acest sens, Erasmus de
Rotterdam cu a sa extraordinarå operå „Colocviile”, 1518.
Ne putem da uçor seama cå, în aceste condiÆii, este creat
cadrul propice pentru impostori, inculÆi, hoÆi, escroci, para
ziÆi çi nu este vizat binele unei societåÆi ce se vrea democraticå
çi care presupune respectarea unor coduri stricte, dar nu
îngheÆate, acceptate de întreaga societate, specifice unei
societåÆi civilizate.
Având în vedere cele de mai sus, îmi voi exprima în
continuare opinia privind situaÆia din societatea româneascå
actualå, rezumându‑må la descrierea unui fenomen general
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çi altul particular, dar emblematic pentru domeniul cultural
autohton. Må voi referi la înÆigånirea societåÆii româneçti
ca fenomen general çi apoi cel particular, dar reprezentativ
al råului fåcut de un grup, dar nu singurul, culturii româneçti atât pe plan intern, dar çi extern. Un grup de laçi ce
gåsesc întotdeauna, de manierå oportunistå, o aça-ziså filozofie comportamentalå care så le justifice arierarea la toate
nivelurile.
Pe scurt, toatå lumea‑i vinovatå numai noi nu.
Un membru de seamå al acestui grup este criticul de
artå Pavel Çuçarå.
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ragi cititori, iertaÆi‑mi anticiparea existenÆei cititorilor, vå rog så må credeÆi, nu dintr‑un exces de adrena
linå am scris rândurile ce vor urma. Nu. Motivul principal
este o mare tristeÆe ce se degajå observând cât de prost a
început secolul XXI, disperarea, debusolarea unei imense
pårÆi a umanitåÆii în faÆa atâtor nedreptåÆi ce depåçesc limita suportabilului.
Catastrofele naturale se numesc astfel, deoarece le rapor
tåm la impactul lor asupra oamenilor. Ele în sine nu sunt
negative decât în spiritul nostru, logica naturii scåpându‑ne
în esenÆa ei. Adevåratele catastrofe sunt cele provocate de
noi, de oameni. Råzboaie, refugiaÆi de toate felurile, politici,
economici, victimele se numårå cu milioanele.
În societatea contemporanå ne‑am luat obiceiul så dåm
vina pe ruçi, pe americani, pe chinezi, pe musulmani, pe
nord‑africani, iar lista este nesfârçitå. Niciodatå NOI. Încå
nu am reuçit så depåçim forma de canibalism, chiar çi meta
foric, despre care vorbea Mircea Eliade. În plus, mai toatå
lumea are convingerea cå principala cauzå o constituie inte
resele geostrategice divergente, ceea ce este adevårat numai
parÆial.
Lumea politicå în care aproape nimeni nu mai are încre
dere, este într‑o efervescenÆå maximå în cåutarea a tot felul
de soluÆii care, în final, se dovedesc ineficace. Incompe
tenÆa, impostura, reaua credinÆå sunt la loc de cinste. Rari
sunt aceia ce våd çi reuçesc så demonstreze, så aibå dreptul
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la cuvânt, så denunÆe progresia flagrantå în întreaga lume a
lipsei de educaÆie, instrucÆie, culturå ca motiv fundamental
al ororilor ce se desfåçoarå în faÆa ochilor noçtri. Lipsa de
educaÆie are mai multe cauze, såråcia materialå nefiind
cum s‑ar putea crede, sursa principalå. Voi da un mic…
exemplu. æinând seama de ce spunea Mircea Eliade cum
cå totul vine din Orient vom vedea cå principala cauzå a
lipsei de educaÆie este dogmatismul ce atrage dupå sine
sclerozarea spiritualå, impermeabilitatea la informaÆie, deformarea cu bunå çtiinÆå a adevårului în scopul atingerii
unui aça-zis ideal devenit idee fixå ce întunecå raÆiunea.
Emil Cioran spunea cå cei mai mari idealiçti au fost çi
cei mai mari criminali. Suntem, sper, cu toÆii la curent cu
ce se întâmplå actualmente în Irak cu a sa capitalå Bagdad.
Ce a fost çi ce este. Voi cita din cartea lui Hans Belting, inti
tulatå „FlorenÆa çi Bagdadul”. Titlul original este „Florence
et Bagdad – une histoire du regard entre Orient et Occident”,
Editura Gallimard, 2012. Pentru prima oarå a apårut în
anul 2008 la Editura germanå C.H. Beck oHG, München.
„Este aici vorba de Bagdadul istoric care a fost mult timp
sediu al califatului abbasid, centrul lumii arabe”. Centru cul
tural al lumii arabe de primå importanÆå despre care autorul cårÆii scrie, cu argumente greu de infirmat, ce rol a avut,
ce influenÆå durabilå a exercitat asupra culturii occidentale.
Renaçterea italianå al cårei centru a fost FlorenÆa este
datoare culturii arabe cu al såu centru ce a fost Bagdad.
Perspectiva ce mulÆi o cred produsul Renaçterii Italiene, a
se vedea Filippo Brunelleschi çi Leon Battisa Alberti, a apårut
pentru prima oarå în cultura çtiintificå arabå. Ca så nu mai
vorbim de stilul zis gotic ce datoreazå geometriei arabe
apariÆia çi flamboaianÆa sa. Rozeta (La Rosace) centralå a
catedralelor reprezintå Paradisul ilustrat de o florå inspiratå
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direct din Grådinile Suspendate, ce nu existau la acea vreme
în Europa. Ele au existat în sudul Irakului, în Babilon.
Voi încheia cu urmåtorul citat din cartea menÆionatå
mai sus: „În epoca pe care noi în Occident o numim Evul
Mediu, lumea arabå încå nu era supuså constrângerilor
DOGMATICE (s.n.) care o vor abuza mai târziu; acest Ev
Mediu arab populariza matematica çi astronomia. În
Andaluzia medievalå, coexistenÆa a trei culturi a favorizat
traducerea multor texte arabe, dintre care face parte Optica
lui Alhazen. Dar aceste texte, care nu se bazeazå toate, de
departe, numai pe modelele greceçti, nu au avut un impact
decât în urma unei lungi perioade de incubaÆie çi nu au
purtat fructele lor decât în epoca modernå, la Copernic
sau, în cazul camerei obscure, la Kepler çi Descartes”.
Dupå cum bine se poate vedea, cultura occidentalå a
fost influenÆatå de cultura arabå, cu al såu centru Bagdad,
nu numai în Evul Mediu, ci çi în epoca modernå. Actualul
dogmatism arab, musulman, se întoarce împotriva Occiden
tului, are vizåri certe de a se impune pe plan mondial. La
aceastå stare de fapt a contribuit, fårå îndoialå, çi Occidentul
ce a vrut så impunå zice‑se democraÆia într‑o zonå geografi
cå ce nu era pregåtitå în evoluÆia ei istoricå så accepte soluÆii
impuse cu forÆa. De ce? Dintr‑o lipså evidentå de culturå
ca så nu spunem din ignoranÆa celor ce çi‑au propus så le
aducå fericirea. IgnoranÆå provocatå de lipsa de cunoaçtere
a istoriei, deci de incultura politicienilor.
DemocraÆia nu se aduce nici cu geamantanele, nici cu
tancurile; ea se câçtigå în timp, mult timp, este o luptå de
zi cu zi pentru a fi conservatå çi îmbogåÆitå. Ea se meritå.
Ea este singura manierå ce permite dialogul çi evitarea
transformårii situaÆiilor conflictuale în conflicte reale. Dar
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democraÆia are o nevoie vitalå de educaÆie cu ale sale metode pedagogice.
În acest timp mulÆi dintre noi ce facem? Ståm în faÆa
televizoarelor, ne uitåm la çtirile çi comentariile privind
atrocitåÆile zilnice çi apoi ne culcåm. Çi uite aça, ne sculåm,
trece ziua, se întunecå din nou, iar ne uitåm la televizor, iar
ne miråm, din nou ne indignåm. În parantezå fie spus unora le plac catastrofele, incendiile, scene de oroare zicându‑çi
ce bine este la ei sau mai ies astfel din plictiseala zilnicå.
Avem conçtiinÆa împåcatå cå nu suntem noi vinovaÆii, mai
ales când ALæII se ocupå a ne låmuri çi astfel inerÆia
continuå. De fapt INEPæIA. Printre aceçti ALæII se aflå
domnii Andrei Pleçu, fost ministru de externe, ministru al
culturii çi domnul Gabriel Liiceanu, directorul Editurii
Humanitas, ce vor så ne låmureascå, timp de 50 de minute
pe TV Cultural, ce este educaÆia. Aceste personalitåÆi nu
mai prididesc de mai bine de 25 de ani så explice, så facå pe
dagogie naÆiunii pe multe planuri: politic, religios, filozofic
çi câte çi mai câte. Detalii privind trecutul çi prezentul acestor iluminaÆi le‑am prezentat în cartea mea numitå „A fost
odatå ca niciodatå Revolta 1942‑2014”. Sunt pesimist privind apariÆia ei pe standurile libråriilor, deoarece må întreb
care librårie va avea curajul så treacå printre furcile caudine
ale cenzorilor cu braÆul lung amintiÆi mai sus. În plus,
scriså de cåtre un necunoscut din diaspora româneascå,
fost refugiat politic. Spun fost din punct de vedere administrativ, acum având dublå cetåÆenie, românå çi elveÆianå.
Voi profita de aceastå ocazie pentru a clarifica unora
amalgamul creat çi întreÆinut între diaspora çi opoziÆia po
liticå. Confuzie nåscutå din lipsa de EDUCAæIE CIVICÅ
a multora dintre compatrioÆii noçtri. Lipsa de educaÆie civi
cå este datoratå zecilor de ani de îndoctrinare cu sclerozata
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doctrinå comunistå ce nu avea nimic comun cu valorile
universale morale çi etice. Printre aceste valori se aflå patriotismul ce nu are nimic în comun cu naÆionalismul stupid,
obtuz. Cåci patriotismul se înscrie în diversitatea çi comple
mentaritatea concertului naÆiunilor. Despre ce este vorba?
Nu am pretenÆia originalitåÆii. Gåsim informaÆiile necesare
pe Wikipedia. Le reamintesc: Cuvântul diaspora provine din
greaca veche çi se referå la dispersarea unei comunitåÆi etnice sau a unui popor în lume. Existå trei tipuri de dispersåri:
1. DISPERSAREA FORæATÅ: A se vedea, printre altele, ce s‑a întâmplat cu Basarabia çi Bucovina.
2. DISPERSAREA ÎN ABSENæA DE æARÅ: palesti
nienii, kurzii etc.
3. O DIFICULTATE DE EXISTENæÅ MOMEN
TANÅ SAU O ALEGERE A MANIEREI DE A TRÅI.
Vå las libera alegere a manierei.
Dispersarea, sau diaspora, are 3 caracteristici:
1. CONÇTIINæA çi faptul de a revendica o identitate
etnicå sau naÆionalå. Unii români din diaspora, odatå ce au
paçaportul Æårii de adopÆiune confundå asimilarea cu integrarea, considerându‑se deja nemÆi, francezi, suedezi etc.,
mergând pânå acolo când vizavi de alÆi stråini, cu toate cå
au råmas cu accentul inevitabil, nu‑çi mai recunosc Æara de
origine.
2. EXISTENæA UNEI ORGANIZAæII politice, religioase sau culturale. Deoarece românii nu beneficiazå de o
tradiÆie istoricå îndelungatå a diasporei, precum evreii, ce
constituie un caz special, sau armenii, organizaÆiile amintite
mai sus sunt fie inexistente, fie lipsite de o omogenitate sufi
cientå care så le permitå exercitarea unei influenÆe puternice
pe diverse planuri: politic, cultural, religios etc.
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3. EXISTENæA DE CONTACTE sub diverse forme
reale sau imaginare cu teritoriul sau Æara de origine. Contacte
imaginare ale românilor din diaspora existå, dar cele reale
au fost çi sunt aproape inexistente din cauza obstrucÆiei violente a regimului comunist çi disimulatå a autoritåÆilor
neocomuniste. Existå contacte oportuniste, a nu se confunda cu oportune, a unor români din diaspora, cu scopuri ce
nu au nimic în comun cu patriotismul.
În consecinÆå, diaspora româneascå, cea din timpul comunismului çi a neocomunismului, are, în esenÆa ei, puÆine
lucruri comune cu o opoziÆie politicå sistematicå çi organi
zatå, puternicå, de influenÆå la care visau refugiaÆii politici
autentici. Nu trebuie uitat rolul nefast al bisericii ortodoxe
româneçti în crearea de intrigi organizate de comun acord
cu Securitatea. La Geneva existå o comunitate româneascå
care frecventeazå trei biserici. Una, foarte frumoaså, din
lemn, de tip transilvånean, alta ce funcÆioneazå într‑un
spaÆiu închiriat de cåtre biserica protestantå çi ultima… cea
ruså. În momentul organizårii Loviturii de Stat disimulatå
în Referendum pentru destituirea preçedintelui în funcÆie,
Traian Båsescu, neocomuniçtii, ajutaÆi, în special, de cei
lipsiÆi de educaÆie civicå din Æarå, în inconçtienÆa… lor, au
dat vina pe diaspora în ratarea intenÆiilor guvernului epocii.
COMPLET FALS. Cei din diaspora, påtrunçi de conçtiinÆa
naÆionalå, au votat împotriva destituirii preçedintelui Traian
Båsescu. ConçtienÆi de manevrå (printre ei am fost çi eu),
nu puteau avea un rol decisiv fårå românii din Æarå defavorabili referendumului çi invers. Fenomenul s‑a repetat, dar
de o amploare çi mai mare cu ocazia alegerii preçedintelui
Klaus Iohannis. S‑a dovedit astfel cå cei mânaÆi într‑adevår
de dragoste de patrie formeazå un întreg indivizibil, indife30
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rent pe ce meridiane se aflå, cå opoziÆia împotriva neocomunismului… a cåpåtat amploare.
Dezbinarea românilor a fost çi råmâne o oglindå veridicå
a politicii antinaÆionale duse de comuniçti çi neocomuniçti.
Lipsa de educaÆie civicå çi de conçtiinÆå naÆionalå implicit,
necunoaçterea regulilor elementare ale democraÆiei au dat
naçtere ideii inepte potrivit careia românii din diaspora så
fie privaÆi de dreptul de vot în anumite cazuri(?!), ca çi când
cetåÆenia românå reprezintå drepturi çi obligaÆii variabile,
în funcÆie de meridian çi de politici partizane.
Açadar, în cazul de faÆå, al meu, critica venitå din partea cuiva din diaspora, îi va face pe mulÆi så scrâçneascå din
dinÆi, mai ales cå vine din partea unui necunoscut. Dar
vedeÆi Dumneavoastrå, dragi cititori, a fi necunoscut este
ceva relativ. O çtiÆi, de fapt, çi dumneavoastrå, nuanÆa. Aça
cå voi încerca så må prezint. Dacå întrebåm un chelner
cine a fost Richard Wagner sau Herbert von Karajan, acesta va da din umeri. Unii mai culÆi… vor spune cå cele douå
personalitåÆi au cochetat cu naÆional‑socialiçtii, pe limba
lor, naziçtii. Tot pe chelner dacå‑l întrebåm de pictorul
Luchian sau de sculptorul Jalea, aceeaçi atitudine. Nici
Zamfirescu sau Horia Bernea nu vor avea çanse mai mari.
Darå eu. O altå categorie, sunt multe, este constituitå de
nesimÆiÆi sau cazuri clinice. Categoria compuså din chelneri, jucåtori de barbut çi chiar unii mai råsåriÆi, precum
un primar din Adâncata, o putem califica drept ignoranÆå.
AlÆii cu bun simÆ, cåci existå çi din aceçtia, vor spune, cum
så auzim dacå prin pårÆile noastre mass‑media bucureçteanå
nu a påtruns çi chiar dacå s‑ar fi întâmplat aça, a fost extrem de rar vorba despre dumneavoastrå, un diasporian!
Dar categoria cea mai periculoaså este cea a impostorilor ce
cultivå amnezia pentru a se pune în evidenÆå ei çi clica lor.
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Clica îndrågostitå de propriile palme ce nu se pot dezbåra
de vechiul obicei al activiçtilor de partid de a aplauda în ma
så la un semnal oficial… Aceçtia au în loc de creier o pådure
de palme çi un sentiment narcisist ce le då impresia cå aplaudând pe cei mult iubiÆi… se aplaudå pe ei înçiçi. Se
congratuleazå între ei având impresia cå, la rândul lor, sunt
foarte inteligenÆi.
Autorul acestor rânduri se numeçte Alexandru Trifu,
artist plastic, refugiat politic din 1980, dublå cetåÆenie, aça
cum am mai spus, pe care Nicolae Ceauçescu l‑a privat de
cetåÆenia românå, prin decret prezidenÆial, deoarece a fugit... Sunt deci puÆin mai în vârstå decât domnul Andrei
Pleçu çi de acelaçi leat cu domnul Gabriel Liiceanu. Cei doi
sunt mari prieteni. Le spun domni, deoarece este formula
adoptatå de neocomunism, dar ca oriçice grefå prost implan
tatå este respinså în vremuri normale… Så dovedim totuçi
puÆinå îngåduinÆå tov.-ilor1 çi så påstråm bunele maniere.
Dar så continuåm cu scurta mea prezentare. Dacå må refer
la generaÆia mea, am avut ca referinÆå profesionalå çi politicå
doi prieteni din copilårie, HoraÆiu Rådulescu çi Costin
Miereanu. La prima vedere, poate pårea curios cå nu am
avut în acest sens ca referinÆå plasticieni, ci muzicieni.
La prima vedere, cåci pentru mine lumea artelor este
un tot, iar alegerile în viaÆå, cred, sunt condiÆionate de conjuncturi pe care nu le controlåm întotdeauna, fapt ce nu ne
împiedicå så urmåm ceea ce ne dicteazå conçtiinÆa çi nu
interesele efemere.
Muzica a fost çi a råmas pentru mine un complement
indispensabil în munca mea de artist plastic. HoraÆiu
Rådulescu, compozitor de renume internaÆional, ca çi Costin
1

Tov.-ilor – prescurtare de la tovaråçilor; aça îçi spuneau între ei
activiçtii de partid în perioada comunistå.
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Miereanu au fost menÆionaÆi în Larousse – musical din timpul vieÆii. În plus, Costin Miereanu a fost profesor emerit
al UniversitåÆii Sorbona çi Doctor Honoris Causa al aceleiaçi universitåÆi. Amândoi au fost studenÆi ai tatålui meu,
care a fost profesor la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”
din Bucureçti, la catedra de pedagogie çi psihologie. Consa
crarea lor pe plan profesional la nivel internaÆional nu a
alterat în timp relaÆiile noastre, spre deosebire de alte persoane din Æarå çi stråinåtate care odatå ajunse la un nivel
social important au considerat necesar så må facå så simt
unde sunt ei çi unde sunt eu, adicå mult mai jos. Fiecare cu
criteriile lui. Cu cei doi prieteni amintiÆi mai sus am colaborat la elaborarea a patru DVD‑uri, eu cu desenele çi picturile, ei cu ilustraÆia muzicalå. Unul dintre acestea, numit
Homo Ludens sau Mitul lui Sisif, la propunerea lui HoraÆiu
Rådulescu, cu care am fost de acord, a fost proiectat la Sibiu
cu ocazia manifestårilor din anul 2007, când Sibiul a fost
capitala europeanå a culturii. Pe afiçul oficial figureazå numele meu çi al lui. Nu i‑a fost ruçine cu un NECUNOSCUT.
Iatå ce spune, printre altele, criticul de artå Pavel Çuçarå
în România Literarå nr. 31, anul 2009, când am împlinit 69
de ani, în articolul intitulat „Un artist revoltat”: „…a cårui
aniversare trebuie consemnatå ca un eveniment în viaÆa
noastrå artisticå”. MulÆumesc, domnule Pavel Çuçarå! Tot
dânsul mai spune cu aceastå ocazie: „…dupå cunoscuta întrebare augustinianå, dacå nimeni nu întreabå, este simplu,
dar dacå întrebarea chiar este puså, lucrurile devin cu adevå
rat complicate”. Închei citatul. Tot domnul Pavel Çuçarå
mi‑a fåcut onoarea så figurez în cartea dânsului „Amore,
more, ore, re” cu numeroase reproduceri ale lucrårilor mele.
Profit de aceastå ocazie så mulÆumesc doamnei Ramona
Strugariu care a acceptat så figurez în cartea dânsei de
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poezii „Lazår nu era orb”, cu lucråri de graficå ce fac parte
dintr‑un ciclu de 83 de desene denumit Lao‑Tzeu. Cele
douå cårÆi au apårut la Editura Tracus Arte, în 2014. O
talentatå poeteså descoperitå, spre cinstea lui, de domnul
Pavel Çuçarå. Tot domnul Pavel Çuçarå, în cadrul emisiunii
Oul Påtrat, a vorbit de un volum de desene al meu. Tot
NECUNOSCUTUL a mai dat un interviu la TVR Inter
naÆional de aproximativ 55 de minute în cadrul emisiunii
– Români fårå frontiere – unde ataca çi problema diasporei,
punându‑çi mari speranÆe în reluarea legåturilor dintre românii despårÆiÆi de aleasurile istoriei, de asemenea la radiodi
fuziunea românå unde subliniam fenomenul contemporan,
indezirabil, al stricårii limbii române, vulgarizarea ei, în ulti
mul timp. Sunt menÆionat în „DicÆionarul Artiçtilor Români
Contemporani”, autor Barbosa Octavian, Editura Meridiane,
1976, pagina 485, sunt membru UAP, am avut expoziÆii
personale çi colective, una dintre ele la sala Dalles, ocazie
cu care am fost remarcat de criticii de artå Argintescu Amza
çi Dan Håulicå. Ziarul unde a apårut critica, cred cå Scânteia,
a pus la începutul articolului fotografia tabloului meu.
Am fost profesor de desen la mai multe çcoli de muzicå.
Sunt în catalogul Artiçtii Români în Vest, apårut în trei
limbi, francezå, englezå, românå, redactat de un colectiv
format din doamnele Gabriela Carp, Ana Maria Covrig çi
domnul Lionel Scânteie, sub conducerea reputatului critic
de artå Ionel Jianu care mi‑a fåcut onoarea så må primeascå
la dânsul acaså, la Paris. Sunt menÆionat în DicÆionarul
Artiçtilor ElveÆieni din secolul XV pânå în ziua de azi etc.
Nu trebuie så uit så‑i mulÆumesc domnului Petre
Cichirdan, om de culturå din Râmnicu Vâlcea, care
într‑una din publicaÆiile coordonate de domnia sa, Cultura
Vâlceanå Ars Mundi, face un lung comentariu al cårÆii
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mele, remarcatå çi de domnul Pavel Çuçarå, numitå „Pleurer,
Rire, Dire”, carte editatå la Geneva în 100 de exemplare
numerotate çi semnate. Tot dânsul a distribuit pe Internet,
pe YouTube cele trei DVD‑uri fåcute de mine împreunå cu
HoraÆiu Rådulescu çi Costin Miereanu. Colaborarea mea
din ultimul timp cu domnul Petre Cichirdan, concretizatå
în ajutorul de nepreÆuit dat în tehnoredactarea cårÆii mele
„A fost odatå ca niciodatå Revolta 1942‑2014”, o consider
exemplarå pentru doi români pe care distanÆele nu i‑au
înstråinat, ci dimpotrivå i‑au apropiat cu mintea çi cu
sufletul.
Spre deosebire de cei plåtiÆi în mod expres så se ocupe
de reluarea temeinicå a legåturilor dintre românii de pe toate
meleagurile, ICR1, condus pânå mai de curând de domnul
Horia Roman Patapievici, face o operå de aça-ziså psihana
lizå, considerând poporul român o fecalå. Acest domn
confundå naÆia cu poporul, în plus pune pe acelaçi plan cu
acestea gunoaiele comuniste çi post comuniste ce continuå
så se råspândeascå çi så infecteze întreaga societate româ
neascå. Un medic îmi spunea, çi pe bunå dreptate, cå oamenii, în general, månâncå ce le place çi nu ce le face bine.
AtenÆie la ce mâncaÆi, domnule Horia Roman
Patapievici, poate så vå dåuneze sånåtåÆii ceea ce preferaÆi
ca desert…
Dar så revenim la subiectul principal al articolului çi
anume lipsa de educaÆie, instrucÆie çi culturå, cauza majorå
a ororilor la care asiståm azi în lume çi a celor ce se întâmplå
în Æara noastrå, în particular. Nu întâmplåtor am urmårit
emisiunea de 50 de minute pe TV Cultural, cu tema edu
caÆiei ce fåcea parte dintr‑un ciclu despre umor, despre cei
1

ICR – Institutul Cultural Român
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nesimÆiÆi (interesant ca problematicå), despre prostie, trufie, calomnie, speranÆå, serial ai cårui protagoniçti, unici çi
nesiliÆi de nimeni, sunt domnii Andrei Pleçu çi Gabriel
Liiceanu. Cum så nu fii zdrobit de atâtea cunoçtinÆe în varii
domenii. Am o mare speranÆå ca Editura Humanitas så
editeze noua „Cioclopedica românå neocomunistå” så vedem
çi noi, muritorii de rând, ce este aia cultura. Nu çtiu de ce
m‑am gândit çi de aceastå datå la o carte denumitå „Flaubert
çi imperiul prostiei”, texte reunite çi prezentate de Anne
Herschberg Pierrot, Editura Nouvelles Cécile Defaut, 2012.
Descoperim astfel cå problema prostiei l-a preocupat toatå
viaÆa pe Flaubert. Nu degeaba. În cartea sa „Bouvard çi
Pécuchet”, douå personaje (ce coincidenÆå stranie…) ce‑çi
propuseserå så devinå enciclopedice, eçueazå în experienÆele
lor din agriculturå sau în cele cu sterilizarea conservelor,
eçec datorat, din punctul lor de vedere, cårÆilor çi nu faptului cå ei nu au înÆeles nimic din cele citite. Ar fi o temå
interesantå pentru cuplul nostru care a cålåtorit foarte mult:
De ce roçia occidentalå are coaja mai groaså decât cea de
origine româneascå? Sau de ce nu se vinde telemeaua româ
neascå, în schimb cea bulgåreascå da, în ElveÆia? În cele din
urmå Bouvard çi Pécuchet îçi dau seama de lacunele lor, de
capacitatea lor reduså de a asimila cunoçtinÆe noi.
Drama conferenÆiarilor noçtri este cå nu realizeazå inter
stiÆiile intervenite în puterea dânçilor de memorizare çi emit
banalitåÆi cu aerul cel mai preÆios din lume. Printre altele,
poate le‑a scåpat filozofilor nostri, cåci sunt çi filozofi, cå
reflectând la zicala „Tåcerea este de aur” sau la ceea ce a scris
Marc Aureliu în lucrarea „Gânduri cåtre Sine Însuçi” putea
fi eliminat pericolul de a se face de râs çi la televiziune.

36

SOS România çi unirea mitocanilor erudiÆi…
În sfârçit, ce televiziune! Le recomand çi pe Lao‑Tzeu
care spunea cå „PreÆul ce trebuie plåtit de un creator este de
a se uita pe sine însuçi”.
Vanitatea, vanitatea este un påcat, domnilor neocreçtini.
Çi apropo de televiziune, iatå ce scrie Yvan Audouard în
cartea sa „La connerie n’est plus ce qu’elle était” (Prostia nu
mai este ce a fost), Editura Plon, 1993, adresându-se astfel
lui Jacques Séguéla (publicitar ce a contribuit foarte mult la
câçtigarea alegerilor prezidenÆiale de cåtre FranÞois
Mitterand) çi lui Bernard‑Henry Levy, filozof: „Tuturor
celor a cåror inteligenÆå asigurå promovarea prostiei”. Aceçti
domni monopolizaserå televiziunea francezå. Nu trebuie
uitat cå aceasta este cuibul de neatins al stângii franceze.
Tot pe aceastå linie voi aminti çi pe Nasr Eddin Hodja
cåruia un text foarte vechi îi decerneazå titlul de „Idiot
complet”. Acest personaj mitic care nu se çtie exact dacå a
existat, dar are valoare de simbol, a råmas în imaginarul
turcilor, arabilor çi persanilor ca „Divinul Hodja”, cel ce în
meditaÆiile sale filozofice a pus accentul pe necesitatea de a
se elibera de serios, soluÆia cea mai sigurå de a‑çi cuceri libertatea de spirit. Lipsa umorului a provocat milioane de
victime de-a lungul istoriei, comunismul fiind ultima
dovadå, ce se perenizeazå din påcate, contrar fantasmagoriilor susÆinute de cåtre unii oameni.
Domnilor conferenÆiari, sechelele comunismului vi se
våd pe faÆå chiar çi când nu vorbiÆi. Îmi permit så fac
aceastå afirmaÆie, deoarece çi eu çi domnii Andrei Pleçu,
Gabriel Liiceanu am urmat çcoala primarå, liceul çi studiile
universitare pe timpul comunismului. Este adevårat, domnul Gabriel Liiceanu nu a fost membru de partid (comunist), aça cum am fost eu çi domnul Andrei Pleçu. DiferenÆa
dintre mine çi dânçii o putem pune sub semnul zicåtorii
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„Spune‑mi cu cine te împrieteneçti ca så‑Æi spun cine eçti”.
Prieteniile mele le descriu pe larg în cartea mea, „A fost odatå
ca niciodatå Revolta 1942‑2014”. Recunosc, nu am fost de
la bun început un lucid precoce. Dar pe parcurs m‑am
låmurit, påråsindu‑i treptat pe cei pe care‑i credeam cu
conçtiinÆa curatå, dar care s‑au dovedit, în cele din urmå, a
fi oameni de nimic. Hotårâre supremå: mi‑am påråsit Æara.
De fapt nu Æara pe care mi‑am iubit‑o çi o iubesc în continuare, ci un regim care m‑a fåcut så må simt stråin în patria
mea. Desigur, nu toatå populaÆia dorea så fugå… peste
graniÆå, trecând înot Dunårea. Unii au privit cu stoicism
situaÆia, preferând så fie trataÆi de paria decât så colaboreze
cu noile autoritåÆi, în açteptarea unor vremuri mai bune.
AlÆii s‑au mulÆumit cu firimiturile aruncate ca la câini dupå
ce ståpânul a terminat ospåÆul, în timp ce încåpåÆânaÆii
manifeçti putrezeau în închisori, la stuf, la Canalul Dunåre‑
Marea Neagrå. AlÆii au colaborat voios chiar nefiind membri de partid asigurându‑çi, ziceau ei, viitorul.
Domnul Gabriel Liiceanu are o veche çi strânså legaturå
cu domnul Andrei Pleçu, încå de pe timpul comunismului
pur çi dur, amândoi urmând facultatea fårå frecvenÆå, ramu
ra filozofie, de la Påltiniç, fiind printre cei zice‑se pregåtiÆi
în ascuns de domnul Constantin Noica, ca viitori intelectuali de nådejde ai noii societåÆi româneçti de dupå comunism. Ocazie cu care au studiat în ascuns pe nazistul…
Nietzsche. Totul într‑o discreÆie absolutå, tot aça-zice-se,
ca Securitatea så nu çtie nimic despre planurile unui duçman al poporului dovedit çi inculpat de justiÆia popularå.
Nici mai mult, nici mai puÆin „Misterele Parisului”. Un
adevarat Rocambole de unde çi numele de roman rocambolesc, nu‑i aça? Cum planurile de acaså nu se potrivesc cu cele
din piaÆå, domnul Andrei Pleçu, cu naivitatea‑i legendarå,
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cade într‑o curså diabolicå a TranscendenÆilor. Este prins
cu mâÆa‑n sac çi este exmatriculat… din rândurile Partidului
Comunist. De bunå credinÆå… recunoaçte cå a participat
la unele ceremonii ale TranscendenÆilor, dar cå altådatå nu
o så mai facå… Çi, ca så dovedeascå cå pocåinÆa este realå, a
scris douå scrisori secretarului general al Partidului Comu
nist român, Nicolae Ceauçescu, în care se scuza ca oriçice
om civilizat. Cere så fie repus în drepturi, drepturile iniÆiale
ale dânsului fiind apartenenÆa la Partidul Comunist çi
lucråtor… la Institutul de Istoria Artei. Dar nu i‑a mers
redempÆiunea1 sincerå çi i s‑a stabilit domiciliu forÆat… la
Tescani. Voi relata cititorilor cå am cunoscut personal pe
cineva ce a tråit o aventurå… neplåcutå tot cu conducerea
Partidului Comunist român. Dar cu reacÆii mult mai demne decât ale filozofului… Andrei Pleçu. Acest cineva se numea Belu Zilberstein, zis Belu Zilber, care, dupå ce a fost
condamnat la moarte de Gheorghe Gheorghiu Dej çi Ana
Pauker, apoi pedeapsa i‑a fost comutatå în închisoare pe
viaÆå, a fost în cele din urmå graÆiat de Nicolae Ceauçescu.
MenÆionez cå Belu Zilberstein a fåcut parte din delegaÆia
românå la tratativele de pace cu ruçii de la Paris. La eliberare i s‑au propus din nou funcÆii importante, dar a refuzat,
predându‑çi în acelaçi timp carnetul de partid. În schimb,
domnul Andrei Pleçu a colaborat imediat cu autorii comuniçti ai Loviturii de Stat, cu autorii mascaradei macabre de
la Timiçoara ce au fåcut de râs Æara noastrå în faÆa întregii
Europe, cu autorii mineriadelor ç.a.m.d. Cåci cum se poate
numi altfel acceptarea postului de ministru de externe çi de
ministru al culturii? Toate lucrurile au, în cele din urmå,
explicaÆia lor implacabilå în logica ei.
1

RedempÆiune – spåçire.
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Så trecem peste cei çapte ani de acaså, fundamentali în
atitudinile ulterioare ce vor constitui treptat personalitatea
fiecåruia dintre noi. Så trecem ca så nu se lase impresia cå
facem o anchetå riguroaså, inchizitorialå. În plus, nu am
intenÆia nici de a cåuta ce au fåcut bunicii çi stråbunicii, så
råsfoiesc buletinul oficial al unor vremuri revolute… Iatå
explicaÆia, ce mi‑am dat‑o eu, comportamentului celor doi
criticiçti: EDUCAæIA asimilatå pe parcursul timpului de
care am beneficiat… çi eu, dar pe care am respins‑o în
final.
Cine erau çefii clicii ce aveau în mânå destinele culturii
româneçti pe timpul comunismului? Nu voi da decât douå
exemple: Tamara Dobrin çi Paul Popescu Neveanu. Pe
Tamara Dobrin am cunoscut‑o personal ca student, având‑o
profesoarå de pedagogie çi psihologie la Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu”, acelaçi pe care l‑a absolvit çi
domnul Andrei Pleçu, dacå nu må înçel. Pe Popescu
Neveanu, celålalt ghid spiritual al Cooperativei Educative
de Stat „Avântul Pråbuçirea”, tatål meu l‑a cunoscut foarte
bine. CapacitåÆile dânsului, sau mai bine zis incapacitåÆile,
çi le‑a dezvoltat çi au culminat sub lumina moscovitå, prin
doctoratul consfinÆit la Leningrad. Tov. Paul Popescu
Neveanu, din dragoste nu pentru Dunåre, ci pentru Neva!
Tov.‑ul la început, cåci mai târziu a devenit domn…, a fost
numit în 1956 director al Casei de Culturå StudenÆeçti din
Centrul Universitar ce purta numele lui Grigore Preoteasa,
înalt demnitar comunist. Caså de culturå… transformatå
în tribunal ce condamna studenÆii çi profesorii care nu se
încadrau în ideologia, în educaÆia comunistå, ce aveau o
atitudine ostilå, revizionistå, contrarevoluÆionarå ç.a.m.d.
O mascaradå scabroaså ca de altfel întregul sistem de învåÆå
mânt comunist. Paul Popescu Neveanu a scris o introducere
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în psihologia militarå ceea ce i‑a folosit probabil la dirijarea
numitei Case de Culturå. Cu metode inspirate din epurårile
staliniste, KGB‑iste.
Domnul Gabriel Liiceanu a fost çef de promoÆie,
licenÆiat în filozofie çi psihologie clasicå (?!) sovieticå (?!) a
UniversitåÆii din Bucureçti, anul 1965. Poate crede cineva
cå în acei ani, a fi çef de promoÆie nu era egal cu însuçirea
deplinå a filozofiei marxist‑leniniste, a socialismului zis
çtiinÆific? Nu trebuia mirul Tamarei Dobrin sau al lui
Popescu Neveanu sau, sau…, fårå de care nimic nu miçca
pe planul aça-zis educaÆional, ideologic? Cercetåtor la
Institutul de Filozofie, Liiceanu s‑a ocupat cu studiul filozofului german Martin Heidegger cunoscut pentru atitudinea sa antisemitå.
În consecinÆå, a dispus de o derogare specialå, de o mare
libertate ce nu era acordatå muritorilor de rând în comunism. De la cine? Ghici ghicitoarea mea. Nu çtiu de ce‑mi
veni în minte cu aceastå ocazie povestea cu Janus sau istoria
KA çi BA din antichitatea egipteanå ce ridica problema
CINE SUNTEM. Oare så fie chiar aça misterios domnul
Gabriel Liiceanu? Ca så nu se spunå cå am prejudecåÆi las
totalå libertate cititorilor så hotårascå dezlegarea enigmei…
Pentru mine nu este nici urmå de îndoialå, dar îmi rezerv
dreptul de a avea micile mele secrete…
Så revenim la emisiunea despre educaÆie a fraÆilor
Brothers, Andrei Pleçu çi Gabriel Liiceanu. Am o rugåminte,
pentru cei care eventual vor citi articolul… meu. Så se uite
pe internet çi så caute „Andrei Pleçu, Gabriel Liiceanu despre
educaÆie”; så vizioneze emisiunea cu multå råbdare. Så nu
se creadå ca sunt un mitoman, unul ce aude voci. Pentru
mine emisiunea este un festival de imposturå çi implicit de
amatorism. M‑am întrebat cu aceastå ocazie ce au înÆeles
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aceçtia din filozofia germanå pe care se laudå cå o cunosc
aproape pe dinafarå. Timp de mai bine de 25 de ani aceste
personaje au activat sub oblåduirea neocomunistå, continuând så dea lecÆii fårå întrerupere.
Emisiunea ce s‑ar putea denumi TACLALE sau
POVEÇTI DE ADORMIT COPIII este traversatå de O
MARE UIMIRE permanentå ca çi când principala activitate a dânçilor, timp de un sfert de secol, a fost så MOæÅIE.
Fac critici care de care mai hazlii, au un umor puÆin cam
special… Au gåsit çi o soluÆie finalå privind educaÆia: profesorii, cadrele didactice, så‑çi iubeascå copiii, elevii çi
studenÆii, astfel împuçcând dintr‑o singurå loviturå doi iepuri. Primul iepure, iubirea ca metodå pedagogicå în sine,
trebuie så recunoaçtem o mare viziune çtiinÆificå, atenÆie
totuçi la pedofili, iar al doilea iepure, o nouå dovadå de
buni creçtini, propovåduind iubirea aproapelui. Dar soluÆia
propuså nu a venit instantaneu, deoarece la întrebarea
domnului Gabriel Liiceanu, cum så ieçim din dificultåÆile
actuale, adresatå domnului Andrei Pleçu, acesta råspunde
cu o sinceritate dezarmantå: NU ÇTIU. Dar zicându‑çi
dânsul cå nu este de demnitatea sa så lase impresia de ignorant aruncå în luptå arma fatalå, IUBIREA. Cam bizarå
reflecÆie din partea cuiva plin de distincÆii, precum generalii
sovietici de medalii. Ce så‑i faci, aça se întâmplå când ai
ideea fixå cå o dezbatere democraticå se rezumå la un monolog pe douå voci. Aça înÆeleg dânçii diversitatea de opinii. Doi amici de lungå duratå se întâlnesc çi hotåråsc så nu
admitå în cercul dânçilor elitar voci duçmånoase, contradictorii. Cred cå ar fi bine ca preopinenÆii noçtri så facå un
turneu prin ElveÆia, så miroaså aerul curat al democraÆiei çi
tradiÆia pedagogicå îndelungatå a acestei Æåri. Existå biblioteci dacå relaÆii personale nu au. Cei doi pedagogi au çi
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nostalgii, amintindu‑l pe filozoful Constantin Noica, citez
pe domnul Andrei Pleçu: „Este omul nostru”. Formulare de
o deosebitå eleganÆå. Mai lipsea så spunå din gaçca noastrå.
Iar domnul Gabriel Liiceanu cu un aer de mare înÆelept,
vrând probabil så uimeascå telespectatorii eventuali ce‑i
priveau mai trågând o Æuicå, debiteazå o concepÆie, însuçitå
scrupulos de la mentorul dânsului, Constantin Noica. Iat‑o:
„ViaÆa omului se împarte în trei perioade: 30 de ani de
învåÆåturå, 30 de ani de activitate çi 30 de ani de båtrâneÆe.”
Nici mai mult, nici mai puÆin. Cu tot respectul ce‑i port
domnului Constantin Noica gåsesc aceastå reflecÆie complet stupidå. Se adevereçte çi cu aceastå ocazie cå geniile
emit uneori enormitåÆi pe måsura lor. DiferenÆa dintre cei
doi discipoli çi Constantin Noica este simplå: aceçtia nu
sunt genii. Am fost surprins, astfel, så constat cå domnul
Constantin Noica a gåsit în nu çtiu ce statistici cå durata de
viaÆå în România timpului era de 90 de ani. Ca så nu må
lungesc, apreciez cå învåÆåm toatå viaÆa.
Socrate spunea cå „Singurul lucru pe care îl çtiu este cå
nu çtiu nimic.” Artistul japonez Hokusai (1760‑1848) afirma spre sfârçitul vieÆii: „În sfârçit am început så înÆeleg ceva”.
EducaÆia este un proces infinit, domnilor, proces în care
memoria generaÆiilor ne face så învåÆåm, så învåÆåm çi iaraçi
så învåÆåm, så descoperim în permanenÆå lucruri noi. Una
dintre diferenÆele fundamentale între OM çi animale este,
de exemplu, cå acestea nu au descoperit energia atomicå,
deoarece nevoia lor vitalå nu este de a descoperi, ci de a se
reproduce. O så mai observaÆi, dragi cititori, multilateralitatea celor doi convertiÆi, zic dânçii, de la studiul marxism‑leninismului la liberalism çi creçtinism, la o gândire
metaforicå ieçitå din comun. Nu de altceva, dar så înÆeleagå
tot prostul. Astfel vorbesc când unul, când altul de celulele
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constitutive ale corpului omenesc çi de cåråmizile necesare
în procesul de zidire, accentueazå filozoful Andrei Pleçu, al
personalitåÆii umane. Foarte subtil, trebuie så recunoaçtem!
Domnul Gabriel Liiceanu soseçte cu o paralelå ameÆitoare
între cutremure çi caracterul uman, remarcând poporul japonez care nu se mai sperie aça uçor de cutremure naturale
çi sociale, deoarece în decursul timpului çi‑a construit o
solidå educaÆie bazatå pe confucianism. Uluitor. Ce putem
så deducem altceva decât cå religia creçtinå a fost dåunåtoare
poporului român în special. PolivalenÆii noçtri gåsesc, în
stufåriçul discursului lor, timp så atace çi problema remu
neraÆiei deficitare, ce surprizå, a corpului didactic, a medicilor etc. Domnul Andrei Pleçu, puÆin çugubåÆ, aruncå un
termen englezesc Know how, aça ca så mai învåÆåm çi noi ce
va, pe care‑l traduce prost. Adica în loc de Know how – „bagaj de cunostinÆe” – spune cå acesta înseamnå „descurcå‑te”.
În varza opiniilor…, înfloritå pe ecran, gåsim cå mitocanul are un mers de mitocan, un scop teribil privitor la
Spiru Haret, cum cå acesta are un crater cu numele dânsului pe lunå, cå bunicul domnului Gabriel Liiceanu a înfiin
Æat o bancå agricolå çi câte çi mai câte.
Pe scurt, o ciulama sleitå în care ne prindem degetele
dupå obiceiuri ancestrale. Falsa ingenuitate a domnului
Gabriel Liiceanu çi amnezia mimatå comunå ies în evidenÆå
ca la un semnal când domnul Gabriel Liiceanu pune o între
bare retoricå maestrului din faÆå: „Cum se face cå între cele
douå råzboaie mondiale, Æara noastrå, România, a cunoscut
un progres excepÆional la toate nivelurile?”. Întrebare foarte originalå al cårui råspuns se çtie de mai bine de 50 de ani.
Culmea relei credinÆe, cåci pedagogii noçtri sunt reprezentativi çi în acest domeniu, o constituie çi interogaÆia
domnului Gabriel Liiceanu, „Seamånå învåÆåmântul de azi
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cu învåÆåmântul pe care l‑am prins?! (s.n.) noi sau pårinÆii
noçtri?”. Nu se poate trage o concluzie unicå bazându‑se pe
douå premise complet opuse. Cum este posibil ca un profesor så dea dovadå în primul rând de o asemenea lipså de
logicå, dar çi de imposturå când lanseazå o afirmaÆie pretins
subliminalå, punând în acelaçi sac învåÆåmântul pårinÆilor
noçtri çi cel al generaÆiei noastre îngropat în noroiul comunist. Çi munca… de amnezie practicatå de comunism çi
neocomunism continuå, plecând pe direcÆii ce nu au niciun
interes imediat pentru învåÆåmântul românesc, cum ar fi
problemele de informaticå. Cåci învåÆåmântul românesc are
nevoie de o reformå totalå, structuralå, de la çcoala primarå
pânå la universitate. CapacitåÆi existå, dar sunt asfixiate în
continuare de incompetenÆa çi impostura responsabililor
politici cu a lor curte de iresponsabili. Çi ca så nu råmânå
impresia cå fac referinÆå la generalitåÆi voi încerca så fiu cât
mai precis.
Cu ocazia emisiunii amintite, diletanÆii çi aça-ziçii noçtri
amnezici nu fac nicio referinÆå la o lucrare foarte clarå pri
vind învåÆåmântul românesc pânå la instalarea puterii ilegitime neocomuniste çi anume teza de doctorat a doamnei
Tudosiu Silvia‑Nicoleta, conduså de academicianul profesor doctor Dinu C. Giurescu, ce trateazå despre principiile
sistemului de învåÆåmânt sub regimul democrat popular çi
socialist, acoperind anii 1947‑1989. Oriçicine citeçte aceastå
tezå poate observa tragedia sistemului sau mai curând a antisistemului de învåÆåmânt românesc ce continuå pânå în
ziua de azi, pe care domnii noçtri pedagogi de ocazie o ocul
teazå, în plus, o amestecå cu situaÆia de dinainte de råzboi
pe care cu douå clipe mai înainte o låudau. Aceçti çugubeÆi
nu pomenesc nimic de deformarea istoriei naÆiunii române
pe timpul comunismului, deci al lor çi al meu. Nu criticå
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puzderia de miniçtri ai învåÆåmântului ce s‑au perindat
de-a lungul a mai bine de 25 de ani, pentru ca så nu se
schimbe nimic în educaÆia tinerelor generaÆii. În schimb,
au gåsit motiv de ironie la adresa profesorilor nepregåtiÆi.
Oare så nu se fi gåsit niciun cadru didactic pe care så‑l citeze, ce a avut iniÆiative låudabile, dar avortate din lipså de
ecou? De ce domnii noçtri atoateçtiutori nu au fåcut propuneri concrete? De ce nu au avut iniÆiativa så invite la
emisiune måcar un cadru didactic, în afarå de profesorul
Gabriel Liiceanu care oricum era imaginea în oglindå a
adevårurilor confecÆionate de profesorul Andrei Pleçu?
Cum se face cå cei doi popi råspânditori de luminå nu vorbesc nimic despre slavizarea limbii române pe timpul comunismului, de pocirea cu anglicanisme prost sinonimizate
çi cu Æigånisme patente? Cåci minciuna sfruntatå, tipicå comunismului, are în bagajul ei çi omisiunea. Gândirea…
unicå ce a fåcut ravagii nu numai aståzi, ci çi în trecut nu le
spune nimic, printre altele, domnilor pedagogi? Lupta împotriva ei fiind, în domeniul educaÆional, un mijloc de
påstrare a identitåÆii naÆionale çi a diversitåÆii vitale caracteristice unei umanitåÆi libere, democratice.
Dacå tot au fåcut turism intelectual çi au adunat
distincÆii în Germania, nu au auzit de Johann Gottfried
Herder nåscut în 1744 la Mohrungen, în Prusia orientalå,
çi Johann Wolfgang Goethe principali actori ai luptei împotriva gândirii unice franceze? Lor alåturându‑se pastorul
elveÆian Johann Caspar Lavater çi constituind frontul principal al luptei amintite mai sus.
EsenÆialul preocupårii lui Johann Gottfried Herder a
fost de naturå patrioticå çi anume ce trebuie fåcut pentru
ca naÆiunea germanå, politic fragmentatå, så aibå conçtiinÆå
naÆionalå çi acces la o culturå deosebitå, variatå çi nu
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uniformizatå. În acest proces, dezvoltarea culturii naÆionale
çi libertatea de expresie sunt indisociabile. Gåsim aceastå
preocupare în opera sa de importanÆå majorå „Fragmente
privind noua literaturå germanå”. Problema limbii ocupå
un loc central în gândirea herderianå. Aceasta reprezintå o
parte din bagajul istoric al unei naÆiuni. Ce constituie o
naÆiune, spune Joseph Ernest Renan, filozof çi istoric francez (1832‑1892): este un bogat bagaj de amintiri. „…Cå
un individ este rezultatul unui lung trecut de efort, de sacrificii çi devoÆiune; cei de dinaintea noastrå ne‑au fåcut
ceea ce suntem.”
Subiectul ereditåÆii a fost un capitol important tratat
de profesorul de pedagogie çi psihologie Alexandru Trifu
uitat de conferenÆiarii noçtri în vârtejul… amintirilor lor
cam trunchiate despre fåuritorii culturii româneçti.
Omisiunea nu este o bunå cåråmidå, domnilor erudiÆi, ca
så amintesc una dintre metaforele subtile… ale domnului
Gabriel Liiceanu.
EducaÆia, fapt ce le‑a scåpat, printre altele, pedagogilor
noçtri, face parte dintr‑un ansamblu ce defineçte o naÆiune:
continuitatea, omiså de comunism, cu marii stråmoçi, cu
virtuÆile lor, limba, monumentele culturale, folclorul nu cu
manele, imnul naÆional, steagul, celebråri ale patrimoniului
istoric, cultural, dacå e så må rezum numai la acestea, elemente ce nu pot tråi decât prin adeziunea colectivå çi nu
prin dezbinarea provocatå de comunism çi neocomunism.
Dacå ar fi så må limitez numai la un exemplu al operei distructive comuniste çi neocomuniste så ascultåm limba
moldoveneascå sau limba transilvåneanå çi så le comparåm
cu cea folositå pe malurile DâmboviÆei, un summum de
mitocånie ce face paçi mari în infectarea întregii societåÆi
româneçti. Având în vedere cele de mai sus cu ce se poate
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fåli domnul Andrei Pleçu, cu Muzeul æåranului, de exemplu? Un muzeu inutil având în vedere în primul rând
existenÆa Muzeului Satului.
Marele nostru democrat çi pedagog a atribuit conducerea generalå a Muzeului Satului pe baza unei vechi prietenii,
act de culturå descris cu amånunte în cartea mea…, pictorului Horia Bernea. Pe ce bazå? Iat‑o: întâi çi întâi, deoarece tatål lui Horia Bernea, a fost un etnolog çi sociolg de
valoare. Probabil domnul Andrei Pleçu cu ale dânsului studii aprofundate în materie de psihologie, capitolul ereditate, deÆinea un argument çtiinÆific în numirea lui Horia
Bernea în postul sus menÆionat. Amintesc cå ereditatea nu
este o acumulare matematicå de calitåÆi çi care zboarå ca
sågeata indo‑europeanå tot mai sus. Mai sunt çi accidente.
În sfârçit, cine nu riscå, nu câçtigå. S‑a riscat çi s‑a pierdut. Demonstrez în cartea mea. Dar så continuåm. Pictorul
Horia Bernea avea în bagajul dânsului urmåtoarele studii
cu care s‑a prezentat în biroul de director general: Facultatea
de matematicå, cursuri accelerate – 1957‑1959, Çcoala Teh
nicå de Arhitecturå 1959‑1965, apoi o çcoalå mai scurtå,
cåci timpul trece repede, Institutul Pedagogic, secÆia desen,
Æin så afirm cå se fåceau de toate, 1962‑1965. Numirea
acestei capacitåÆi etnografice çi sociologice s‑a fåcut fårå con
curs de dosare, ci exact ca pe timpul comunismului: AÇA
VREAU ÇI GATA. Ce så mai spui când directorul nostru
general a primit çi un premiu european. Doar este arhicunoscut faptul cå întreaga Europå este cu ochii pe noi çi la
curent cu tot ce au fåcut geÆii, tracii çi dacii prin regiune.
Una dintre dovezi a fost atunci când cu RIVOLUæIA posturile de televiziune franceze transmiteau imagini din Æarå
acompaniate de muzicå sârbeascå. Dupå cum vedem, un
exemplu foarte pedagogic de deontologie, democraÆie çi
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grijå pentru istoria naÆiunii române. Dar domnul Andrei
Pleçu este un perseverent.
Mai recent, dupå principiul na-Æi‑o Æie, då-mi‑o mie
sau, cåci educaÆia se face din copilårie, având exemplul jocului francez pentru copii, numit Le Jeu de la Barbichette,
domnul Andrei Pleçu, fondator al Colegiului Noua Europå,
a devenit cetåÆean de onoare european pe anul 2014. Iatå
mai întâi jocul franÆuzesc pentru copii amintit: sunt numai
doi parteneri, care stau faÆå în faÆå, se privesc ochi în ochi,
se Æin de bårbie çi cântå împreunå un cântec caraghios. Nu
au dreptul så râdå çi nici så surâdå. Cel care râde primul ia
o palmå de la celålalt. În cazul nostru a fost eliminatå palma,
deoarece partenerii sunt pacifiçti, cu riscul ca jocul så‑çi
piardå din farmec. Mai concret. Cine l‑a propus pe domnul
Andrei Pleçu, Comisiei Europene ce då astfel de premii?
Domnul Andrei Preda, parlamentar, cåci suntem în demo
craÆie, fost beneficiar al unei burse date de Colegiul Noua
Europå al cårei fondator a fost domnul Andrei Pleçu. Totul,
nu‑i aça, foarte transparent ca så nu se creadå în aranjamente. Iatå un nou exemplu pedagogic de educaÆie civicå
dat tinerelor generaÆii. Dat cu un aer serios çi pompos.
Nu aç dori så se creadå cå vreau så‑l persecut pe domnul Andrei Pleçu, de aceea voi pomeni în continuare pe
prietenul dânsului, domnul Gabriel Liiceanu. Må scuz, dar
în acest caz voi fi puÆin mai dur çi voi caracteriza pedagogul
number two ca pe un om ce çi‑a uitat la vestiar cea mai ele
mentarå noÆiune de educaÆie.
Cu ani în urmå, când încå mai credeam în dânsul, i‑am
oferit un cadou, dar nu în intenÆia de a corupe funcÆionari
publici, ci cu speranÆa cå legåturile dintre românii din Æarå
çi diaspora sunt pe drumul cel bun. I‑am oferit cartea mea
cu titlul „Pleurer, Rire, Dire”, editatå numai în 100 de
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exemplare, numerotate çi semnate, sponsorizatå de Rolex,
marcå elveÆianå de ceasuri cu renume mondial. Aceastå
carte se aflå în bibliotecile a çase muzee: Muzeul NaÆional
ElveÆian, Muzeul de Artå çi Istorie din Geneva, ce va deveni
unul dintre cele mai importante muzee din Europa în
urma refacerii lui de cåtre arhitectul francez Jean Nouvell,
departamentul obiecte preÆioase, Muzeul de Artå Modernå
çi Contemporanå din Geneva, FundaÆia FranÞois Pinault
din Italia (VeneÆia), Kunstbibliothek Staatliche Musee din
Berlin – Preussicher Kulturbesitz, Muzeul Paul Dini,
Villefranche-sur-Saône, FranÆa. Se mai aflå de asemenea în
Biblioteca Universitarå din Geneva çi Biblioteca NaÆionalå
a ElveÆiei. În plus, presupunând cå‑l intereseazå problemele
de pedagogie i‑am trimis çi broçura tipåritå de Universitatea
din Geneva, care se afla în bibliotecå, cu titlul „Une nouvelle
définition du jeu”. Autor, tatål meu, profesorul doctor de
pedagogie çi psihologie, Alexandru Trifu. CredeÆi cå mi‑a
råspuns? Darmite så‑mi mulÆumeascå. Am telefonat de
nenumårate ori secretarei dânsului. Aceasta nu era la curent
cu nimic. Cum så cred aça ceva, deoarece în cazul cå m‑aç
fi påcålit cu adresa poçta elveÆianå funcÆioneazå totuçi. Am
fåcut cercetåri så våd dacå nu s‑a pierdut. Nici vorbå. Ener
vat i‑am spus secretarei så‑i comunice domnului Gabriel
Liiceanu cå este un nesimÆit. Iatå cine se prezintå la Tele
viziunea Românå Cultural så dea lecÆii de educaÆie. Ce au
scris domnii Andrei Pleçu çi Gabriel Liiceanu pe marginea
subiectului educaÆiei çi pedagogiei educaÆiei? Nimic.
Normal, cåci nu au nicio pregåtire. Au råmas la un stadiu
rudimentar de pedagogie generalå. Le‑aç da o bibliografie
de pedagogie aplicatå la mai multe domenii, dar este o
evidenÆå cå‑i prea târziu.
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Am avut dovada de cel puÆin o bunå creçtere a unor oa
meni din FranÆa, din ElveÆia çi din Æarå. Voi începe cu Jean
d’Ormesson, scriitor çi membru al Academiei Franceze.
I‑am trimis cartea, deoarece într‑una din operele domniei
sale vorbeçte foarte elogios la adresa compatrioÆilor noçtri
Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionesco çi mulÆi alÆi ro
mâni. Acest OM mi‑a telefonat seara acaså, spre surprinderea mea, deoarece pânå atunci nu avuseseråm niciun contact,
så‑mi mulÆumeascå çi så må întrebe dacå poate så må ajute
cu ceva. Aceasta nu a fost îndeajuns, în plus mi‑a trimis çi
o carte de vizitå destul de mare în care reitereazå mulÆumirile
çi transmite soÆiei mele complimentele sale. Trebuie så o
menÆionez de asemenea çi pe fiica lui Eugen Ionesco, doam
na Marie France Ionesco. Un elveÆian, în chip de mulÆumire,
mi‑a fåcut o carte cu câteva reproduceri dupå lucrårile
mele, intitulatå „Omagiu pictorului Trifu Alexandru”. Ca så
nu pomenesc decât câÆiva. În Æarå, primul care a primit cartea a fost criticul de artå Pavel Çuçarå, acesta menÆionând‑o
ulterior într‑un lung articol scris cu ocazia aniversårii zilei
mele de naçtere çi apoi în emisiunea OUL PÅTRAT. Un
alt român ce a fåcut o lungå recenzie într‑una din publica
Æiile sale, Cultura Vâlceanå – Ars Mundi, se numeçte Petre
Cichirdan. Aceçti doi oameni deosebiÆi, domnul Pavel
Çuçarå çi Petre Cichirdan pot fi exemple în cultivarea
legåturilor cu diaspora româneascå. Cu domnul Petre
Cichirdan corespondez destul de des, împårtåçindu‑ne
punctele de vedere asupra diverselor evenimente din Æarå,
avem un dialog permanent chiar dacå uneori avem opinii
diferite în aprecierea unor fapte de culturå. Dânsul s‑a ocupat de difuzarea çi comentarea pe internet, pe YouTube a
trei DVD-uri ce reprezintå colaborarea mea cu doi muzicieni români de renume internaÆional, amintiÆi mai la început,
51

Alexandru Trifu
Costin Miereanu çi HoraÆiu Rådulescu. Domnul Pavel
Çuçarå, fapt unic din partea unei personalitåÆi culturale româneçti, a acceptat 2.000 de lucråri ale mele ca så le facå
cunoscute în Æarå. Cadoul meu, fåcut, prin intermediul criticului de artå Pavel Çuçarå, Æårii. BineînÆeles niçte înÆelepÆi
vor spune cå le‑am dat ca så scap de ele.
În acest caz, voi råspunde cå le lipsesc informaÆii esenÆi
ale despre cerere çi ofertå care sunt legate de situaÆia econo
micå çi politicå generalå plus manipularea pieÆei de desfacere,
internaÆionalå, de cåtre un numår restrâns de actori. Un
prim fenomen a avut loc în anii 1980 când foarte mulÆi
galeriçti importanÆi fie au dat faliment, fie s-au sinucis din
cauza stocurilor foarte mari plus coborârea vertiginoaså a
preÆurilor. Am cunoscut personal la Geneva pe unul dintre
ei care avea o galerie çi la Berlin. A plecat la Londra unde
joacå rol de intermediar. În perioada amintitå cota lui Andy
Warhol, ansamblul lucrårilor, un miliard, a scåzut la aproape jumåtate. Acord un spaÆiu important în cartea mea acestui subiect.
Al doilea fenomen, se referå la producÆia artisticå mon
dialå care este enormå çi nu toÆi artiçtii au acces la muzee
sau la alte instituÆii ce se ocupå cu conservarea çi difuzarea
operelor de artå. Nu trebuie uitat bineînÆeles fenomenul de
modå. Faptul cå domnul Pavel Çuçarå a acceptat så primeas
cå çi så gireze o foarte mare parte din munca mea de 30 de
ani nu trebuie privitå ca o debarasare din partea mea de o
trançå importantå a creaÆiei mele, ci ca un act intelectual çi
patriotic de primå importanÆå în Æara noastrå. Nu cred cå
domnul Pavel Çuçarå este un stupid care så se încarce cu
maculaturå. Nici eu, nici dânsul nu ne vom îmbogåÆi instantaneu, deci aspectul comercial nu trebuie luat în consi
deraÆie, ci munca dânsului de difuzare în primul rând în
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muzee. Efortul dânsului este cu atât mai låudabil, cu cât
situaÆia muzeelor în Æara noastrå este deplorabilå. Apropo,
ce a fåcut domnul ministru al culturii Andrei Pleçu în acest
sens? NIMIC. Pardon, Muzeul æåranului. Iar dacå unii îçi
închipuie cå ceea ce a fåcut pentru mine… domnul Pavel
Çuçarå a fost un gest de prietenie, de çuçanea se înçalå
amarnic.
Este un fapt cunoscut, sper, cå relaÆiile dintre galeriçti,
critici de artå çi artiçti au fost întotdeauna dificile. Prietenia
nu era ea cea care determina relaÆiile, ci interesul reciproc,
profesional, în cazul de faÆå, deci nu comercial. RelaÆia nu
este filantropicå în materie de artå, ci la Crucea Roçie. În
ceea ce må priveçte, recunosc, relaÆia mea cu domnul Pavel
Çuçarå, nu a fost çi nu este ca apa de trandafiri. Iar dacå ne
încåpåÆânåm så abordåm aspectul comercial, nu este niciun
mister cå piaÆa româneascå este o piaÆå comunistå, neoco
munistå, cum vreÆi så-i spuneÆi, adicå închiså. Mereu aceiaçi spålåtori de bani inculÆi ce acum se ascund din cauza
evenimentelor…, care cumpårau în permanenÆå cam aceiaçi
artiçti, spuneau ei pentru investiÆii. Urmaçii celor ce veneau
cu douå ore mai devreme la garå, cåci nu se çtia niciodatå,
voiau så fie siguri cå nu scapå trenul. Aceiaçi ce au dus cultura româneascå de râpå atât în timpul comunismului, cât
çi al neocomunismului. Aceiaçi ce acum pentru prestigiu,
care(?), se plimbå în Ferrari, aleargå dupå posturi ministeriabile, tinichele çi distincÆii date între ei.
Så nu uitåm bineînÆeles contribuÆia „måreaÆå” la mândria naÆiunii române a domnului Horia Roman Patapievici,
dar çi a aristocratului Neagu Djuvara care Æinea cu oriçice
preÆ la teoriile sale istorice… Primul, ca çi al doilea, în momentele când naÆiunea românå avea mai mult ca niciodatå
nevoie så fie ajutatå så iaså din mocirla comunistå çi
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neocomunistå au gåsit de cuviinÆå så trateze fårå niciun
discernåmânt poporul român drept fecalå çi drept urmaç al
cumanilor, ramura proastå. Domnul Neagu Djuvara continua çi semna, cå poporul român nu a fost niciodatå un
model de cinste. Unde s-o fi documentat domnul istoric,
în Nigeria, ca så scoatå la ivealå o asemenea descoperire
arheologicå de preÆ? Sau poate în Grecia lui Nikos Beloianis
sau cea a lui Tsipras. Poate dacå domnul savant mai cålåto
rea prin Italia, în general prin sudul Europei, soarele i-ar fi
priit çi poate mai fåcea descoperiri senzaÆionale. Poate vedea
Columna lui Traian çi harta Imperiului Roman unde se
observå Dacia. Poate cå astfel el çi cei ce l-au încurajat reuçeau, în cele din urmå, så facå diferenÆa dintre popor,
naÆiune çi stat.
Nu çtiu de ce, dar perioada actualå prin care trece Æara
noastrå îmi aminteçte de epoca de tristå memorie, cea
fanariotå, când niste culÆi…, aflaÆi în slujba Imperiului
Otoman, au adus pe teritoriul Æårii noastre, printre alte
moravuri angelice, çi CIUMA lui Caragea. „Cu gogoçi cu
minciunele te fåcuçi vornic miçele”, gåsim în „Povestea
plåcintei”, scriså de Costache Negruzzi (1808‑1868), pe
timpul fanarioÆilor. Tot aça çi azi niçte ilegitimi ajunçi în
fruntea bucatelor în urma unei Lovituri de Stat, împart
bucatele çi dreptatea, îçi arogå dreptul de a face istoria Æårii.
Ca çtire de ultimå orå, trebuie så vå spun cå domnul
Horia Roman Patapievici învestit ca nou director al casei
de licitaÆii Artmark, continuå så ia drept imbecili pe cei ce
nu‑i fac curte çi pe cei ce‑i acordå încrederea, cumpåråtorii,
cauÆionând minciuni în prezentarea unui pictor român la
licitaÆia din luna mai. Pictor care s‑a pregåtit în academii
din Italia, care(?), çi se aflå în numeroase colecÆii europene,
care(?), apoi mai taie din coada vulpii çi spune dintr‑o
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colecÆie, care(?), ce a fost repatriatå în parte. Deci aproxima
Æii ce nu fac mare serviciu unui pictor român important.
Domnilor manageri de ocazie, ÎNCREDEREA este
fundamentalå în operaÆii comerciale, fårå ea intråm în sfera
gåinåriilor, specialitate comunistå, neocomunistå çi Æigå
neascå. Cei curioçi pot cumpåra catalogul sau så se uite pe
internet. Frumos… exemplu pedagogic de deontologie
culturalå…
PÂNÅ CÂND?
Så speråm cå preçedinÆia domnului Klaus Iohannis va
întrerupe VIA DOLOROSA a poporului român.
13.05.2015
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arcå aud reacÆiile violente stil rasist, fascist, nazist, pe
toate diapazoanele ce aduc aminte de Boris Godunov
sau Carlo Maria Michele Angelo Broschi, supranumit
Farinelli. Çi aceasta încå înainte de a citi rândurile ce vor
urma. ConsecinÆa civismului… a cårui surså este street‑cul
tura, cea de trotuar, ce s‑a emancipat cu mândrie democraticå
de cultura elitistå… Mai pe scurt, fast‑cultura de McDonald’s
furnizatå gata împachetatå de ordinatoarele mobile.
Acestor inepÆii ieçite în virtutea inerÆiei intelectuale voi
încerca så råspund nu cu insulte dâmboviÆene, ci prin prezentarea cotidianului românesc ce dureazå de zeci çi zeci de
ani. Din 1944 çi pânå azi fenomenul a cåpåtat amploare.
Sunt în mod hotårât în favoarea respectårii diferenÆelor
culturale, naÆionale, etnice, apårårii drepturilor minoritåÆilor
ce altådatå se numeau conlocuitoare.
Sunt hotårât împotriva naÆionalismului, mesianismului politic sau religios, noÆiuni abjecte care nu trebuie confundate cu patriotismul. A fi chinez, neamÆ, rus, român,
american, evreu, patagonez etc. nu reprezintå în sine dreptul de a‑çi aroga mai multe drepturi decât vecinul.
Apreciez ca o condiÆie esenÆialå a påcii, armoniei complementaritatea în solidaritate. Simplu spus, lucrurile bune
så fie asimilate, iar cele rele respinse în totalå reciprocitate.
Desigur, se pune problema ce este bun çi ce este råu, cine
decide respectarea unor norme sociale, care sunt reperele
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generale ce pot satisface întreaga umanitate. Råspunsul este
simplu çi complicat în acelaçi timp. Este complicat, fiindcå
fårå un ochi cultivat, educat este imposibil så ne descurcåm.
Ochiul fiind poarta de intrare, de percepere a mediului
înconjuråtor ce transmite, împreunå cu celelalte capacitåÆi
senzoriale, creierului datele brute ale mediului înconjuråtor.
Mai sunt çi alte consideraÆiuni ce trebuie avute în vedere
cum ar fi transcendenÆa, dar pentru moment så nu ne com
plicåm având riscul så pierdem firul.
În consecinÆå, materia primå intrå în posesia creierului,
cantitativ, în funcÆie de interesul çi curiozitatea individualå
pe cale senzorialå, masa de date urmând så fie selecÆionatå,
decantatå, transformatå în calitate, de cåtre creier. Pe lângå
datele ereditare ce nu le putem oculta, un rol extrem de
important îl are capacitatea de a discerne, capacitate poten
Æialå ce se îmbogåÆeçte în permanenÆå numai prin educaÆie
çi culturå. Familia, çcoala, reprezintå punctul, nucleul vital
fårå de care o societate nu poate fi viabilå.
Odatå aceastå minimå fiind îndeplinitå este simplu.
Metaforic vorbind, ochiul trebuie så aibå un unghi… de
vedere de 360 de grade. Ca så vadå ce? NATURA. Ignora
rea naturii de cåtre om a dovedit de-a lungul istoriei cå nu
poate duce decât la catastrofe umane.
Amnezia generalizatå a societåÆii actuale este în contra
dicÆie våditå cu simbioza vitalå între om çi naturå. Nimeni
nu poate nega existenÆa anotimpurilor, a unei flore çi faune
diferenÆiate ce au influenÆat de-a lungul istoriei umane
apariÆia çi dispariÆia unor civilizaÆii diferite, dar nu antagonice, filozofic vorbind. În acest sens, îmi permit så recomand pe Elie Faure (1873‑1937), personalitate care, pe
lângå faptul cå a fost medic çi eseist, a scris o „Istorie a
Artei” relevantå, apropo de afirmaÆiile mele de mai sus.
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Çi pentru a continua cu exemplele oferite de naturå,
nimeni nu poate nega existenÆa prådåtorilor, în toate mediile, terestru, acvatic, aerian, a unor paraziÆi, a homosexua
litåÆii. În acelaçi timp, echilibrul natural demonstreazå un
raport precis între majoritate çi minoritate în cadrul unei
coexistenÆe necesare continuitåÆii vieÆii, a perenitåÆii acesteia. Nu sunt adeptul darwinismului potrivit cåruia cel mai
puternic trebuie så aibå întotdeauna câçtig de cauzå. Exem
plul oferit de naturå existå; astfel microorganisme au supra
vieÆuit milioane çi milioane de ani unor fiinÆe… gigantice.
Desigur, logica naturii, a adevårului ce explicå existenÆa
universului nu o vom cunoaçte niciodatå. Cåci dacå prin
absurd o vom descoperi, sensul existenÆei umane, descoperirea permanentå, nu va mai fi justificat. Este imposibil så
credem cå vom deveni DUMNEZEI… Natura are un program diferit de cel al omului. Alambicul naturii este destul
de sofisticat, un amestec de perfecÆiune çi imperfecÆiune a
cårui dozare în intimitatea ei ne scapå. Pentru oameni
perfecÆiunea este un cumul de perfecÆiuni în temporalitatea
lor çi nu în atemporalitate care presupune çi accidente…
cum ar fi unele boli, vicii care, în mod paradoxal, devin
catalizatori ai unor inteligenÆe deosebite.
Voi da un singur exemplu ce‑l apreciez elocvent: iatå ce
spune Nietzsche în 1881, cu a sa sånåtate fragilå, cu ale sale
probleme nervoase çi cerebrale ce‑i provocau migrene insuportabile: „Martiriul la care må supuneau migrenele neîntrerupte timp de trei zile, consecutiv (…) eram în posesia
unei luciditåÆi extreme de dialectician, raÆionam cu mult
sânge rece la lucruri pentru care în timpuri normale, nu
sunt aça de îndråzneÆ, de rafinat, de fragil”. Nietzsche
sfârçeçte nebun. Dar nu ca un accident, ci ca urmare a unei
ereditåÆi, tatål lui sfârçind la fel.
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În concluzie, çi Nietzsche, çi tatål lui au murit nebuni,
dar istoria a reÆinut lucruri diferite, în folosul umanitåÆii,
despre ei. În acelaçi timp sora lui, Elisabeth Förster Nietzsche,
nefiind nebunå clinic, normalå… deci, adera din toate puterile ei la nebunia naÆional‑socialistå, creându‑i çi fratelui
ei, pentru un timp destul de îndelungat, reputaÆia falså de
antisemit. Observåm astfel cå într‑o anumitå temporalitate
putem trage concluzii false ce numai timpul, atemporalitatea le decanteazå la justa valoare, cum de asemenea nu putem pretinde ca o condiÆie a valorii, nebunia, alcoolismul
sau homosexualitatea. Çi pentru a reveni la oile…noastre,
minoritatea nu este o condiÆie indispensabilå creårii de
valori.
Iatå ce spune acelaçi Nietzsche în cartea sa publicatå în
1878 „Uman, prea uman” unde denunÆa în cuvinte extrem
de dure naÆionalismul la fel de periculos, precum catolicismul artificial. Este vorba, potrivit acestuia de: „o stare de
asediu çi de urgenÆå decretatå de o minoritate, suportatå de
o majoritate care are nevoie de çiretenie, de violenÆå çi de
minciunå pentru a se menÆine pe credit”. Astfel, Æinând
seama de propoul lui Nietzsche, ce observåm în momentul
de faÆå în Æara noastrå? O minoritate pretins majoritarå
uzurpeazå drepturile majoritåÆii cu argumente naÆionaliste,
transferând vina multinaÆionalelor pentru såråcirea poporului român la nivel material çi intelectual. Ori se çtie foarte bine cum China, Æarå comunistå, a devenit din punct de
vedere cantitativ, a doua putere mondialå economicå. Prin
transferul de tehnologie occidentalå, prin delocalizåri ce au
avut ca efect pervers… dezindustrializarea majoritåÆii Æårilor
occidentale în afarå de Germania Doamnei Merkel pe care
mai toatå lumea o uråçte.
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Minciuna comunistå îçi are bineînÆeles continuatorii ei
în aça-zisul neocomunism, adicå mare banditism. Desigur,
nu tråim într‑o lume paradisiacå promiså de comunism,
dar de aici çi pânå acolo ca niçte hoÆi de drumul mare så
pretindå cå ei… sunt såraci din cauza altor hoÆi este o cale
foarte lungå. Aceçti hoÆi considerå cå au de-a face cu un
popor de imbecili, tocmai ei patrioÆii.
Pe scurt, så interzicem altora så ne fure ca så furåm noi
liniçtiÆi. Aceasta este propunerea înÆeleaptå pentru a avea o
economie sånåtoaså, un sistem juridic viabil, o adevaratå
democraÆie. Unii nostalgici ai perioadei ceauçiste regretå
realizårile måreÆe în materie de industrializare idioatå. Un
exemplu notoriu este Combinatul Siderurgic de la GalaÆi.
Pentru mica istorie: În acea perioadå de mare påcålealå,
1968, ca çi istoriile cu RevoluÆia, Ceauçescu fåcea mare
tåråboi, în care am crezut çi eu, cu aça-zisa independenÆå a
României vizavi de lagårul socialist; de-abia mai târziu
mi‑am dat seama de semnificaÆia lagårului socialist. În acele timpuri exista un embargo la toate nivelurile ce viza în
primul rând URSS. Aceastå falså independenÆå a påcålit çi
Occidentul care a acordat României, numai ei çi nu celorlalte Æåri comuniste, clauza naÆiunii celei mai favorizate.
Deci era singura Æarå comunistå ce putea importa tehnologie occidentalå. Tehnologia era distribuitå, fårå mare
tam-tam, în primul rând URSS‑ului. Aça a apårut, printre
altele, Combinatul Siderurgic de la GalaÆi. În acea perioadå
tot Occidentul reducea drastic producÆia de oÆel.
Deci România se dotase cu un instrument industrial
enorm, dar nu pe måsura necesitåÆilor interne. Ce putea så
facå cu el, în condiÆiile în care era imposibil ca oÆelul så fie
exportat pentru a se obÆine devizele stråine vitale. Ca så se
facå renumitele… automobile Dacia, refuzate în Occident,
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printre altele, pentru cå uça unei maçini nu se potrivea cu
aceeaçi uçå a altei maçini?
Dar hai så nu vå fac, dragi cititori, så açteptaÆi prea
mult, prezentarea înÆigånirii accelerate a poporului român
executatå cu mare måiestrie… de neocomuniçti.
æiganii, cred cå nimeni nu poate contesta, nu sunt, nu
reprezintå în lume, la noi în Æarå o majoritate. Nu existå un
stat Æigånesc. Nu am auzit ca la ONU så fie un reprezentant
al statului Æigånesc sau ambasade ale acestuia, pe undeva.
Ce çtim în schimb, precis, este cå pe teritoriile unde s-au
stabilit mai mult sau mai puÆin definitiv, datoritå tradiÆiei
lor seculare de nomazi, printre altele, sunt incluçi într‑o
categorie socialå minoritarå unde apriori trebuie så respecte
legile sociale, economice ç.a.m.d. ale statelor gazdå. Pentru
nimeni nu este un secret cå originea lor nu este europeanå.
În acest context, sper cå nimeni nu pretinde cå Æiganii sunt
urmaçii civilizaÆiei indo‑europene.
Limba Æiganilor, la origine, poate spune multe. Sunt
Æigani, nu‑i aça, care vorbesc româneçte, ungureçte, spaniolå,
portugezå etc. Un alt motiv pentru a afirma cå în aceste
condiÆii Æiganii nu sunt preocupaÆi de sentimentul naÆional
specific statelor unde s‑au stabilit mai mult sau mai puÆin.
Cu alte cuvinte interesele comunitåÆii lor nu corespund
mai niciodatå cu cele ale statelor gazdå.
Cultura… lor fiind impregnatå de nomadism, nu are
în preocupårile ei vorbirea limbii autohtone. Legat de acest
fapt nu se poate pretinde cå existå çcoli, licee, universitåÆi
Æigåneçti, dar nicio atracÆie nemåsuratå faÆå de gramaticå,
ortografia limbii Æårii unde s-au stabilit sau faÆå de cultura,
istoria acesteia. Cu rare excepÆii muzicienii lor sunt mai
curând låutari. Ori, dupå cum çtim cu toÆii, încå nu existå
çcoli de muzicå sau Conservatoare ce formeazå låutari. Prin
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forÆa lucrurilor, ei nu au o administraÆie proprie, în afarå de
aceea organizatå de diverçi bulibaça sau regi, împåraÆi auto
proclamaÆi çi nerecunoscuÆi de comunitatea internaÆionalå.
În consecinÆå, plata impozitelor, printre altele, este
ceva aleatoriu pentru ei. Patrimoniu naÆional evident cå
pentru ei nu existå, deoarece sunt organizaÆi pe clanuri.
Personal nu am auzit pânå acum ca Æiganii så fie preocu
paÆi de prestigiul Æårii gazdå. Cu toate cå sunt cetåÆeni ai
diverselor Æåri, deci cu drepturi çi obligaÆii comune, vedem
cå le este indiferent dacå presa din Æårile unde fac spargeri,
organizeazå prostituÆia adultå çi infantilå, aducând astfel
prejudicii nu numai morale celor ce‑i gåzduiesc, îi numeçte
pe aceçti infractori români, sârbi, bulgari etc.
Nu trebuie så se înÆeleagå din cele de mai sus cå dispre
Æuiesc apriori pe Æigani. Departe de mine acest sentiment.
Dar în momentul când Æiganii vor înÆelege cå o societate
civilizatå nu se poate clådi pe infracÆiune çi inculturå, vå
asigur cå toatå lumea îi va iubi indiferent de specificitåÆile
lor etnice. Dar de aici çi pânå acolo încât så se dedice maneliçtilor o expoziÆie la Muzeul æåranului, craså iniÆiativå
antinaÆionalå, iresponsabilå, anticulturalå, tipic neocomu
nistå, este o mare distanÆå. AM PÅSTRAT æIGANII ÇI
AM ALUNGAT SAÇII ÇI ÇVABII.
Voi încheia gândurile de mai sus, care au un aer aparent
marginal, cu o dorinÆå ce se poate dovedi un vis, o utopie.
Aç vrea ca aceia ce au pus mâna pe putere în România,
comuniçtii, så aibå în sfârçit curajul så priveascå în ochii
copiilor români çi în cei ai copiilor minoritåÆilor de orice
naturå ce tråiesc pe teritoriul Æårii noastre, så recunoascå cå
au greçit transformând România, aça cum am mai spus çi
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altådatå, într‑o MARE NOSTRUM1 a hoÆilor, obligând
pe aceçti copii så devinå nomazi, lipsindu-i de educaÆie, de
culturå, distrugându-le sufletul, de multe ori fiindu‑le ruçine cå sunt români, iar minoritåÆile, care de-a lungul istoriei
çi‑au dovedit ataçamentul, au fost nevoite så påråseascå
dezgustate un påmânt ce i‑a primit cu dragoste çi pe care
l‑au iubit. Så înÆeleagå odatå pentru totdeauna cå fårå
CONÇTIINæÅ lumea devine IAD.
SÅ PLECE… DE BUNÅVOIE!

1

Mare Nostrum – numele roman al Mårii Mediterane.
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n ultimii ani au plecat peste hotare, luându‑çi lumea în
cap, milioane de români, de toate categoriile, de la muncitori necalificaÆi pânå la oameni cu o înaltå calificare în
cele mai diverse domenii. Exod UNIC în istoria României,
necunoscut pânå acum pe meleagurile carpatice, care a afec
tat ramuri esenÆiale pentru viabilitatea unui stat: cultura çi
sånåtatea.
Fenomenul a fost generat de acordurile de la Yalta çi
continuat în proporÆii de maså dupå negocierile în apele
teritoriale ale insulei Malta ce au condus la aça-zisele revolu
Æii de catifea. RevoluÆii ce au adus la putere în Æara noastrå,
România, o bandå de uzurpatori, tartufi, bufoni çi activiçti
culturali agramaÆi, fåpturi, organisme genetic modificate,
ståpânite de un cumplit libido materialist. Acestora li s‑au
adåugat noii colaboraÆioniçti sub masca rebelilor permanenÆi,
disidenÆi. Trebuie precizat aici cå disidentul se opune numai anumitor aspecte ale unui regim politic, spre deosebire
de opozantul politic care militeazå în interior pentru schim
barea totalå a unui regim politic despotic cu unul democratic, iar în exterior, ca refugiaÆi politici, au statut de azilanÆi
politici.
Fac aceastå precizare pentru tinerele generaÆii cårora li
se ascunde cu bunå çtiinÆå aceastå nuanÆå capitalå. Acest
fapt nu este întâmplåtor, deoarece amnezia planificatå a
debutat odatå cu aça-zisa eliberare de la 23 August 1944
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dupå o schemå bine verificatå çi puså în aplicare în Rusia
Sovieticå, fosta URSS. Cum? Prin torturi fizice, psihice
(spitale psihiatrice), închisori, umilinÆe morale (dosarele
„sånåtoase çi nesånåtoase”) la examenele de intrare în facul
tåÆi, asasinate, deportåri (a se informa despre anii 1950).
Elitele culturii româneçti au fost Æinta prioritarå. Politica
continuatå cu ocazia Loviturii de Stat din 1989 a dus, nimeni nu poate nega, este o evidenÆå, la uriaçul exod amintit
mai sus.
Istoria a dovedit‑o dintotdeauna cå atunci când vrei så
dezintegrezi „cimentul” spiritual, cultura unui popor, distrugi în primul rând elitele, cele ce conservå çi transmit noilor generaÆii valorile naÆionale çi universale, cele ce împiedicå
propagarea amneziei generalizate. Nimeni nu poate nega
cå în Æara noastrå, incompetenÆa, impostura responsabililor
politici a dus la dezastrul din învåÆåmântul elementar, liceal
çi universitar. Acestora aliindu‑se colaboraÆioniçtii de toate
categoriile ce se ascund sub masca criticiçtilor permanenÆi
care profitå instalându‑se în fruntea instituÆiilor, comisiilor, comitetelor etc. sufocând oamenii de culturå autentici
ce supravieÆuiesc eroic, aç spune eu.
UrmåriÆi la televiziune, la radio, în preså, la vernisaje
etc. ce risipå de erudiÆie povåÆuitoare se nåpusteçte asupra
publicului compus din aplaudåtori profesioniçti, prieteni,
care schimbå priviri complice, mulÆumite sau cei din spatele ecranelor convertiÆi la acelaçi post de televiziune unde
apar somitåÆi, simpatizanÆi, relaÆioniçti, muÆi prin forÆa
împrejurårilor. Ca så nu mai vorbim de cei ce sunt puçi în
imposibilitatea de a reacÆiona, pentru cå fie sunt inculÆi, fie
amnezici din diverse motive, uneori clinice, sau de cei care
posedå o adevaratå culturå, modeçti, dar cårora frecvent nu
li se då ocazia så demonstreze inaniÆia noilor Demostene ce
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au în permanenÆå dreptate. Aceçti erudiÆi ce au råmas la acest
stadiu, mimând cultura, în general complexaÆi din diverse
motive, îçi închipuie, în demagogia lor dizgraÆioaså, cå
salveazå România. ErudiÆia este o treaptå ce trebuie depåçitå
dacå vrem så atingem Æelul de a fi apreciaÆi într‑adevår de
oameni culÆi. Numai un spectru foarte larg de cunoçtinÆe
în istorie, filozofie, artå, poezie, muzicå, çtiinÆå etc. ne poate da posibilitatea de a compara, de a discerne, de a sintetiza, de a trage concluzii pertinente. Astfel ne vom putea da
seama cå aça-zisele revoluÆii, inclusiv culturale, nu au fost,
nu sunt çi nu vor fi decât niçte fantasme create pentru masele inculte, dar doritoare, fenomen de înÆeles, de a termina
rapid cu nedreptåÆile. Aça-numitele revoluÆii din istorie nu
au adus decât distrugeri de vieÆi, de bunuri materiale çi culturale incomensurabile, cåci întotdeauna violenÆa este un
fapt de inculturå, de råscolire a celor mai josnice instincte,
printre care aça-zisul naÆionalism abject. Ca çi råzboaiele.
RevoluÆia francezå, bolçevicå, ca så nu mai vorbim de
cea din 1989 nu au fost decât un Æesut de minciuni çi
manipulåri ale oamenilor de bunå credinÆå, dar din påcate
inculÆi, amnezici. Ce fel de revoluÆie a fost cea din 1989
când aceiaçi au råmas la putere, îngråçându‑se mai apoi ca
omizile, ca paraziÆii pe seama naivilor ce credeau cå peste
noapte vor intra în Paradis? Çi au råmas cu gura amarå.
Aça cum notam la începutul acestei cårÆi, Cioran spunea, pe bunå dreptate, cå cei mai mari idealiçti au fost cei
mai mari criminali. De fapt, aç spune eu, sunt monçtri cu
chip de om ce sub alibiul aducerii Paradisului pe Påmânt
nu cautå altceva decât så domine pentru a‑çi satisface
dorinÆele primare, creierele vicioase. Om de culturå se poate numi cel ce colaboreazå cu astfel de accidente nefericite
ale naturii? De fapt natura nu a greçit, ci ne‑a pus în faÆa
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exemplului de neurmat. Apropo de Paradis, marea majoritate a celor ce din diverse motive îçi închipuie cå sunt credincioçi, creçtini de exemplu, deoarece antropomorfizeazå
divinitatea, interpretând ad literam religia, ajung så fie o
pradå uçoarå miasmelor comunismului, devenind astfel
noii colaboraÆioniçti. De aceea este absolut necesar ca în
çcoli så se introducå de la cea mai fragedå vârstå studiul re
ligiilor. BineînÆeles adaptând metoda pedagogicå în funcÆie
de vârstå. Aceastå metodå poate fi cea ludicå, metodå ce nu
trebuie interpretatå ca valabilå numai copiilor ea extinzându‑se çi adulÆilor. Metoda, prezentatå de tatål meu, profeso
rul universitar Alexandru Trifu çi experimentatå în cadrul
unui cabinet pedagogic la Conservatorul din Bucureçti, a
fost descriså pe larg într‑un manuscris de 900 de pagini.
Când tatål meu, încå în viaÆå fiind, a cerut o audienÆå
domnului erudit Liiceanu Gabriel, directorul Editurii
Humanitas, acesta nu a considerat necesar så dea curs cererii de audienÆå. Cu vastele dânsului cunoçtinÆe îçi imagina
probabil cå metoda în cauzå presupunea ca mijloace pedagogice jucåriile. Sau poate prefera cursul de pedagogie gene
ralå al Tamarei Dobrin. În schimb, Biblioteca Universitarå
din Geneva a primit manuscrisul în cauzå, cu braÆele deschise, în arhivele ei. Metodica ludicå a început, în momentul
de faÆå, så capete amploare în FranÆa cu rezultate mai mult
decât promiÆåtoare, superioare, în special, celor din învåÆå
mântul public.
La rândul ei, Biserica Ortodoxå Românå nu a întrevåzut
necesitatea introducerii studiului religiilor în învåÆåmânt,
preferând astfel så‑çi lase credincioçii în ignoranÆå. Normal,
nici pânå acum nu çi‑a fåcut mea culpa apropo de colaborarea ei notorie cu Securitatea, PoliÆia Politicå ceauçistå çi
postceauçistå.
68

SOS România çi unirea mitocanilor erudiÆi…
Am mai spus cå incultura este un teren propice violen
Æei, chiar extreme. Cred cå planeta întreagå este puså în faÆa
acestui fenomen distrugåtor de civilizaÆii, sub ochii noçtri.
În numele unei religii, cea musulmanå, se såvârçesc cele mai
oribile atentate de cåtre oameni ce se laså manipulaÆi de in
terese geostrategice. La aceastå enormå manipulare actualå
nu este de mirare cå aça-zisa stângå francezå, aça-zisa inteli
ghenÆia ce a colaborat la adormirea vigilenÆei publice în cazul
comunismului, procedeazå de aceeaçi manierå acum, cu
acelaçi slogan „umanist” comunist al înfråÆirii între popoare.
TradiÆie nefastå iniÆiatå, printre alÆii, de Jean Paul Sartre,
ce a fost la început un colaboraÆionist nazist, apoi s‑a strecurat în comitetele de epurare dupå eliberarea FranÆei, devenind ideologul de bazå al KGB‑ului sovietic în FranÆa.
„Intelectual” despre care academicianul scriitor Jean
d’Ormesson spunea cå a fost un om foarte inteligent, dar a
ratat totul în viaÆå. Acest personaj malefic a deschis drumul
emulilor lui Mai 68. Incultura, tot ea, fiind terenul de pre
dilecÆie al naÆionalismului abject ce cautå så elimine
patriotismul.
Este îndeajuns så privim actuala isterie naÆionalistå pro
vocatå de cei ce nu mai çtiu pe unde så mai scoatå cåmaça
ca urmare a zeci de ani de incompetenÆå, minciunå, impos
turå. Iatå SOLUæIA. Desigur, este de necontestat, tråim la
nivel global o epocå de hoÆie generalizatå, de la mic la mare.
În aceste condiÆii, este elementar ca fiecare stat sau guvern
så‑çi ia måsurile necesare, så adopte legi adaptate la noile
forme de infracÆiuni, noi forme ce aparent au aerul de legalitate, deoarece justiÆia are rolul de a veghea în permanenÆå
la respectarea ei. Ceea ce fac statele civilizate în momentul
de faÆå. Cåci furtul se produce în momentul când noi înçine nu suntem capabili så ne apåråm. Ori, cum se poate
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pedepsi frauda în Æara noastrå când cei ce au fost aleçi pe
baza unor minciuni sfruntate, a unei demagogii interminabile, sunt primii care furå fårå nicio limitå. Impostura ce se
manifestå nu numai pe plan economic cu rezultatele dezastruoase, pe care le poate constata pe zi ce trece fiecare cetåÆean
normal, ci çi pe plan cultural, intelectual. Escrocheria
intelectualå, cu aceasta doresc så continui în rândurile ce
urmeazå.
Peisajul cultural actual românesc este dominat, cu riscul de a må repeta, de escroci ce cautå din toate puterile så
elimine spiritele sånåtoase ce luptå disperat så nu lase barca
România så se scufunde definitiv.
Acest peisaj este asemenea celui natural. PriviÆi despå
durirea munÆilor fårå nici cea mai micå milå, fenomen ce
duce ineluctabil la degradarea solului. Nu trebuie så fii absolvent al UniversitåÆii din Oxford sau din Cambridge ca så
çtii cå singura noastrå surså de viaÆå este NATURA, mama
noastrå a tuturor, indiferent de meridian. Ea nu cere de
mâncare, ne då totul gratuit. În schimb, noi trebuie så o
iubim, så ne aducem aminte cå înainte de a fi Homo sapiens,
faber sau religiosus suntem HOMO LUDENS care are ca
baze fundamentale complementaritatea çi solidaritatea. De
altfel Taoismul, acum 2.000 de ani cu al såu discipol LaoTzeu, afirma aceste baze, principii ce trebuie respectate,
contribuind astfel la armonia vieÆii. Poate este surprinzåtor,
dar personal consider cå observând cu atenÆie natura avem
în faÆa noastrå manualul çi metodele pedagogice, inteligente, pe care dacå le aplicåm societåÆii umane avem o çanså
extraordinarå de a progresa în viaÆa de toate zilele. Curio
zitatea m‑a împins så må documentez, nu, nu pe internet,
ci urmårind ultimele descoperiri çtiinÆifice în materie de
comportament al arborilor, plantelor, care în niciun caz nu
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pot fi bånuite de hoÆie sau escrocherie. Aceste descoperiri
recente fåcute de marele botanist, biologist Francis Hallé,
demonstreazå fårå urmå de îndoialå importanÆa extraordi
narå a biodiversitåÆii çi credinÆa sa cå PÅDURILE depåçesc
de departe capacitatea oceanelor de a epura aerul. Tot aça
ca pådurile, CULTURA çi numai ea poate så cureÆe
pestilenÆialitatea imposturii çi a corupÆiei, a mentalitåÆii de
câçtigåtor çi pierzåtor din societatea actualå româneascå.
Aça cum pådurile constituie cel mai de nådejde prieten al
omului tot aça trebuie consideratå çi cultura. Da, este demonstrat cå arborii sunt inteligenÆi, au sensul colectivitåÆii.
Individual, arborele are o viaÆå limitatå, dar colonia arborilor este nemuritoare. Sunt inteligenÆi, deoarece sunt capabili
så rezolve problemele întâlnite, în particular supravieÆuirea
çi confortul lor. Mai precis, sunt capabili de a învåÆa çi a pås
tra în memorie ceea ce au învåÆat pentru A TRANSMITE
generaÆiilor urmåtoare experienÆa. Astfel, au capacitatea de
a comunica, printre alte mijloace, cu ajutorul sudårii rådåci
nilor sau a unor ciuperci filamentoase conectate rådåcinilor.
Este vorba de myceliums, internetul nostru. Arborii se dez
voltå bine acolo unde nu sunt agresaÆi de prådåtori çi para
ziÆi, exact ca çi societatea umanå. Arborii tråiesc ca într‑o
familie: tata, mama çi copiii. ScoÆianul Anthony Trewavas
a demonstrat cum o plantå are grijå de descendenÆii ei
trimiÆându‑le mai multi hidraÆi de carbon prin intermediul
unei reÆele de ciuperci filamentoase, pentru a-i ajuta în dezvoltarea lor.
Cred cå nu mai este nevoie så insist asupra triadei, natura, cultura, Homo Ludens, triadå care reprezintå piatra
unghiularå a armoniei necesare unei societåÆi unde toatå
lumea este câçtigåtoare. În momentul când acest echilibru
dinamic este rupt avem de a face în primul rând cu
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instabilitate socialå indubitabilå. Instabilitate ce provoacå
regresul unei societåÆi la toate nivelurile, politic, economic,
cultural. Dragi cititori, cele afirmate nu sunt fantasmele
unui teoretician de naftalinå, ci o realitate obiectivå, palpa
bilå, reprezentatå de ElveÆia, un exemplu pozitiv de luptå
permanentå de realizare a echilibrului amintit. DemocraÆia
elveÆianå, pe care o tråiesc de 38 de ani, nu este o abstracÆi
une, ci viaÆa de zi cu zi. Nu este un fenomen de societate
îngheÆat, imuabil, ci perfectibil în permanenÆå în funcÆie
de dinamica evenimentelor la nivel mondial. Regret cå nu
dezvolt mai mult teoria çi practica lui Homo Ludens, cåci
aceasta ar ocupa prea mult spaÆiu. De altfel cine este curios
poate vedea seria de desene mari, 200 x 150 cm, intitulatå
Homo Ludens sau Mitul lui Sisif ce trateazå subiectul, ca çi
scurta prezentare teoreticå aflatå la domnul Pavel Çuçarå.
Dar så nu ne gråbim, cåci în cele ce urmeazå vom vedea de
ce am scris cele de mai sus. Nu din dorinÆa de a spune anumite lucruri, unele dintre ele fiind deja çtiute, ci pentru a
ilustra în cele ce urmeazå, printr‑un exemplu concret çi cu
argumente precise, cå aura creatå în jurul domnului Pavel
Çuçarå nu are nicio bazå demnå de luat în seamå. De asemenea, nu vreau så reiaså cå ar fi vorba de o reglementare
personalå de conturi, ci un exemplu tipic de comportament
ce a fåcut ca Æara noastrå så tråiascå încå, din påcate, cu iluzia
unei vieÆi culturale efervescente, cu rezonanÆe internaÆionale.
Iluzie întreÆinutå de o castå al cårei reprezentant, printre
alÆii, este criticul de artå, galeristul de ocazie, expertul, poetul, scriitorul, cercetåtorul çtiinÆific, domnul Pavel Çuçarå.
Castå ce çi‑a împårÆit rolurile çi sectoarele de influenÆå, cu
caracter de monopol, dupå Lovitura de Stat din 1989.
Pavel Çuçarå, acest clon, moderat vorbind, al Renaçterii
italiene, se exprimå çi‑çi då cu pårerea în varii probleme,
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nescåpându‑i, ca oricårui cetåÆean demn de acest nume, nici
domeniul politic. A se vedea afiçarea ostentativå pe Internet
lângå doamna Monica Macovei cu ocazia alegerilor prezi
denÆiale. O scenå demnå de Tartuffe. PriviÆi pe YouTube
micul film în care domnul Pavel Çuçarå cu eleganÆa‑i…
çtiutå se açazå pe scaun så semneze votul secret (ce parodie)
în timp ce doamna Monica Macovei, candidatå la alegerile
prezidenÆiale, stå în picioare. Apoi ridicându‑se totuçi çi cu
o duioçie paternalistå, Æinând‑o pe dupå umår pe viitoarea
posibilå preçedintå a României, îçi afirma compatibilitatea
PROFUNDÅ cu doamna Monica Macovei. Iar doamna
Monica Macovei, mai micå fiind de staturå, îçi ridicå privirea spre domnul Çuçarå ca spre un tåtå ocrotitor. Desigur,
suntem liberi så votåm cu cine vrem, asta‑i democraÆia. Eu,
spre exemplu, am votat în favoarea Domniei sale, Domnul
Klaus Werner Iohannis.
Dar så trecem, fårå ocoliçuri, la, zic eu, dezvåluirea ade
våratei feÆe a starului oficial al criticii de artå româneçti.
29 septembrie 2017, e-mail din partea domnului Pavel
Çuçarå:
„Çtii care e chestia? ÎÆi trimit nota de platå, vii çi‑Æi iei
lucrårile, îmi dai banii pe care i‑am dat pe transport çi te bag
în pizda må‑tii! Din clipa asta între noi nu mai existå niciun dialog. De când pizda må‑tii îmi faci tu mie program
çi îmi reglementezi viaÆa? Cå eçti mitocan çtiam, dar dacå
vrei så‑Æi exerciÆi mitocånia pe mine asta nu merge, labå
expiratå ce eçti. Cu asta s‑a umplut paharul, am tot glumit
crezând ca îÆi revii, dar nebunia ta este ireversibilå. Gata,
vino cu banii çi ia‑Æi lucrårile. Mai îmi dai un semn când
eçti pregåtit. Pânå atunci aut!”
Poate veÆi zice, dragi cititori, cå este imposibil çi cå din
cauza mea omul çi‑a pierdut calmul. Eu sunt vinovatul, eu
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l‑am provocat special. æin så vå spun cå maestrul nu este la
prima så efuziune liricå. În alt e-mail, må ameninÆa cå‑mi
va da un çut în cur de må va gåsi lumea cu buletinul.
Çi acum iatå cum s‑a ajuns aici. Dupå Lovitura de Stat
din 1989, care, în epocå, credeam prosteçte cå este RevoluÆie,
pictorul Georges Tzipoia, refugiat politic ca çi mine, îmi
face cunoçtinÆå cu Pavel Çuçarå. Tot în epocå, de bunå cre
dinÆå, luam visurile drept realitate çi‑mi ziceam cå intelectualii români, în integralitatea lor, vor contribui la renaçterea
Æårii. Eu dau un interviu la TV InternaÆional, timp de 55
de minute în care îmi exprim dorinÆa de a se relua legåtura
românilor din diaspora cu cei din Æarå, dau un interviu la
radiodifuziunea românå unde‑mi exprim, printre altele, regretele cå limba românå în mass-media este aproape de nerecunoscut; iatå un prim semn de trezire.
Plecând de la acele momente pline de speranÆe am acor
dat o încredere TOTALÅ lui Pavel Çuçarå. Tout va bien
Madame la Marquise. Pavel Çuçarå scrie un articol ditirambic
la adresa mea în România literarå – 2009, care se încheie
astfel: „Istoria artei noastre de aståzi trebuie så‑l recupereze
çi så çi‑l asume cu maximå urgenÆå”. Eu încå în beÆia cu apa
de trandafiri nu fac o analizå la rece a conÆinutului artico
lului. Mai târziu, dupå mai multe semne ce m‑au pus pe
gânduri, realizez superficialitatea celor scrise. Pânå atunci,
ca så scurtez povestea, în spiritul dragostei… neÆårmurite
reciproce îi propun lui Pavel Çuçarå, deoarece eu nu am
copii, cu acordul soÆiei mele, så‑i încredinÆez 2.000 de lu
cråri, majoritatea desene, ca unui frate. Så aibå grijå de ele.
Så dispunå de ele aça cum crede de cuviinÆå, fårå så‑i cer
niciun ban în schimb. L-am rugat doar så participe cu
jumåtate la costul transportului pe care eu l‑am organizat
fårå så fac apel la o firmå specializatå, cåci ar fi fost o ruinå.
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Pavel Çuçarå este de acord. Nu facem vreun act nici oficios,
nici oficial în acest sens. Au fost douå transporturi. De ce?
Pavel Çuçarå fiind la mine în atelier a fotografiat ansamblul
lucrårilor çi‑çi exprima pårerea cå vor încåpea toate în casa
dânsului din strada Prof. Iulian Valaori nr. 1. Dupå
descårcarea primului transport îçi då seama cå nu o så intre
totul la adresa amintitå. Çi aici vå rog, dragi cititori, så fiÆi
atenÆi, cum eu nu am fost în acel moment, din påcate, la
conversaÆia ce a avut loc. Pavel Çuçarå îmi spune cå trebuie
så caute un spaÆiu pentru restul lucrårilor. Sunt de acord.
Må gândesc în acelaçi timp çi eu la o soluÆie çi‑i comunic cå
potenÆial am eu rezolvarea, dar så açtepte pânå când vorbesc
cu persoane pe care le cunoçteam bine çi dispuneau de un
spaÆiu important. Era vorba despre copiii naçilor noçtri din
Æarå. Nu trec nici cinci minute çi Pavel Çuçarå îmi telefoneazå
çi‑mi spune cå a gåsit un garaj. Zis çi fåcut. Era de la sine
înÆeles cå va plåti o chirie. Dar nu mi‑a spus nimic în acest
sens çi ceea ce era mai important nici montantul ei. Cåci,
cred eu, era capital pentru al doilea transport. Adicå trebuia
så partajåm chiria, o plåtea el integral? Nimic clar. În cazul
în care el trebuia så plåteascå prea mult, singur, era
problema lui çi numai a lui, dacå dorea çi al doilea transport,
dar dacå trebuia så o împårÆim cred cå era de la sine înÆeles
så må întrebe dacå sunt de acord. Cu mult mai târziu, dupå
ce este efectuat çi al doilea transport, aflu cå spaÆiul supli
mentar nu este un garaj, ci o fostå fabricå de pâine. L‑am
våzut în cele din urmå çi l‑am fotografiat. Se poate vedea
clar din fotografie cå spaÆiul acordat lucrårilor mele este
maximum o jumåtate din superficie. Çi‑mi spune cå‑l costå
500 de euro, fårå så‑mi arate nicio facturå. Totul pe încre
dere. Era normal så‑l coste, numai cå aici se complicå lucru
rile într‑un sens cam nebulos. Când a intervenit conflictul
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deschis, o så descriu mai târziu cauzele, îmi trimite un desfå
çuråtor de plåÆi emis de firma TOP ART SRL ai cårei unici
acÆionari sunt soÆia lui çi el. În plus, pe lângå cei 15.000 de
euro ce mi‑i cerea pentru chirie îmi pretinde alÆi 15.000 de
euro ca angajat al meu. Cum? Oficial, la negru? Cåci nu am
fåcut niciun act oficial în acest sens, deoarece desfåçuråtorul
nu are rubricå pentru obligaÆii sociale etc. Dupå cum vedem,
recuperarea urgentå pentru istoria artei noastre de aståzi s‑a
efectuat fizic. Çi acum iatå cum a procedat Pavel Çuçarå în
sensul anunÆat cu mare fanfarå.
Trec anii, ne aflåm în pragul a mai mult de patru ani.
Relatez în dezordine. A pus în vânzare la Artmark o picturå
de 100 x 80, intitulatå The Artist. PreÆ de plecare 900 de
euro. Bine luminatå. În schimb prezentarea autorului era
derizorie la nivel de Curriculm Vitae. BineînÆeles nu s‑a
cumpårat, pentru cå lumea se întreba: „Cine‑i ÅSTA?”
A fåcut o expoziÆie la galeria lui, Colony Art (artå çi
coloniale), într‑un cadru de târg aflat la margine de
Bucureçti, ca så nu spun altfel. Aici au fost expuse mai multe lucråri luate, în mod evident, la întâmplare. Nici o
rezonanÆå în preså çi cred cå nici o vânzare. Înscrie la o altå
licitaÆie, Casa Lavakow, o lucrare ce fåcea parte dintr‑un
ciclu de 9 piese cu un titlu complet greçit anunÆat, deoarece
textul se desfåçura coerent de la numårul 1 la numårul 9.
Textul era inspirat dintr‑o carte a lui Jean d’Ormesson.
Privesc descrierea, unghiuri ascuÆite çi alte invenÆii. Nu çi‑a
dat seama expertul nostru ca fondul lucrårilor era inspirat
din chimonourile japoneze, iar fiecare lucrare prin sistemul
de agåÆare trimitea la stampele japoneze? Nu a sesizat cå
discurile de vinil au gravate pe ele un text coerent de la 1 la
9? Vedem clar o afiçare conformå concepÆiei unitare çi alta
amputatå ca o propoziÆie fårå predicat.
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Am vorbit cu o persoanå de la Casa de licitaÆii Lavakow
atrågându‑i atenÆia asupra modului greçit de afiçare çi des
criere graficå çi cromaticå. Råspunsul a fost cå inadverten
Æele sunt sub responsabilitatea celui ce a depus lucrarea,
deoarece ei nu au expert. Bravo! Cine a depus lucrårile?
Çuçarå Pavel. I‑am mai atras atenÆia atât lui, cât çi ginerelui,
care supraveghea galeria Colony Art, asupra titlurilor greçite
ale lucrårilor mele afiçate pe site‑ul galeriei. Nimic de fåcut.
I‑am cerut un DVD pe care i-l dåruisem, intitulat Croyances
Ancestrales, cu desene ale mele pe muzica lui HoraÆiu
Rådulescu, unul dintre cei mai mari compozitori de muzicå
contemporanå, creatorul curentului muzicii spectrale,
întrucât aveam nevoie de el pentru Biblioteca NaÆionalå a
FranÆei. Originalele desenelor se aflå la Pavel Çuçarå. Îmi
råspunde cå habar nu are pe unde se aflå. æin så amintesc
cå producerea acestui DVD m‑a costat 1.500 de franci
elveÆieni. NeglijenÆa ce am început så o constat în conservarea çi promovarea lucrårilor mele m‑a pus pe gânduri în
mod serios.
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În sfârçit, vå voi relata sursa conflictului. Dupå ce a
intrat în posesia celor 2.000 de lucråri pe care i le‑am oferit
ca unui frate ce nu avea ca meserie vânzarea de seminÆe în
Gara de Nord, ci pe aceea de critic de artå, îmi spuneam în
epocå, s‑au stins, aça deodatå, scânteile entuziasmului.
Curios, nu‑i aça…? M‑am interesat la Proliteris, asociaÆia
de apårare a drepturilor de autor din ElveÆia, cum så devinå
çi el membru, deoarece aceastå asociaÆie are o revistå unde
membrii pot publica articole de specialitate, în trei limbi.
I‑am trimis formularele så le iscåleascå. Nici mulÆumesc,
nici o veste. Dupå repetate atitudini de lipså elementarå de
politeÆe am întrerupt complet dialogul timp de mai multe
luni. Çi când deodatå ce så vezi?
Iatå ce‑mi transmite intelectualul nostru dupå ce am
fost solicitat de Doamna Raluca Båloiu, critic de artå, curatoare, så particip la expoziÆia de la Palatul Cotroceni
AICI‑ACOLO, cu participarea unor artiçti din Æarå çi
diaspora:
„Dacå tu crezi cå îÆi depozitezi lucrårile pe banii mei çi
cå le dirijezi traseele ca çi când eu sunt valetul tåu, ori nu
stai bine cu orientarea în realitate, ori Æi‑ai descoperit, la
båtrâneÆe, vocaÆia de escroc. Niciodatå nu a fost vorba så fac
eu donaÆii la muzee, MAI ÎNTÂI, PENTRU CÅ NICIUN
MUZEU NU VREA DONAæII (s.n.) çi în al doilea rând,
cå orice donaÆie presupune cheltuieli serioase de evaluare,
notariale etc. ASTA ESTE O INVENæIE A UNEI MINæI
BOLNAVE (s.n.)… O så‑i spun çi Crinei (soÆia mea –
n.a.), situaÆia pe care ai creat‑o çi så nu se mire dacå într‑o
zi îÆi arunc lucrårile afarå, LUCRÅRI PE CARE, æINE
BINE MINTE, NU LE VREA NICI DRACU (s.n.)… Çi,
pentru cå încå îmi eçti simpatic, pânå vom deveni duçmani
de‑adevåratelea, te îmbråÆisez cu oarecari precauÆii, fiindcå
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e posibil ca nebunia så fie contagioaså!” Mic comentariu:
îmbråÆiçarea lui Juda.
Cum este posibil ca dupå atâta rea credinÆå çi dorinÆa
explicitå de dezinformare din partea unui expert oficial så
cred în îmbråÆiçari?
Iatå acum inventarul minciunilor cu dovezi:
1. Nu am fåcut niciodatå presiuni, în timp, så facå do
naÆii. I‑am spus întotdeauna så se aranjeze direct cu muzeele.
Cu ani în urmå i‑am spus cå aç dori ca douå, trei lucråri så
fie donate unor muzee, fapt acceptat. SoÆia mea este martorå.
2. Muzeul Cotroceni a acceptat donaÆia la propunerea
mea spontanå. Ca precizare, i‑am spus doamnei Raluca
Båloiu, curatoarea, mai întâi så întrebe muzeul Cotroceni
dacå acceptå propunerea mea çi apoi så‑l anunÆe pe Pavel
Çuçarå ca så nu provocåm discuÆii inutile.
3. Våzând cå muzeul Cotroceni acceptå donaÆia m‑am
adresat muzeelor Brukenthal din Sibiu, muzeelor din
Galati çi Cluj. Niciun muzeu nu m‑a refuzat, ba dimpotrivå
TOATE au fost de acord så le ofer mai multe lucråri. Pavel
Çuçarå a refuzat. Întreb, cu ce drept?
Muzeului din Cluj i‑a refuzat propunerea mea de
donaÆie.
4. „O donaÆie presupune cheltuieli serioase de evaluare,
notariale etc. çi necesitatea prezenÆei mele fizice”. TOTUL
este FALS. Existå un consiliu çtiinÆific, de cele mai multe
ori, care decide acceptul sau refuzul donaÆiei, nu evalueazå
nimeni în afarå de mine çi nicio formå notarialå nu este
necesarå dacå nu se depåçeçte o sumå limitå pe care am
avut grijå så nu o depåçesc.
În consecinÆå, nici prezenÆa mea fizicå nu este necesarå.
Dovada de netågåduit este cå toate cele trei muzee, dupå
completarea unor formulare semnate de o parte çi de alta,
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au consfinÆit din punct de vedere juridic donaÆia mea. Ce
poate fi aceasta? Rea credinÆå plus incompetenÆå din partea
unui expert agreat, må întreb de cine çi pe ce bazå.
5. Cum ståm cu afirmaÆia „lucråri pe care nu le vrea nici
dracu”?
Culmea, dupå acceptårile amintite, Pavel Çuçarå îmi
spune cå va lua el legåtura cu douå muzee pentru a face
donaÆii, el care spunea cå trebuie så fiu nebun så‑mi imaginez cå muzeele acceptå donaÆii. Unul dintre ele fiind cel
din Ploieçti. Çi ce credeÆi cå propune? Douå lucråri mari de
200 x 150 cm, disparate, din ciclul Homo Ludens sau Mitul
lui Sisif care, în sine, sunt de neînÆeles. Mai are çi grija cå
este bine så donåm… lucråri mari, cåci muzeele au loc çi pot
så le îngrijeascå mai bine. Când i‑am spus cå este anormal,
mi‑a råspuns ca el nu stå så caute în GRÅMADÅ (expresie
„adecvatå”… unor lucråri de artå) cu cârca, ci le då la rând
cum îi vine. I‑am propus så‑i plåtesc eu un om care så‑l ajute
când are el timp. Refuzând propunerea mea, din demnitate
nu‑i aça, i‑am spus cå felul lui de a lua din gråmadå seamånå
a båtaie de joc. SimÆindu‑se jignit în mândria lui de expert
îmi aruncå buchetul ultim de drågålåçenie, ÇANTAJUL.
Vi‑l citez:
„Aceasta este suma pe care mi‑o datorezi pentru chirie.
Ai în anexå desfåçuråtorul plåÆilor la zi, echivalentul a 15.707
de euro, la care se adaugå 1.300 de euro pe care i‑am plåtit
eu pentru transport, plus 15.000 de euro, plata mea în calitate de angajat al tåu în toatå aceastå perioadå. Total:
33.007 euro. Dacå pânå la 01 decembrie 2017 nu îmi achiÆi
aceastå datorie çi nu vii så‑Æi ridici lucrårile, ele îmi revin de
drept, de fapt aça cum a çi fost înÆelegerea, dar, de data
aceasta, pentru stingerea datoriei pe care o ai cåtre mine, iar
cu tine întrerup orice relaÆie. O så‑i trimit acest e-mail çi
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Crinei, så çtie çi ea despre ce este vorba! Voi reveni cu factura
çi cu numårul de cont în care så îmi faci plata.” 3 oct. 2017.
Pânå la 28.11.2017 nu mi‑a sosit nicio facturå. Iatå ce
îi datorez pentru lucrårile puse una peste alta, aça cum afirma expertul Pavel Çuçarå într‑un alt e-mail.
Aceasta este råsplata muncii mele de 35 de ani oferitå
lui Pavel Çuçarå, ansamblu UNIC pe care nu cred så‑l fi
avut sau så‑l mai mai aibå niciun colecÆionar în România
nu numai antebelicå, dar nici postbelicå. Ansamblu compus
din picturi, desene, gravuri, pasteluri, acuarele, fotografii,
încercåri de poezie, arhiva parÆialå, unde se pot urmåri gândurile, problemele ce mi le‑am pus din punct de vedere
plastic, filozofic.
Ansamblu pentru care am plåtit greu mai ales ca refugiat
politic. Mi s‑a confiscat TOTUL în Æarå, din punct de vedere material çi sufleteçte, iar aici în ElveÆia, eu çi soÆia mea
ne‑am descurcat singuri fårå absolut niciun ajutor iniÆial.
Îndurând de multe ori umilinÆe, privaÆiuni, pânå så ne
creåm prin munca noastrå un loc sub cer.
Aça a înÆeles, prin insulte çi çantaj, Pavel Çuçarå, så rås
pundå la gestul meu, la încredinÆarea unui patrimoniu ce
un om cu minimum de responsabilitate trebuia så‑l gireze
nu numai în folosul personal, ci çi al Æårii. Aça a råspuns
Pavel Çuçarå la dorinÆa mea de a dona muzeelor Æårii lucråri
de artå. Ce sacrificii materiale, pe måsura celor 2.000 de
fragmente din sufletul çi mintea mea pe care i le‑am oferit,
a fåcut? L‑am ofuscat grav demonstrându‑i clar minciuna
când afirma cå muzeele din Æarå nu acceptå donaÆii? Dove
dindu‑se explicit cå muzeele la care m‑am adresat, fårå så
cunosc pe nimeni personal, au acceptat imediat donaÆiile
propuse. În plus, mai doreau çi alte lucråri. Am dovezi scrise.
81

Alexandru Trifu
Ce a fåcut Pavel Çuçarå în acest sens timp de mai bine de
patru ani cu lucrårile påstrate „una peste alta”? NIMIC.
Iatå ce cred eu. Pavel Çuçarå este un ignorant al raportu
lui strâns între ETICÅ çi ARTÅ, raport ce trebuie så‑l aibå
orice om ce se pretinde cultivat. Cåci arta este o manierå de
a tråi. A se reciti filozoful Platon çi nu numai, care scrie în
„REPUBLICA”: „Într‑un oraç guvernat de cåtre un tiran
pårÆile cele mai virtuoase ale sufletului sunt reduse la sclavie,
în timp ce o minoritate formatå din partea cea mai pericu
loaså çi mai furioaså, ståpâneçte”.
Tot Platon mai spune în „LEGILE”: „A educa nu
înseamnå numai a instrui, un oraç just este de asemenea
educativ, guvernantul fiind çi pedagogul oraçului”. Cåci
Pavel Çuçarå este çi cadru didactic, pregåteçte noile generaÆii
de oameni de artå. Pavel Çuçarå fiind un pur produs al neo
comunismului, prin comportamentul såu amoral, ignorant
çi implicit lipsit de orice eticå elementarå çi conçtiinÆå, la ce
consecinÆe pozitive så ne açteptåm de la manierele lui în
relaÆia cu societatea, cu oamenii mânaÆi nu de egoism, ci de
altruism, cu oamenii ce existå în Æarå çi în diaspora care vor
så construiascå un viitor sånåtos noilor generaÆii.
Cum poate fi calificatå înjuråtura la adresa mea implicându-mi mama, care a fost insultatå în memoria ei de fiinÆå
ce a fåcut sacrificii de neimaginat pentru fiul ei unic, pentru
ca acesta så‑çi gåseascå libertatea de om çi de artist? Care
mamå se desparte de fiul ei, fiind pe patul de moarte? Des
criu episodul acesta dramatic în cartea mea „A fost odatå ca
niciodatå Revolta 1942‑2014”, Editura Tracus Arte, carte
pe care o are polivalentul nostru.
Deci, în cunostinÆå de cauzå, Pavel Çuçarå çi‑a permis
ignominia pomenitå mai sus. Unde este respectul morÆilor,
maestre? În afarå de mama mea, sute de mii de mame îçi
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plâng copiii plecaÆi peste hotare din cauza castei din care
face parte çi teoreticianul nostru, castå ce se simte de minune
în cloaca de suficienÆå çi imposturå grandilocventå ce duce
Æara la dezastru. S‑a gândit estetul… nostru cå insultându‑mi mama insultå çi celelalte sute de mii de mame ce s‑au
despårÆit de copiii lor cu lacrimi în ochi, pentru ca aceçtia
så aibå o viaÆå de demnitate? NU. Cåci evident nu avea cu
ce. Aça deodatå, dupå ce a intrat în posesia celor 2.000 de
lucråri, nu a mai avut elogii la adresa mea. Atitudine similarå
cu a întregii mass-media ce nu a suflat un cuvânt despre car
tea amintitå, mass-media care cu siguranÆå‑i çtia conÆinutul.
Nu, nu delirez, cåci acelaçi lucru s‑a întâmplat cu celelalte
douå cårÆi ale mele intitulate „Orient – Occident – Transcen
denÆå”, Editura Alcor çi „Curvå de viaÆå”, Editura Eikon.
Simplå coincidenÆå?
Dar patriotul nostru de operetå mai are la activ câteva
acÆiuni educativ‑culturale similare cu cea descriså mai sus.
A organizat la Muzeul æåranului o expoziÆie cu maneliçti.
I‑am spus în epocå ce reprezintå aceastå infamie, un scuipat
pe obrazul æåranului. O profanare a celor ce din timpuri
imemoriale au plåmådit cultura noastrå materialå çi spiri
tualå, a celor ce în timpuri de restriçte au luptat cu arma în
mânå ca Æara noastrå så‑çi påstreze integritatea naÆionalå. A
mai pus un strat la înÆigånirea poporului român çi la faima
noastrå internaÆionalå în domeniul multicultural. Recent,
a venit cu propunerea demagogicå craså de a se face o expo
ziÆie cu miile de pancarte ale protestatarilor. Unde, CINE,
cu ce bani? Acest activist cultural… pretinde cå mi‑a fåcut
un bine depozitându‑mi lucrårile în spaÆiile ce‑i aparÆin.
Ce a fåcut mai bine de patru ani cu ele, puse una peste alta
cum, cu „delicateÆe”, spune. Cu riscul de a må repeta, dupå
ce nu a fåcut nimic, fårå niciun scrupul, må çantajeazå cu
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cererea de a‑i plåti 30.000 de euro. Dacå nu‑i plåtesc suma
de mai sus, afirmå, cu cea mai mare neruçinare, cå devine
proprietarul de drept çi de facto al muncii mele de 35 de
ani. Este complet ilogic, deoarece i‑am dåruit deja toate
lucrårile. Uitå cu premeditare sau din ignoranÆå, legi inter
naÆionale la care a aderat çi România ce spun cå dreptul de
autor se prelungeçte dupå moarte cu 70 de ani? Cum moti
veazå, mai ales cå nu le‑a cumpårat cu acte în regulå, confiscarea lucrårilor mele? Se crede pe timpul „democraÆiilor
populare” când se naÆionaliza, se confisca dupå bunul plac
al celor ce au uzurpat puterea? Sau nu vrea så fie mai prejos
de mentalitatea guvernanÆilor actuali ce au favorizat fårå
nicio ruçine o justiÆie pe måsura lor, adicå de HOæI.
Dar så nu uitåm cå etica specialå a çefului experÆilor în
materie de artå este mânå în mânå cu numeroase dovezi de
incompetenÆå profesionalå, formând un tot, autoghirlandat
de coroane multicolore, pline de beculeÆe sclipitoare afiçate
cu ocazia unor vernisaje unde se månâncå castane çi se bea
tulburel. Dar ce s‑ar face criticul nostru de artå, dacå ar fi
aici, în Occident çi ar constata cå de cel puÆin 35 de ani la
niciun vernisaj nu mai vine un înÆelept så explice unei mase
de curioçi ce probleme metafizice çi‑a pus artistul.
În primul rând, îi aduc la cunostinÆå dânsului cå se fac
prevernisaje sau vernisaje private unde vine clientela pre
orientatå de ani de zile, ca så cumpere un anumit tip de
artå…
În al doilea rând, în ziua urmåtoare vin acei gurå cascå,
cårora nu li se serveçte nimic, poate apå, care au posibiltatea
så discute cu artistul care nu stå cu såptåmânile så explice ce
ar vrea el så transmitå, deoarece acei ce insistå au posibili
tatea så cumpere cataloage scumpe unde eçti låmurit cu
text çi poze, în detaliu.
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Påcat, s‑a terminat cu erudiÆii plåtiÆi så vorbeascå, iar
apoi så chefuiascå cu mititei çi saramurå de crap. Påcat, nu
se mai pot asculta discursuri pline de înÆelepciune, stil Pavel
Çuçarå, citez: „Sculptura lui Adrian Costea nu se raporteazå
la nimeni çi la nimic”. Nici una, nici alta un extraterestru.
„Sau limbajul primordial este geometric”. Se çterge aça,
deodatå, arta grotelor. Adevårat, odatå cu ruptura deciså de
proletcultism sau de neo, neo, neo de azi ne putem permite
så çtergem mii çi mii de ani de exprimare nonconformå a
erudiÆilor mai vechi çi mai noi.
Se poate constata pe viu cum clasicul nostru în viaÆå
atacå subiecte de o varietate impresionantå. Era imposibil
så nu facå dânsul çi la adresa lui Constantin Brâncuçi tot
felul de aprecieri. De ce nu? Doar suntem în democraÆie.
Må întreb totuçi ce ne‑ar putea comunica, apropo de complexul sculptural de la Târgu Jiu, pe care marele Brâncuçi
l‑a deschis cu o maså altar, Masa tåcerii, Masa destinului,
alcåtuitå din douå pietre de moarå? De ce pietre de moarå?
Sau de simbolistica magicå a celor douåsprezece scaune, au
ele legaturå cu constelaÆiile zodiacale?
Çtie oare expertul nostru cå cele trei cicluri de mari desene, ale mele, în posesia cårora este, numite Homo Ludens,
Croyances Ancestrales çi Elogiul Nebuniei în sinergie cu muzica marilor compozitori români HoraÆiu Rådulescu çi
Costin Miereanu, aflate toate pe Internet prin grija çi cheltuiala mea (1.500 de franci elveÆieni fiecare DVD) fac
referinÆå la Renaçterea italianå? Mai precis cå cei doi compozitori amintiÆi, privind desenele mele, au adaptat
compoziÆiile lor la imagini? Aça cum a fåcut, de exemplu,
Pergolese cåruia i s‑a comandat un Stabat Mater de cåtre
confreria Madonei de çapte dureri. Sau Antonio Vivaldi
care îçi nuanÆeazå special compoziÆia, cu anumite ritmuri,
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pentru a evoca inima îndureratå a Sainte Vierge. Îçi mai adu
ce aminte maestrul de consonanÆele muzicale renascentiste
pe care le‑am folosit, în afarå de ciclurile amintite, în multe
alte picturi ale mele, precum çi pentagoanele, numårul de
aur? Dar de albumul cu poezii unde m‑am jucat numai cu
sonoritatea cuvintelor, cåci limba spaniolå folositå nu o cunosc? Îçi mai aminteçte el de folosirea notaÆiei muzicale
contemporane pe care am apreciat‑o din punct de vedere
grafic?
Poate så‑mi spunå expertul, dar ce spun expertul, çeful
expert, cine a mai încercat în arta româneascå så cerceteze
mijloacele muzicale cu scopul de a se inspira în trama com
poziÆionalå a lucrårilor lor? A nu se confunda modul cum
au fåcut unii reprezentarea instrumentelor muzicale cu trama compoziÆionalå.
Când priveçte, spre citire, o suprafaÆå plasticå, renumitul nostru critic de artå are bagajul necesar så descopere
ritmul, cadenÆa, tempo-ul? I‑a vorbit la cursurile de Istoria
Artei, Andrei Pleçu, marele pedagog, filozof, om politic çi
nu mai çtiu câte alte titluri deÆine, de raporturile muzicale?
Cåci un adevårat om de culturå, indiferent de specializarea
lui, este la curent cu tot ce Æine de ARIA culturii. Altfel
råmâne un simplu erudit, bun la çcoala primarå çi capabil
doar så facå pedagogie generalå. Domnul Pavel Çuçarå a
råmas la stadiul de adulare hipnoticå çi nu admite ca mentorul dânsului så fie criticat. Cei ce îndråznesc sunt niçte
PORCI, cum afirma în stilul dânsului elegant çi democratic
pe Internet, deci public. Probå çi de lipså de educaÆie ele
mentarå, baza procesului cultural.
Så vå mai dau un exemplu despre nivelul çefului expert,
apårut în Revista Cultura, ce ironie a soartei, seria III nr. 21,
1 iunie 2017.
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„PiaÆa de artå are nenumåraÆi actori, de la scotocitorii çi
colportorii primari pânå la consultanÆii, analiçtii çi specialiçtii de niçå, de la falsificatori çi interlopi de duzinå, pânå
la normatori, evaluatori çi experÆi, de la negrul subteran çi
pânå la iluminatul feeric al spectacolului vânzåtorilor prin
licitaÆie.” Scânteietor, foc de artificii, un amestec de fraÆii
Grimm, Charles Dickens, puÆin Emil Zola çi mahalaua
stambuliotå1. Fraze lungi, în cascadå, inundåtoare, tipic
balcanice. Normal, nu a beneficiat, ca unii dintre salvatorii
culturii româneçti, de burse în Occident. Mai precis, câÆiva
ani la înalta çcoalå de administraÆie francezå, ENA. Rue
Sainte Marguerite, 67080, Strasbourg. Nu se çtie niciodatå
ce ocazie se iveçte. Çtiu acest „secret” de la un bun amic sta
bilit… la Paris, fost coleg la Etnografie çi Folclor, al cårui
fiu a urmat aceste cursuri de exprimare în public, concis çi
direct, la obiect. Rezultatul a fost o carierå strålucitoare
într‑o multinaÆionalå.
Recunosc cå nici eu nu am beneficiat de bursa la ENA,
de aceea aveam speranÆe så fiu inspirat de maestrul Pavel
Çuçarå. Ghinion. Çi apropo de mahalaua stambuliotå, dom
nul Pavel Çuçarå mi‑a oferit privilegiul så må anunÆe de o
încercare ratatå de a må expune împreunå cu alÆi artiçti
selecÆionaÆi de dânsul, la un târg de artå din Istanbul. Era
foarte furios cå a fost refuzat çi må roagå så telefonez „preçedintei” târgului de artå så våd de ce çi‑a permis acest afront,
så våd ce „are între picioare”. RecunoaçteÆi metaforele omu
lui de culturå çi galerist Pavel Çuçarå. Telefonez çi aflu cå de
fapt nu era vorba de preçedintå, ci de preçedinte. Evident,
nu am îndråznit så‑l întreb ce are între picioare, deoarece
încå nu înÆelesesem bine sensul profund al întrebårii. Çi
acesta, un elveÆian, mi‑a spus cå nu poate så ne ajute cu
1

Stambuliot – locuitor al Istanbulului.
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nimic, cå, de fapt, demisionase nemaisuportând incompe
tenÆa organizatorilor çi a membrilor juriului. Aça cå vedeÆi,
stimaÆi cititori, nivelul real al informaÆiilor pe care se
bazeazå cel ce vrea så ghideze o bunå parte din miçcarea ar
tisticå româneascå? Dânsul nu çtie cå, de fapt, nu mai existå
galerii, ci multinaÆionale comerciale, acestea fiind cele ce
expun la Basel, Miami, Shanghai ç.a.m.d, dictând mersul
bursier al pieÆei artistice mondiale. Nu çtie cå dacå nu te
înscrii în politicul corect, cu toate variantele sale, n‑ai nicio
çanså så intri în cercul curatorilor, consilierilor çi çefilor de
antreprizå ce manipuleazå miliarde de valutå forte. Nu çtie
cå nu mai existå colecÆionari privaÆi ca acum 100 de ani, ci
practic investitori inculÆi ce au nevoie de consilieri. Cercul
de galeriçti sau interlopi care vând la repezealå, dupå colÆ,
ceasuri Doxa sau Biju, pe care expertul nostru am impresia
cå‑i cunoaçte foarte bine, existå çi acum bineînÆeles, dar
depinde în ce anume cercuri artistice vrem så ne înscriem.
Spre surprinderea multora, la noi în special, arta s‑a in
stituÆionalizat de mult timp în Occident. Marii colecÆionari
sunt marile bånci, case de asiguråri, fundaÆii, muzee. Descriu
fenomenul dupå 38 de ani de experienÆå, în cartea mea „A
fost odatå ca niciodatå Revolta 1942‑2014”, ignoratå complet de presa din Æarå çi bineînÆeles de domnul Pavel Çuçarå,
care o deÆine. A nu cunoaçte nu este foarte grav. Foarte grav
este când te mândreçti cu ignoranÆa. În momentul când
afirmi cå pictorul Adrian Ghenie a ajuns unde este prin
multå muncå, ceea ce nu este de uitat çi cå de acum încolo
lucrårile dânsului nu se vor mai vinde sub un milion, este
pur çi simplu dezinformare.
Pe piaÆa artisticå de azi noÆiunea de frumos, de bun gust,
este complet ignoratå; nu este o afirmaÆie personalå prezum
Æioaså, ci o realitate pe care orice om ce are un minimum de
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cunoçtinte de Istoria Artei çi colindå târgurile de artå ce
decid cine este artist çi cine nu este, o poate constata pe viu.
S‑a creat un cerc foarte închis susÆinut de o mass-media
componentå intrinsecå a PIEæEI aça-zis artistice. Dacå
sunt unele persoane ce nu‑mi acordå credit le pot furniza o
micå listå de personalitåÆi ce descriu cu lux de amånunte ce
se petrece într‑o lume artisticå… babelizatå. Este vorba,
printre alÆii, de Philippe Lejeune, Jean Monneret.
Pe scurt, aståzi nu artiçtii „fac” artå, ci un cerc de 50 de
persoane în lume dicteazå ce merge çi ce nu. Printre acestea
se numårå Larry Gagosian, care are la Geneva una dintre
multiplele lui galerii deschise în toatå lumea, unde primesc
regulat invitaÆii la vernisaje. Aça cå expertul nostru naÆional
Pavel Çuçarå ce då vina pe nivelul scåzut al pieÆei artistice
naÆionale, deoarece cultura actualå româneascå este deplo
rabilå ar fi bine, mai întâi, så‑çi verifice cultura personalå.
Este imposibil facând practic turism cultural… çi fårå så ai
relaÆii profesionale directe, la faÆa locului, cu actorii principali ai pieÆei artistice mondiale, fårå så participi cu
comunicåri la congrese internaÆionale, fårå så ai un schimb
de informaÆii bogat cu oameni importanÆi, repet, este imposibil så te erijezi în critic de artå pertinent, credibil.
Comportament pe care, din påcate, îl au çi alte personaje
autoerijate în faruri culturale româneçti. Dar cu mult mai
grav este faptul cå devenind un vector al ignoranÆei ridicatå
la nivel de cercetåtor çtiinÆific induci în eroare tinerele
generaÆii de artiçti care pierd ani din viaÆå ce nu mai pot fi
recuperaÆi niciodatå. Fenomen ce se adaugå situaÆiei gravisime reprezentatå de actuala societate româneascå dez
echilibratå la toate nivelurile, în primul rând educaÆional,
çi care va låsa hiatusuri çi traume indelebile în procesul de
formare al copiilor, al adolescenÆilor.
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În loc ca domnul Pavel Çuçarå så‑mi mulÆumeascå pentru cele 2.000 de lucråri pe care i le‑am dåruit, nu un portofel marca Gucci, pentru faptul cå am vorbit elogios de
dânsul în cartea „A fost odatå ca niciodatå Revolta 1942‑2014”,
ce face? Îmi råspunde cå mi‑a fåcut un bine preluându‑mi
munca de 35 de ani çi ostenit de propunerile mele de colaborare cu folos reciproc gåseçte de cuviinÆå så må insulte pe
mine çi pe mama mea, confundând… prietenia cu golånia.
Mårinimos cum este, enervat cå‑mi permit unele observaÆii
argumentate, îmi trimite un mesaj unde spune cå‑mi va da
UN ÇUT ÎN CUR la momentul potrivit, dacå nu må potolesc. Am reacÆionat întrerupând comunicarea, ceea ce nu
m‑a impiedicat så rog Editurile Eikon çi Alcor så‑i ofere
cårÆile „Curvå de viaÆå” çi respectiv „Orient – Occident –
TranscendenÆå”, ediÆii bibliofile, avertizându‑l totodatå så
evite pentru totdeauna a mi se adresa cu un vocabular grosolan. Dar dupå cum s‑a våzut în cele din urmå, nu putem
face din mågar, privighetoare.
Cercetåtorul nostru çtiinÆific în ale Istoriei Artei nu a
înÆeles cå împreunå putem oferi României, spre cinstea
noastrå, un patrimoniu care så contribuie, timpul va dovedi
reala lui importanÆå, la efortul depus de ceilalÆi artiçti români de a construi çi nu de a distruge. CredeÆi cå çi‑a cerut
vreodatå scuze Pavel Çuçarå sau cå mi‑a mulÆumit vreodatå
pentru darurile pe care i le‑am oferit? Sau cå mi‑a råspuns
la urårile ce i le‑am fåcut cu ocazia zilei de naçtere, a sårbå
torilor de iarnå, a Anului Nou? NU. Chiar în momentul
când scriu aceste rânduri Biblioteca NaÆionalå a FranÆei
îmi mulÆumeçte pentru CV‑ul trimis pe care‑l vor arhiva.
De asemenea, pentru cartea „A fost odatå ca niciodatå
Revolta 1942‑2014” Preçedintele României, Klaus Werner
Iohannis, în favoarea cåruia am votat, mi‑a mulÆumit
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printr‑o scrisoare trimiså prin poçtå. Doamna Herta Müller,
laureatå a Premiului Nobel pentru Literaturå, cåreia i‑am
trimis manuscrisul çi apoi cartea în forma definitivå, mi‑a
råspuns fåcându‑mi cadou o carte cu dedicaÆie çi semnåtura
autografå. Domnia sa, Domnul Ghinoiu, secretar çtiinÆific
al Institutului de Etnografie çi Folclor, Constantin Bråiloiu,
mi‑a transmis cå este o cinste så aibå cartea mea în biblioteca
dânsului. Biblioteca Universitarå din Geneva, bibliotecå
incluså în patrimoniul cultural al umanitåÆii, deoarece are
documentele originale ce au aparÆinut lui Jean Jacques
Rousseau, în documentul unde confirma acceptarea arhivei
mele scrie cå sunt onoraÆi de aceastå donaÆie. Voi adåuga la
momentul potrivit çi råspunsurile personalitåÆilor amintite
mai sus, împreunå cu cårÆile pe care le‑au primit cadou.
Desigur, vor figura çi înjuråturile maestrului Pavel Çuçarå.
S‑a gândit omul de culturå… Pavel Çuçarå så organizeze o
licitaÆie în favoarea construcÆiei unei çcoli, çtiindu‑se situaÆia
dezastruoaså a acestora, în special în mediul rural, la care så
participe cei ce au furat cu miliardele timp de mai bine de
27 de ani? Sau la care så participe artiçtii din Æarå çi diaspora
prin donaÆii, putând så înceapå cu unele lucråri ale mele,
initiaÆivå la care aç fi participat cu siguranÆå çi cu un mare
entuziasm? NU.
S‑a fåcut remarcat…, în schimb, cu expoziÆia maneliçtilor la Muzeul æåranului çi cu bluful, demagogia expoziÆiei
cu pancartele protestelor din toatå Æara, ceva complet irealizabil. S‑a gândit cu ocazia Centenarului Unirii, deoarece
a fost în Comisia monumentelor, så propunå lansarea unui
concurs la care så participe çi artiçtii din diaspora, în virtutea faptului cå Unirea face referinÆå la TOæI românii? NU.
S‑a gândit cå arta nu este o expresie a spiritului uman
în sine, ci un fenomen istoric ce Æine în mod intrinsec de
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ISTORIA unui popor, istorie la care au participat nu numai artiçtii, ci toatå intelectualitatea timpurilor indiferent
de ramura de activitate? La Geneva, Muzeul de Artå are în
complement ISTORIA, de aceea se numeçte Muzeul de
Artå çi Istorie. Ce a propus gânditorul nostru, cercetåtorul
çtiinÆific la Institutul de ISTORIA ARTEI? Ce a scris çi ce
a publicat în acest sens? Çtie de aportul adus de un Vasile
Pârvan în trecut? Se pare cå nu. Cåci fårå un CLIMAT de
ansamblu, propice culturii, un popor nu poate avansa. Pute
rea de stimulare a elitelor este beneficå întregului popor.
Trebuie så fim în permanentå stare de veghe în faÆa
imposturii, a uzurpårilor, a lipsei de culturå. Veghe ce trebuie inculcatå cu hotårâre noilor generaÆii, începând cu
familia çi continuând cu çcoala. VEGHEA de a nu fi
anesteziaÆi pânå la amnezie – cum se întamplå, din påcate,
cu tinerele generaÆii çi nu numai – de echipa în care se învârte domnul Pavel Çuçarå, Pleçu, Liiceanu çi Patapievici.
Înainte de a continua cer puÆinå înÆelegere cititorilor
când, fåcând referire la cvartetul… Çuçarå, Pleçu, Liiceanu,
Patapievici, scriu fie cu domnul, fie fårå etc. LicenÆele… ce
mi le permit doresc så le justific prin faptul cå în decursul
timpului, veghea çi‑a facut datoria, aråtându‑mi adevårata
faÆå a acestor personaje. Consider cå ar fi o insultå la adresa
celor care de-a lungul timpului au dovedit, nu numai mie,
ci çi altor oameni de bunå credinÆå, pantufleriile acestora.
Domni sunt Pleçu, Liiceanu çi Patapievici ce çi‑au permis
mârlånia så‑l desconsidere pe marele nostru poet Mihai
Eminescu? Ce reprezintå aceçti Hopa Miticå, disidenÆi
permanenÆi de serviciu, dupå cum bate vântul, pentru cultura atemporalå româneascå çi cea temporalå pe care îndråz
nesc så o bage în mocirlå?
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Amintesc, apropo de Mihai Eminescu ce a avut atitudini
antisemite, detestabile bineînÆeles, cå încå nu s‑a nåscut
omul nou perfect planificat, aça cum dorea naÆional‑socia
lismul sau comunismul çi care au eçuat lamentabil. Dar spre
deosebire de naÆional socialism, naziçti, Eminescu s‑a rezumat la o opinie cåreia nimeni nu i‑a pus la îndemânå mijloacele så o aplice la nivel de politicå de stat. Din fericire.
El era poet în primul rând çi cu acest talent extraordinar a
marcat cultura româneascå.
Le reamintesc acestor erudiÆi colaboraÆioniçti ai neocomunismului cå Louis Ferdinand Céline, mândrie a literatu
rii franceze, a avut apropouri antisemite mult mai virulente
decât Mihai Eminescu. Jean Paul Sartre, „nemuritorul” reprezentant al intelighenÆiei socialo‑comuniste franceze, despre care academicianul scriitor Jean d’Ormesson spunea cå
fost un om foarte inteligent ce a ratat totul în viaÆå, a fost
un mic colaboraÆionist nazist, apoi a activat în comisiile de
epurare dupå eliberarea FranÆei. Ca så se facå dreptate, nu‑i
aça? Catherine Deneuve, icoana FranÆei, a avut pårinÆi cola
boraÆioniçti notorii. Înainte de al Doilea Råzboi Mondial
floarea intelectualitåÆii franceze çi europene participa la
congresele çi festivalurile regimului naÆional socialist.
FranÞois Mitterand, membru în guvernul de la Vichy,
a declarat loialitate solemnå mareçalului Philippe Pétain,
iar în timpul råzboiului din Algeria a fost ministru de interne, pentru ca, mai apoi, så devinå adulatul socialiçtilor.
Mai sunt multe exemple çi la noi în Æarå. Nu vreau så caut
scuze poetului Mihai Eminescu, dar Paradisul promis de
comuniçti încå nu a sosit, aceçtia aducând pânå una alta
INFERNUL. Între cele douå råzboaie mondiale sistemul
de învåÆåmânt în Æara noastrå a fost consolidat, iar odatå cu
comunismul çi neocomunismul a fost pur çi simplu distrus.
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Am fost martorul acestui dezastru ca student çi profesor de
desen în mai multe çcoli din capitalå. Sunt unii iluminaÆi,
criticiçti de profesie, care au gåsit ceva în neregulå çi într‑o
perioadå de înflorire a culturii în România.
Çi ca så revenim la cercul de apostoli ce‑l frecventeazå
Pavel Çuçarå este de amintit cå Andrei Pleçu a cerut iertare
lui Nicolae Ceauçescu pentru pierderea raÆiunii când a frec
ventat cercuri ce nu corespundeau liniei Partidului Comunist
çi cå cere så fie repus în drepturi, printre care çi acela de
membru al fråÆiei comuniste. Cu ocazia acestui subiect Æin
så vå spun cå am fost în foarte bune relaÆii cu Belu Zilberstein,
Zilber, pe care mi l‑a recomandat colega mea de la Etno
grafie çi Folclor, simpatica Florica Veiner. Mi l‑a recomandat ca om de culturå pe care‑l intereseazå arta, pictura. Aça
l‑am cunoscut, invitându‑l çi acceptând så vinå în galeria
unde expuneam, cumpårându‑mi un tablou. Apoi fiind invitat la dânsul acaså. Cu aceastå ocazie am aflat cå fusese
unul dintre reprezentanÆii de frunte ai nomenclaturii comuniste ce fusese condamnat la moarte çi apoi comutatå
pedeapsa la închisoare pe viaÆå de cåtre cuplul Ana Pauker,
Gheorghe Gheorghiu-Dej, dupå cum am amintit într-o
paginå anterioarå a acestei cårÆi. Mi‑a aråtat fotografiile la
ieçirea din închisoare fiind graÆiat de Nicolae Ceauçescu.
Ca aspect fizic, era exact copia fotografiilor de la Auschwitz.
Mi‑a povestit mie çi soÆiei, depresiunea teribilå prin care a
trecut, toÆi prietenii… påråsindu‑l, inclusiv soÆia. A fost
invitat mai apoi så se reintegreze în rândurile Partidului
Comunist, dar cu anumite sarcini. A refuzat çi a predat car
netul de membru al Partidului Comunist.
Ce a fåcut Andrei Pleçu cu studii la cursurile fårå frec
venÆå çi pe çest ale facultåÆii… de filozofie de la Påltiniç,
protejat, se zvonea, al domnului Constantin Noica? A
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cerut repunerea în toate drepturile, aça cum am mai spus,
scuzându‑se agramatului de Nicolae Ceauçescu, lumina
CarpaÆilor. Eçec. A fost trimis cu domiciliu forÆat la Teçcani.
A scris çi o carte pe aceastå temå ca så nu lase pe alÆii så
inventeze nu çtiu ce, crezând cå acolo era un pustiu çi nu au
existat martori ce aveau altå opinie despre torturile prin
care a trecut persecutatul nostru. Oribil… în comparaÆie
cu detenÆia domnului Belu Zilberstein. S‑a råzbunat odatå
cu RevoluÆia, cåci dânsul este un mare naiv çi nu çi‑a dat
seama cå a avut loc o Loviturå de Stat conduså de un necunoscut dânsului, cum vrea så ne facå så credem, Ion Iliescu.
Çi çi‑a oferit serviciile instantaneu ca mare disident. Noroc
cå nu erau curci pe acolo ca så radå în pene de noua versiune
a baronului Münchhausen. Cåci dânsul este çi un filogerman. Çi astfel lui Andrei Pleçu Inocentul i se deschid larg
porÆile Ministerului Afacerilor Externe plin de funcÆionari
în haine civile ca så nu sperie pe ministrul nostru, viitor
Titulescu Bis, apoi ministru al culturii, preså, televiziune,
avioane, Mercedesuri çi temenele din partea unora ce roiau
ca muçtele, unele mai verzi decât altele, în jurul providen
Æialului luptåtor anticomunist. Adevårat, ca så‑çi faca mâna,
ca så afle dedesubturile trebuia så mimeze, nu‑i aça, colaborarea cu noua poliÆie politicå, numitå aståzi Statul paralel.
De fapt nici pomenealå de aça ceva!!! Stat paralel, reprezentat de SECURITATEA politicå, moçtenit de la comunismul pe faÆå de dupå ’44 în conflict permanent cu Partidul,
exact ca acum.
Çtire de ultima orå. La târgul Gaudeamus 2017 s‑a fåcut
lansarea cårÆii „Dialoguri de Duminicå. O introducere în categoriile vieÆii” scriså braÆ la braÆ, printr-o nouå metodå
çtiinÆificå, de autorii-filozofi Andrei Pleçu çi Gabriel
Liiceanu. Må întreb, cum de nu le‑a dat în gând marilor
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filozofi Schopenhauer çi Nietzsche så facå o carte împreunå?
Åsta da progres. În plus, nu çtiu de ce fac o legåturå, poate
stupidå, cu conducåtorii de autoturisme de duminicå care
enerveazå pe toatå lumea, deoarece nu respectå regulile de
bazå ale circulaÆiei pe çosea. Poate, fiindcå stupizenia, dacå
nu eçti atent, este molipsitoare.
Andrei Pleçu, în faÆa curioçilor veniÆi spontan ca pe tim
pul aplauzelor ceauçiste, cu o modestie evident prefåcutå,
afirma cå TACLAUA ar fi o metodå pedagogicå eficace împotriva efectului real negativ al telefoanelor mobile asupra
sociabilitåÆii umane. Acesta uitå så menÆioneze efectul dezastruos produs asupra scrierii corecte, cå pictogramele,
abreviaÆiunile creeazå ceea ce în Æårile francofone se numeçte Novlangue çi, ceea ce este çi mai grav, prin folosirea telefonului mobil se reduce puterea de concentrare, afectând
funcÆionarea normalå a creierului. Astfel avem de-a face cu
o diminuare funcÆionalå a capacitåÆii de analizå, de discer
nåmânt, de sintezå. Pedagogii noçtri de duminicå recidiveazå,
fac demonstraÆia în articolul meu, pe care îl poate gåsi oricine pe Internet, intitulat „Pânå când?”. De ce så nu reluåm,
pentru sporirea sociabilitåÆii, activitåÆile simple, precum
Claca din mediul rural, întrajutorarea la strânsul cocenilor
de porumb sau la culesul viilor, conversaÆiile pe margine de
çant, având în vedere situaÆia dramaticå a çcolilor de la sate.
De ce nu BÂRFA, cu coatele pe tejgheaua cârciumii cu o
Æuicå de prune, chiar falsificatå, este la modå, sporind astfel
convivialitatea. Iatå noua çcoalå pedagogicå româneascå.
Este o evidenÆå flagrantå, ignoranÆa manifestatå de aceçti
pedagogi faÆå de „COLOCVIILE” sau faÆå de „ARTA DE A
INSTRUI” (1529 ) scrise de Erasmus de Rotterdam, opere
pedagogice care, timp de cinci secole, au constituit baza
învåÆåmântului occidental. Pedagogie de libertate ce a pus
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bazele metodei LUDICE, metodå preluatå çi aduså în contemporaneitate de tatål meu, profesorul universitar
Alexandru Trifu. Poate ar fi necesar ca pedagogii… noçtri så
citeascå çi „URBANITATEA ÎN MANIERELE COPIILOR”
scriså tot de Erasmus de Rotterdam (1530), dar cred cå-i
cam târziu, deoarece, de fapt, copilåria dânçilor a trecut de
mult çi nu au ascultat la timp sfaturile pårinÆilor, dacå le-au
avut. Poate în acest fel, mai ales maestrul Andrei Pleçu i-ar
fi dat cu båÆul peste degete discipolului Pavel Çuçarå ca så
se dezbare de proasta creçtere devenitå mitocånie în perioada adultå. Cåci despre aceasta va fi vorba mai departe.
Grupului celor trei muçchetari dâmboviÆeni li se adaugå
oportun, zice dânsul, Pavel Çuçarå, intelectualul multiplu
çi galerist (Galeria Colony Art – artå çi coloniale); scriu cu
nume çi prenume ca så nu fie confundat cu Sfântul Pavel.
Çuçarå nu a scåpat prilejul så se filmeze, având în stânga lui,
ce greçealå de protocol, pe Andrei Pleçu, cu ocazia lansårii
albumului Corneliu Baba.
Dupå cum remarcåm, Pavel Çuçarå este çi un original,
deoarece în plus este çi galerist. Apropo, cine mai çtie de
galeria çi casa de licitaÆii Pogany, proprietari Pavel Çuçarå çi
Sorina Ionicå, de galeria Luchian 12, proprietar in solo, Pavel
Çuçarå? Am låsat la urmå ultima galerie unde mi s‑a fåcut
onoarea… så fiu expus, mic parter, mic subsol, ce are ca
firmå „Colony Art/Artå çi coloniale”. Remarcabil… de la
domniçoara Pogany, Brâncuçi çi Luchian, s‑a ajuns la artå çi
coloniale. CredeÆi cå întâmplåtor? Având în vedere tovåråçia
intelectualå cu cei trei muçchetari amintiÆi, bineînÆeles cå
nu. Dar så nu fiu clevetitor visceral paranoic, så dau vina
numai pe anturaj. Vå voi prezenta fapte, evenimente reale,
ca de altfel çi pânå acum, ce Æin de felul de a analiza viaÆa
artisticå a celebrului actor neobosit al scenei intelectuale
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româneçti, exerciÆiu ce çi‑l asumå cu mare mândrie. Viziune
ce nu are nimic comun cu realitatea. Dacå‑mi scapå ceva,
rog insistent cititorii så må informeze, så‑mi trimitå publi
caÆiile ce fac autoritate, mai ales cele de peste hotare care‑mi
vor schimba analiza. Eu, la rândul meu, îmi voi permite sa
crilegiul de a contrazice discursurile intuiÆioniste ale specialis
tului ce suflå din goarna‑i cam ruginitå, unde poate çi când
poate, bazându‑må pe cei 38 de ani de experienÆå în ElveÆia,
în Occident, çi mai mult de 20 de ani în Æarå. Sau invers,
cum vå este mai comod så‑mi acordaÆi cât de cât credit.
Så începem prin a fixa cadrul potrivit metodei comparative. Pe de o parte, un coteÆ unde cocoçul se învârte ÆanÆos
printre gåinile încå neouåtoare çi o grådinå foarte mare,
înverzitå, plinå de flori çi copaci umbroçi, cu bånci unde
fiecare se opreçte spunând bunå ziua celuilalt sau înjghebând conversaÆii interminabile, calme sau înflåcårate, despre de unde venim çi unde ne ducem. BineînÆeles forÆez
putin… nota, contrastul ajutând de multe ori punerii în
evidenÆå a subiectului, sperând ca astfel så fiu folositor tinerelor generaÆii ce ies de pe båncile facultåÆii de arte vizuale, så le dau repere în funcÆie de care fiecare, trecându‑le
prin filtrul personal, så acÆioneze.
Am constatat, terminând Facultatea de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu”, cå bagajul meu profesional çi rela
Æional este anarhic, orizontul meu fiind foarte apropiat de
vârful nasului. Cå aveam ochelari puçi de alÆii, ochelari ce
nu corespundeau structurii mele fiziologice çi spirituale. Ca
orice om ce‑çi doreçte independenÆa, libertatea, problema
existenÆei materiale devine rapid de actualitate. Trec peste
toate aventurile absolut absurde prin care am trecut pentru
a‑mi gåsi mijloacele materiale de a tråi din picturå çi pentru
picturå. Nu vreau så må autovictimizez. Cui så te adresezi
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ca så debutezi în „comerÆul” tåu, la ce porÆi så baÆi, cine så
te ajute în Æara ta så te afirmi? Treptat mi‑am dat seama cå
drumul este complet închis. Ca mulÆi alÆi oameni ai acelei
epoci visam la Occidentul plin de promisiuni. Doream så
scap de cuçca kafkianå a comunismului. Çi „plec” cu soÆia.
În ElveÆia. Plec impregnat de Mihai Eminescu, de mânås
tirile moldoveneçti, de amintirile din copilårie la bunica
mea de la Æarå, iar profesional… vorbind, de Alexandru
Ciucurencu, de Corneliu Baba, de Nicolae Grigorescu, de
Çtefan Luchian, de çcoala de la Barbizon ç.a.m.d. La 38 de
ani. Mi‑am dat seama mai târziu cå pierdusem trenul. Dar
ce så faci, vorba ceea, nu pot sta, nu pot pleca. Dar nici cale
de întoarcere nu mai aveam. Çi am început så bat galeriile.
Råspuns invariabil. Avem deja grupul nostru de artiçti. Çi
la urma urmei ce så arat, cåci nu venisem cu camionul plin
de picturi. De altfel nu pot spune cå în Æarå aveam mare lu
cru. Am luat‑o de la capåt dându‑mi seama cât de înapoiat
eram, la toate nivelurile. Muncå, muncå çi iar muncå ca
så‑mi câçtig existenÆa çi ca så am ce aråta. Dau telefoane în
permanenÆå la tot felul de necunoscuÆi, la bånci, må duc pe
la vernisaje. Voi scurta povestea în amånuntele… ei. Întâm
plarea… face så contactez un mare colecÆionar care în plus
avea amintiri foarte frumoase despre românii de dinainte
de råzboi, Dinu Lipatti, Clara Haskil de care fusese chiar
îndrågostit. Ce ar fi fost så må prezint cu cartea de vizitå a
banditismului actual din Æarå. În acelaçi timp, un galerist
foarte important, ducându‑må la el pe nepuså maså çi arå
tându-i mai multe desene, pare interesat. El îmi spune så
contactez colecÆionarul, un proprietar de regie imobiliarå.
Acesta vine la mine acaså, cåci atelier nu aveam, çi‑mi cum
pårå 10 desene, tuç, cu 500 de franci, elveÆieni bineînÆeles.
Nu franÆuzeçti. Cåci în acea epocå încå nu exista Euro. În
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total 5.000 de franci aça dintr‑odatå. Vine soÆia. Bucurie
mare. Lumea este a noastrå. În curând va veni duçul rece.
Erau anii ’80 când piaÆa artei se pråbuçeçte. Galeristul, de
talia celor care expuneau la marile târguri internaÆionale,
care må aprecia, çi‑a schimbat planurile, renunÆând la cola
borare. A dat faliment çi s‑a stabilit la Londra. Se numeçte
Eric Frank. Am vorbit cu el acum o lunå. Are 81 de ani.
Acesta a fost începutul de drum cåtre experienÆa pe care am
acumulat‑o çi‑mi permite så vå dau informaÆii exacte fårå
så açtept nici aplauze çi nici invitaÆii la conferinÆe sau expo
ziÆii în sålile UAP, asociaÆie care nu serveçte la nimic de
fapt. Båtând la uçi în permanenÆå, ajutat de doi colecÆionari
importanÆi în ElveÆia romandå, de limbå francezå, am reuçit
så obÆin un atelier, întâi într‑un pod, apoi un atelier adevå
rat de 65 de metri påtraÆi. Tot datoritå lor am reuçit så
vând la cele mai mari bånci. Din påcate cei doi colecÆionari
au murit çi a trebuit så må descurc singur.
Am cålåtorit în FranÆa, Germania, Spania, Anglia,
Olanda, Statele Unite. Devenind preçedinte al secÆiunii geneveze al Uniunii Artiçtilor ElveÆieni am avut ocazia så dia
loghez cu mulÆi artiçti elveÆieni, cu cadrele Comitetului
Central. Am organizat expoziÆii ale secÆiei geneveze, am
contactat, sub diverse forme, cadre didactice ale FacultåÆii
de Arte Plastice. Am avut ocazia så discut cu principalul
organizator al Târgului de la Basel din epocå, Pierre Huber,
care mi‑a spus, printre altele, cå este capital pentru un artist
så expunå în galerii importante, dar cå trebuie så se renunÆe
la vechea idee de a progresa în timp açteptând så fii descoperit în galerii obscure.
Încetul cu încetul, citind în plus, informându‑må de la
surse confirmate, am reuçit så‑mi fac o opinie despre lumea
artisticå occidentalå çi så‑mi organizez supravieÆuirea
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artisticå. În plinå crizå, în plin curent minimalist, când s‑a
proclamat moartea picturii anunÆându‑se MAREA
RUPTURÅ, amnezia generalizatå în cåutarea NOULUI,
care så excite la maximum portofelul marilor averi.
Eram prea båtrân pentru ca o galerie ce dorea så existe,
så se impunå la marea burså a industriei „artei”. În aceste
condiÆii, am reuçit så intru în unele muzee, în biblioteci
naÆionale çi în fundaÆii ce sunt incluse în patrimoniul cultu
ral mondial din FranÆa, ElveÆia, Germania. Fåcând donaÆii
acceptate cu toate cå nu eram çi nu sunt deloc în aerul timpului. Cåci aceste instituÆii au ca sens al existenÆei lor, din
fericire încå, så includå în patrimoniul lor çi artiçti aça-ziçi
marginali, în afara modei dominante, cu condiÆia evidentå
de a trece prin furcile caudine ale consiliilor çtiinÆifice unde
nu merg pistoanele, fåcutul cu ochiul. Nu‑çi pot permite,
ca de pildå Biblioteca NaÆionalå a FranÆei, dacå ar fi så dau
numai acest singur exemplu, unde sunt conservate operele
grafice aparÆinând lui Picasso, så accepte donaÆia lui Trifu
în calitate de artist pe simplul motiv cå Alexandru Trifu este
român ca çi Mircea Eliade sau Emil Cioran.
Toate acestea îmi permit så zâmbesc citind cronicile lui
Pavel Çuçarå privind piaÆa artisticå mondialå. Pe cine a
contactat, în ce reÆea de critici de artå, de curatori, de consilieri, ce târguri consfinÆite de importanÆå mondialå frec
venteazå acesta? De câte ori a fost så simtå pulsul la Basel,
ca så nu mai vorbim de Shanghai, Hong Kong, Miami etc.
Îçi închipuie cå galeria Artå&Coloniale impresioneazå pe
cineva? Pe ce lume tråieçte savantul care nu çtie exact cine‑i
preçedintele unui amårât de târg la Istanbul, nu çtie cå este
o listå de açteptare la orice târg de seamå, cå CV‑ul galeriei
conteazå, cå un stand costå enorm, cå pentru a avea un
stand mai la vedere costå çi mai mult çi cå nici aceasta nu‑i
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îndeajuns, deoarece pentru a avea clienÆi trebuie så fii introdus în reÆeaua de influenÆå mondialå. Habar nu are cå
în momentul de faÆå tendinÆa este de dispariÆie a galeriilor
care, de fapt, nu mai sunt galerii în sensul tradiÆional, ci un
fel de centre comerciale, în favoarea muzeelor care sunt pro
iectate så devinå noile catedrale ale secolului XXI. Poate a
auzit de noul muzeu de la Abu Dhabi, o construcÆie gigan
ticå ce trebuie rentabilizatå, pentru cå sunt în joc miliarde.
Nu a înÆeles cå politicul este esenÆial pe piaÆa
INDUSTRIEI artistice…? Nu‑çi aduce aminte cå dupå
cåderea zidului Berlinului artiçtii ruçi aveau cota cea mai
ridicatå, apoi China, apoi India, apoi Africa, iar acum piaÆa
chinezå întrece pe cea americanå? Çtie så facå diferenÆa între un artist COTAT la bursa intereselor labile ale investitorilor çi permanenÆa valorilor istorice ale artei, cå marile
case de licitaÆii fac parte din cercul unor interese comerciale
uriaçe? Crede cå aprovizionarea comerÆului lui bazat pe
misiÆi, cum se spunea pe vremuri, cu un ghiul de aur sau
porÆelan de Meissen îi va procura fonduri ce så creeze ambi
anÆa pentru mitocanii de care se plânge atâta cå nu cumpårå
artå contemporanå? Cå interlopii îi vor descoperi comori?
Nu a înÆeles cå pentru a atrage inculÆii care existå çi aici,
trebuie så fii un bun psiholog, atrågându‑i cu privilegii care
så le dea impresia de noi aristocraÆi? AdmiraÆia lui pentru
Neagu Djuvara, cu pregåtirea de bazå jurist çi tradiÆie famili
alå de politician care în inocenÆa dânsului „nu a înÆeles” cå
este vorba de Loviturå de Stat, în 1989, repezindu‑se så‑çi
ofere serviciile uzurpatorilor çi care spunea cu mare dezin
volturå într‑o conferinÆå la Geneva, în faÆa ambasadorului
FranÆei, cå noua aristocraÆie a României este formatå din
mârlanii ce guverneazå, nu l‑a învåÆat nimic? Domnul
Neagu Djuvara s‑a ales cu ceva; este publicat în valuri çi
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valuri de Gabriel Liiceanu care, la rândul lui, a obÆinut cu
ocazia marii påcåleli din 1989, de la Andrei Pleçu, Editura
Humanitas. Câtå modestie çi naivitate, mai, mai så‑Æi dea
lacrimile. De ce nu Æine seama Pavel Çuçarå de cei pe care îi
admirå, de abilitatea lor? În schimb, mie îmi promite çuturi
în cur intelectualul nostru ce se învârte în cercuri înalte. Eu
i‑am dat cadou 2.000 de lucråri. Ei çi? S‑a înscris cu brio în
cercul plângåreÆilor ca så‑çi ascundå de fapt incapacitatea
de a întreprinde ceva pentru binele colectiv. Reiese clar din
toate luårile de poziÆie cå nu a sesizat mutaÆia din peisajul
cultural mondial. Cå timpul micilor colecÆionari de odini
oarå a trecut, cå România este în curs så piardå definitiv
trenul contemporan al bulversårilor politice ce demonstrea
zå fårå nicio îndoialå importanÆa covârçitoare a fenomenului cultural ca motor al dezvoltårii economice al unei Æåri.
Mai precis, am intrat în epoca INDUSTRIEI ARTISTICE,
douå noÆiuni antinomice ce reflectå preponderenÆa
INCULTURII în societatea contemporanå. ExhibiÆionis
mul çi noutatea cu orice preÆ se aflå pe primul plan. Nu
mai este îndeajuns så produci çuruburi, metaforic vorbind,
trebuie så te înscrii în actuala revoluÆie industrialå cultura
lå…, ne place enorm cuvântul revoluÆie, ca så‑Æi påstrezi
independenÆa çi puterea de influenÆå la toate nivelurile, regional, mondial. Aceasta este dilema existenÆialå a societåÆii
contemporane, cred, ce trebuie dezbåtutå. În 2018 Æara
noastrå va sårbåtori centenarul UNIRII. Dar la ce foloseçte
aceastå UNIUNE pentru care au luptat generaÆii çi generaÆii
de români ce nu au ezitat så‑çi dea viaÆa pentru ea? O uniune numai administrativå nu foloseçte la absolut nimic
dacå nu se îngemåneazå cu o uniune de spirit. Vom accepta
la nesfârçit ca o mânå de hoÆi notorii så profite de lipsa de
uniune predominantå actualå ce va duce la dezmembrarea
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de facto a naÆiunii române? Ne‑am fåcut iluzia cå mentalita
tea comunistå a dispårut, iluzie ce poate deveni fatalå dacå
nu VEGHEM. Materialismul exacerbat, paradisul promis,
amnezia generalizatå în defavoarea spiritului, fatale repere
comuniste, au vântul în pupa. PiaÆa artei a fuzionat cu lumea finanÆei. Recent la New‑York s‑a vândut cu 450,3 milioane opera lui Leonardo da Vinci numitå SALVATOR
MUNDI, dolari çi nu franci elveÆieni, moneda cea mai sta
bilå, deoarece puterea politicå mondialå este încå în mâna
Statelor Unite çi poate în curând, istoric vorbind, în mâna
Chinei comuniste. Nu credeÆi cå titlul operei SALVATOR
MUNDI ar trebui så fie premonitoriu, cåci spiritul poate
salva omenirea çi nu goana nesfârçitå dupå bani, acumularea materialistå? Nu se dovedeçte pentru a N‑a oarå cå spiritul nu are preÆ? Urmåtorul record… va fi 1 miliard sau
NEANTUL?
Particularul ce a cumpårat aceastå capodoperå credeÆi cå
o påstreazå în apartamentul lui cât de mare o fi? NU. Cåci
îl mai costå çi asigurårile faraminoase, depozitarea într‑un
loc sigur. CredeÆi cå investitorul este un estet ce se proster
neazå zilnic în faÆa tabloului? Locul „de veci” al tabloului
este poate la Geneva în Ports francs. Fac aceastå supoziÆie,
deoarece negustorul ce a scos la licitaÆie este un elveÆian
amestecat într‑o combinaÆie, nu prea clarå, cu un rus. De
aceea, muzeele pot salva cultura dacå devin noile catedrale
ale secolului XXI. Muzee ce nu pot fi construite decât cu
efortul unei întregi naÆiuni, efort condiÆionat de o economie
puternicå, de o societate cultivatå, plinå de spirit civic.
Voi continua, este dureros så spun, cu constatarea cå
realitatea artisticå în domeniul artelor vizuale din Æara
noastrå, nu pune în evidenÆå artiçti cåutåtori, curioçi, descoperitori de noi cåi de exprimare plasticå decât cele ce
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sunt la modå. Nu avem o ÇCOALÅ româneascå autenticå,
deoarece nu avem în primul rând o çcoalå pedagogicå
adaptatå artei. Nu putem vinde la infinit natura extraordi
narå a Æårii pentru a ne face cunoscuÆi çi a atrage, nu putem
så‑i alungåm, printr‑un naÆionalism obtuz, pe marii investi
tori de pe piaÆa INDUSTRIEI culturale dispuçi så constru
iascå muzee, care så punå în valoare patrimoniul spiritual
românesc. Unde sunt ambasadorii culturii ce ar trebui så‑çi
ia toiagul så colinde lumea în loc så intoxice mass-media cu
vanitatea lor de trei parale valabilå în coteÆul lor de cocoçi
pitici? Artiçtii plastici români ar profita çi ei de contactele
create astfel cu marea finanÆå internaÆionalå care‑i va antrena, este de sperat, çi pe localnici så se mai dezpråfuiascå.
Dar ce så faci cu autodeclaraÆii savanÆi care dupå ce au profi
tat de puterea ce le‑a fost datå de neocomuniçti îi criticå pe
aceçtia, considerându-i principala cauzå. Fårå a diminua
dificultåÆile create de aceçtia trebuie spus sus çi tare cå de fapt
incompetenÆa, impostura specialiçtilor narcisiçti constituie
sursa dezastrului educaÆiei. Taclalele lui Pleçu & compania,
recente çi mai vechi, despre educaÆie. Ce fac aceçtia, Pavel
Çuçarå, în special, ca profesori de istoria artei, filozofi çi nu
mai çtiu câte titluri au? Aceçtia au fost încurajaÆi de domnul
Neagu Djuvara ce susÆinea teza mult gânditå… cå istoria
poporului român a fost fåcutå de stråini, de cumani, ramura proastå, printre alÆii. Iatå patriotismul de trei parale ce se
låfåie în aplauzele bonjuriçtilor cunoscuÆi çi necunoscuÆi ce
au reuçit så inducå în eroare tineretul însetat de culturå.
Ce så faci cu castratori gen Pavel Çuçarå care, dupå ce
i-am fåcut cadou 2.000 de lucråri çi implicit Æårii, minte
spunând, la început, cå trebuie så fiu nebun så‑mi imaginez
cå muzeele din Æarå primesc donaÆii, ulterior uitând de
aceastå afirmaÆie, este de acord çi propune lucråri desprinse
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din context. Dovada incontestabilå fiind cå muzeele naÆio
nale, Cotroceni, Brukenthal, cele din Galati çi Cluj, au acceptat imediat donaÆiile mele, ultimele trei fiind dornice så
aibå mai multe lucråri. De la un necunoscut, cåci potrivit
lui Pavel Çuçarå este mai cunoscut în Æarå un instalator decât
numele meu. Când eu îi fac remarci, pe care tinerii artiçti din
Æarå nu‑çi permit så le facå, deoarece çtiu cå depind çi de pre
zenÆa lui la vernisajele lor, pentru cå le aduce prestigiul mult
visat, se enerveazå. Ca urmare, refuzå, de exemplu, propunerea mea de donaÆie muzeului din Cluj‑Napoca, spunând
cå nu are timp så caute în gråmadå çi så‑çi punå cârca în
serviciul meu. Totul acompaniat de înjuråturi ordinare.
Continuând cu çantajul murdar cå dacå nu‑i dau pânå la 1
decembrie 2017 mai mult de 30.000 de euro pe care i‑a
plåtit el pentru depozitarea lucrårilor mele çi ca angajat al
meu, va deveni proprietarul de drept çi de facto, contrar
tuturor legilor internaÆionale la care a aderat çi România,
privind dreptul de autor çi la imagine. Persoanå care, bine
înÆeles, se plânge de lipsa de justiÆie în Æarå. Existå în Æara
noastrå, indiscutabil, oameni gata så colaboreze cu diaspora,
oameni de valoare. Am mårturii concrete çi sper ca aceçtia så
reuçeascå, în cele din urmå, så demaçte egoismul, vanitatea,
impostura colaboraÆioniçtilor ce au adus Æara în pragul
abisului.
De cele mai multe ori, oamenii care çi‑au fåcut avere
necinstit îçi cautå sub unghie pânå så dea ceva, cåci çtiu cå
sunt incapabili så facå sacrificii în numele unei colectivitåÆi.
Este îndeajuns o privire încurajatoare, de cele mai multe ori,
pentru a decupla energia cuiva care-i iubeçte pe alÆii pentru
a se îmbogåÆi nu numai pe el, ci çi pe ceilalÆi ce sunt în dificultate. Îl întreb pe Pavel Çuçarå, uitându‑se în oglindå,
dacå nu are curajul så‑i priveascå pe ceilalÆi drept în ochi, el
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unde se aflå, ce‑i spune conçtiinÆa? Vrea cu orice preÆ så se
alåture fantomelor comunismului ca Pleçu, Liiceanu,
Patapievici çi mulÆi alÆii, specialiçti în plagiaturi ce deturnea
zå pânå la caricatura eticå, deontologia profesionalå? Impos
turii ce face ca Pleçu så fie profesor la Facultatea de Filozofie
fårå så aibå nicio diplomå de specialitate? Personaj ce criticå
puzderia de profesori‑doctori, apåruÆi peste noapte, cu miile,
absolvenÆi de facultåÆi private ce‑çi cumpårå diplomele? Iatå
ce afirmå cu dezinvolturå filozoful nostru cu ocazia unui
interviu luat de Alexandre Mislesse, ce‑i pune întrebarea
apropo de scriitorul ungur Peter Esterhazy care declara cå
trebuie interzise çi sancÆionate cu o amendå expresii ca „întoarcerea la Europa”, „casa comunå”, „valori europene”,
publicat în „Rencontre européenne” nr. 6 din iulie 2007:
„Avant tout, comprenons‑nous bien: ces thèmes sont
eux‑mêmes honorables. Ce qui me choque, c’est surtout la
manière dont ils sont traités.
Premièrement, il y a, bien sûr, les fameuses valeurs. Ah!
Les valeurs! La culture! Le patrimoine! Ils viennent toujours orner la fin des discours, mai on sent bien que ce n’est
pas l’essentiel‑plutôt une décoration annexe, pour ainsi
dire, le rococo du discours politique… ”1
Cum så nu aplauzi cele de mai sus, discursul acestui
Janus care, de mai bine de 20 de ani, încearcå så ne facå så
Înainte de toate, så ne înÆelegem bine: aceste teme sunt, în ele
însele, onorabile. Ceea ce må çocheazå, este mai ales maniera
în care sunt tratate.
În primul rând, se aflå, desigur, faimoasele valori. Ah! Valorile!
Cultura! Patrimoniul! Acestea decoreazå mereu sfârçitul discursurilor, dar simÆim bine cå nu este esenÆial, ci mai curând
un ornament anexå, pentru a spune aça, rococoul discursului
politic...
1
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credem cå este de partea cea bunå a barierei. Faptele nu
înçalå niciodatå. Ce proiect a propus, când a fost ministru
al culturii çi dupå aceea, în favoarea învåÆåmântului, în favoarea çcolii atât la nivel de localuri, cât çi la nivel de
programå analiticå, de care sunt private tinerele generaÆii?
PALAVRE çi asocierea organizatå prin incompetenÆå cu
Liiceanu çi Patapievici. În plus, cu neocomuniçtii pe care‑i
criticå de zor. Cu ce fonduri este plåtit ca director al New
Europe College, institut pluridisciplinar de studii europene,
instalat pe strada Plantelor, imobil neoclasic unde se aflå çi
ambasada ElveÆiei? Cine finanÆeazå bursele date de acest
institut? Mai precis cine l‑a recomandat pentru acest post
ocupat prin impostura ce a debutat odatå cu posturile de
ministru al culturii çi al afacerilor externe oferite de neocomuniçti çi acceptate. Iatå câteva eçantioane de prietenii…
ale lui Pavel Çuçarå. Eu am avut doi prieteni, din copilårie,
ce au ajuns så figureze în Laroussul muzical francez çi englez
(evanghelia muzicienilor din toatå lumea), Miereanu
Costin çi HoraÆiu Rådulescu. Aceçtia au adus faima poporului român în epoca contemporanå. Cu ei am conlucrat,
colaboråri consemnate la Biblioteca NaÆionalå a FranÆei çi
la Muzeul de Artå çi Istorie din Geneva. Am oferit prietenia
mea lui Pavel Çuçarå. Råspunsul îl çtiÆi. Unul dintre ele fiind
acela cå cei care‑i criticå prieteniile sus-menÆionate sunt
PORCI. Felicitåri maestre! Oferta mea de donaÆii muzeelor din Æarå a fost împroçcatå cu noroi de Pavel Çuçarå.
Care dintre prietenii de vazå ai lui Pavel Çuçarå au publicaÆii
çi arhive în instituÆii ce sunt incluse în patrimoniul cultural
mondial, ca Biblioteca FundaÆiei Martin Bodmer çi Biblio
teca Universitarå din Geneva, cum am eu? NIMENI. Fårå
ICR, fårå burse date de Pleçu ç.a.m.d. Dincolo de cazul meu,
Æin så denunÆ atitudini ce nu fac onoare Æårii, României.
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Atitudini care afecteazå viitorul Æårii noastre, al tinerelor
generaÆii, prin false valori. Personal, må pot dispensa de
erudiÆia çi recunoaçterea echipei ce nu reprezintå România
în atemporalitatea ei de care sunt mândru, ci, din påcate,
într‑o temporalitate de mare tristeÆe, amåråciune, la care
aceçti tartufi au contribuit din plin. Voi încerca så termin
cu învåÆåmintele pe care le‑am tras de pe urma incidentului recent avut cu Pavel Çuçarå. Se spune cå a greçi este
omeneçte, iar prostul este acela care nu învaÆå din greçealå.
Cåci în cele din urmå mi‑au fost benefice peripeÆiile provocate de donaÆiile mele, reuçite parÆial.
M‑am låsat çi eu legånat de iluziile unor transformåri
instantanee în Æara noastrå, România, dupå aça-zisa revo
luÆie în care‑çi puseserå mari speranÆe milioane de români.
Este un fapt dovedit istoric cå nici revoluÆiile, nici loviturile de stat nu aduc decât drame în istoria unui popor. Duçul
rece pe care l‑am primit încå o datå din cauza lui Pavel
Çuçarå, m‑a readus pe drumul inevitabilei continuitåÆi logice a ISTORIEI. Astfel, am redescoperit cu o mare amårå
ciune cele întâmplate dupå 1944 çi continuate dupå 1989.
Am redescoperit cå din cauza unei politici criminale, anticulturale, comuniste çi neocomuniste multe generaÆii de
români au fost distruse, printr‑o amnezie organizatå la nivel educaÆional çi promovarea a ceea ce este mai josnic în
anumite påturi sociale frustrate de aleasurile istoriei, prin
acelaçi sistem folosit de naÆional socialiçti, naziçti. A se revedea spusele lui Göebels, ideologul lui Hitler, „Minciuna
repetatå devine adevår”. Astfel s‑a uitat cå în numele paradisului promis påturilor sårace ale societåÆii s‑a promovat
mitocånia, viitoarea street‑culturå, cu al såu limbaj numit
aståzi novlangue, printre alte manifeståri comportamentale
ale unei subculturi, dacå putem spune aça ceva. æårånimea
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româneascå, mediul rural, prin politica de aça-ziså industrializare forÆatå, plecând la oraç, a devenit o maså lipsitå de
identitate, creând noua mahala dupå exemplul micii burghezii ce a descris‑o aça de bine Ion Luca Caragiale. Masa
ce s‑a multiplicat de n ori prin ajungerea la putere a comunismului çi neocomunismului.
Ei bine, din aceastå maså face parte çi Pavel Çuçarå.
Provenit din mediul rural, ajuns la oraç datoritå unor conjuncturi pe care le cunosc foarte bine, eu însumi tråindu‑le,
a ajuns så se ocupe cu Istoria Artelor devenind profesor,
activitate conjugatå cu aceea de critic de artå çi multe altele.
Spun så se ocupe cu Istoria Artelor, deoarece, de fapt, diploma obÆinutå este un surogat având în vedere principalii
învåÆåcei, printre ei aflându‑se Andrei Pleçu. Am demonstrat în articolul „Pânå când?”, aflat pe Internet, cå Andrei
Pleçu este un impostor ce nu are nicio noÆiune de pedagogie çi psihologie, în general, çi de pedagogie çi psihologie
artisticå, în special. O altå dovadå a celor afirmate mai sus
o constituie cursul de pedagogie çi psihologie sau de Istoria
Artei al acestui pretins domn, pe care îl puteÆi verifica personal cerându-l de la Facultatea de Arte Plastice. Nu poÆi
avea pretenÆia de a fi profesor dacå nu eçti în primul rând
un bun pedagog. Ori, este foarte bine çtiut cå pedagogia
româneascå, mai ales cea neocomunistå este nulå. Spun mai
ales cea neocomunistå, deoarece pe timpul comunismului
a existat cel ignorat, profesorul universitar Alexandru Trifu,
tatål meu, singurul care a creat un cabinet de studii pedago
gice aplicate la artå, arte plastice, muzicå, cinematografie,
coregrafie. Rezultatul acestei activitåÆi este consemnat într‑un studiu de 900 de pagini aflat în arhiva Bibliotecii
Universitare din Geneva çi nu în aceea din Æarå.
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Iatå un mic fragment dintr‑un e-mail, printre altele pli
ne de mârlånii, trimis de profesorul, criticul, expertul Pavel
Çuçarå unui artist de 76 de ani ce a avut visul suprarealist
de a‑i acorda prietenia çi 2.000 de lucråri:
„…, iar a doua oarå îÆi dau un çut în cur de îÆi cauÆi
identitatea cu buletinul în mânå. Sper cå ai înÆeles exact ce
Æi‑am spus, iar mitocånii de felul acesta faci cu cine vrei tu,
nu cu mine”. Poate o så spuneÆi cå citatul este rupt de context. Så admitem, la limitå. Oare credeÆi cå a fi civilizat
depinde de context? Am la îndemânå toatå corespondenÆa
electronicå ce ilustreazå din plin calitatea… intelectualå a
lui Pavel Çuçarå, corespondenÆå ce va fi incluså, cu certitudine, în arhiva mea ce se aflå la Biblioteca Universitarå din
Geneva.
Acest profesor înjghebat are un comportament tipic de
personaj lipsit total de discernåmânt, fåcând tabula rasa de
diferenÆa de vârstå çi mai ales de diferenÆa iniÆialå de cei
çapte ani de acaså, iar apoi de nivelurile diferite intelectuale, ca så nu spun altfel, din pornire prin mediul geografic çi
pårintesc. Luåri de libertåÆi proprii celor aduçi la putere de
agramaÆii comuniçti çi colaboraÆioniçtii neocomuniçti stil
Andrei Pleçu, Gabriel Liiceanu çi Horia Roman Patapievici.
Grup cu al lor protector Andrei Pleçu, tânår comunist,
apoi anticomunist cicå, marele medaliat olimpic çi deÆinåtor
de titluri cu toptanul, hopa mitici, când atei, când creçtini,
filozofi erudiÆi de ocazie. În plus, sceptici, care încå nu s‑au
hotårât în cine så creadå mai întâi, în Spinoza, Feuerbach,
ca atei, sau în Nietzsche, Schopenhauer, Kant, de-a valma.
Am impresia, nu çtiu din ce motive, cå îl eludeazå pe
Mahatma Gandhi. Noii heterodocçi care se opun la totul çi
la nimic, numai ca så iaså ei în evidenÆå. În faÆa cui? Culti
vaÆi care încå nu au ajuns så înÆeleagå cå Dumnezeu nu
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existå decât metaforic, disputå filozoficå interminabilå, deoarece umanitatea nu are capacitatea så dezlege misterul
creaÆiei, inteligenÆei universale. În schimb, avem capacitatea så privim NATURA înconjuråtoare care în fiecare zi ne
då lecÆii, nu la televizor, de comportament individual çi mai
ales social. Pentru aceçtia este o problemå, så‑çi facå semnul
crucii sau nu în prezenÆa admiratorilor. VANITATEA nu
este proprie creçtinilor. Mai recitiÆi‑l pe Sfântul Augustin,
pânå una alta, domnilor ortodocçi de carton. Apoi mai
revizuiÆi ce înseamnå a fi civilizat. La Geneva, çoferii de
autobuz, când fac schimbul, spun bunå ziua çi la revedere
cålåtorilor. Este un început. Iatå cum se spunea pe vremurile råposatului MAO: Cine formeazå banda celor 4?
Çi acum, în încheirea acestui descriptiv, i‑aç întreba ce
ar råspunde multiculturalii noçtri, agitaÆi så câçtige faimå çi
mai ales bani, explicându‑ne câte çi mai câte, lui Michel
Eyquem de Montaigne (1533‑1592) care spunea „Nebunia
oamenilor constå în a crede cå prin puterea încåpåÆânårii lor
foarte mari îçi pot permite så descopere toate misterele”. Aça
cå, domnilor sau tovaråçilor, dupå circumstanÆe, vanitoçi cât
cuprinde, ar fi bine så încetaÆi cu propovåduirea certitudinilor çi falselor îndoieli potrivit cårora vå permiteÆi så vå creaÆi
curtea de admiratori çi ignorarea valorilor ce prin timp çi‑au
dovedit valabilitatea. În atemporalitate çi nu în temporalitatea creatå dupå bunul plac al circumstanÆelor politice.
Poate ar fi bine så revizitåm filozofia, educaÆia, începând
cu antichitatea cum spune Pierre Vesperini, doctor în istorie, membru al Institutului de Filozofie al UniversitåÆii din
Porto – Portugalia, autor al cårÆii „Droiture et Mélancolie”,
Editura Verdier – 2016, ca çi cea numitå „Archéologie d’un
classique européen”, Editura Fayard – 2017, conceputå pe
baza scrierilor lui Marc Aureliu çi celor ale lui LucreÆiu.
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Putem observa cu aceastå ocazie cå încå din secolul XIX
numita filozofie anticå ocupå un loc fundamental în
conçtiinÆa intelectualå çi în general a omului cultivat modern, precum spune acelaçi Pierre Vesperini. Vom observa,
de asemenea, cu ocazia lecturårii acestor cårÆi varietatea de
interpretåri date ateismului în Grecia anticå, ateism ce nu
trebuie confundat cu materialismul. Cåci ateismul Greciei
antice nu excludea credinÆa în numeroase zeitåÆi, cå cele
spuse de filozofi nu trebuie luate ad literam, ci ca un joc ora
toric unde fiecare avea libertatea interpretårii. Vom constata, de asemenea, cå cele trei condiÆii esenÆiale ale progresului
uman sunt democraÆia, arta çi raÆiunea. Iar dacå extindem
câmpul cercetårii filozofice la yoga sutra indianå despre care
vorbea Schopenhauer ne vom da seama de complexitatea
extraordinarå a existenÆei divine ce sub diversitatea ei nu
neagå sursa ei UNICÅ, ENERGIA UNIVERSALÅ. Diver
sitate în unicitate ce poate pune sub semnul întrebårii cre
dinÆa cå monoteismul ar fi sursa de progres în dezlegarea
misterului vieÆii. Monoteism, surså de conflicte dupå cum
bine vedem în ziua de azi, o negare a diversitåÆii ce conduce
pe cåi diferite la unicitatea universalå. Cåci viaÆa de zi cu zi
ne demonstreazå cå progresul este imposibil fårå solidaritate
çi complementaritate. Dar voi încheia cu aceste divagaÆii…
ce poate ne îndepårteazå de la miezul problemei principale.
Nu înainte de a‑mi permite så dau un mic sfat tinerilor ce
au fåcut sau sunt în curs så facå aceeaçi greçealå ca çi mine,
în cazul lui Pavel Çuçarå. Dar nu numai în cazul lui, ci în
faÆa unei categorii devenitå socialå în Æara noastrå. Cum de
altfel çi pe alte meridiane. Sfatul este urmåtorul: în momen
tul când un mârlan îçi permite familiaritåÆi … nu încercaÆi
så luaÆi în derizoriu atitudinea sau s‑o treceÆi cu vederea în
numele democraÆiei. NU. Aça cum marele alcoolism începe
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cu micul alcoolism, tot aça mica derivå iniÆialå, admiså,
încurajeazå obraznicia fårå limite. Iar când veÆi încerca så
spuneÆi STOP, grosolånia va fi însoÆitå de ameninÆåri nici
måcar voalate. Prietenia ce veÆi încerca så o oferiÆi va fi
luatå drept slåbiciune, iar mitocånia nu va mai avea limite.
Admit cå în domeniul privat oricare dintre noi poate scåpa
o înjuråturå, o vulgaritate la nervi. Dar în momentul când
te adresezi în scris cuiva care Æi‑a acordat toatå prietenia,
încrederea, se presupune cå ai reflectat la rece, ai cântårit
bine situaÆia ce a provocat neînÆelegeri, dispute çi vei face
efortul så te exprimi civilizat. Ca un om ce pretinde a fi
cultivat, mai ales când ai pretenÆia de a reprezenta elita culturii româneçti. Am încercat de nenumårate ori så am cu
Pavel Çuçarå discuÆii încadrate de „divagaÆii” filozofice, artistice. În van. Ultimele probe, cele trei cårÆi apårute în
libråriile din Bucureçti çi nu numai, ale cårui autor sunt, pe
care i le‑am oferit, nu a fåcut vreun comentariu nici în
privat, nici în preså. Ignorare completå. Pe linia întregii
prese culturale româneçti.
Vå voi alåtura e‑mail‑ul transmis Observatorului Cultural
ca probå. Jurnal de la care nu am obÆinut un råspuns nici
pânå în ziua de azi. Dar så nu ne învârtim în jurul cozii.
Pavel Çuçarå face parte dintr‑un grup de INFRACTORI çi
IMPOSTORI. Voi demonstra pe scurt:
1. Nici pânå în ziua de azi, 07.01.2018, Pavel Çuçarå
nu mi‑a aråtat contractul de închiriere al spaÆiului afectat
depozitårii parÆiale a lucrårilor mele. Nici facturile promise
de la începutul lunii noiembrie 2017.
2. Îmi cere mai mult de 30.000 de euro pe chirie plus o
pretinså muncå de aranjare, deplasare, mânå de lucru. Timp
de patru ani. Mai precis 15.000 de euro chirie çi 15.000 de
euro ca angajat al meu, în acest timp, pentru a gira mutåri,
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clasificåri sau mai çtiu eu ce. Singur contrazicându‑se, când
afirma în scris cå el nu cautå în gråmadå çi le scoate cum îi
vin la îndemânå. Citez „Çi acum vrei så‑mi fuÆi mie oasele
scormonind prin sutele de lucråri…”
3. Çantaj. Dacå nu‑i dau pânå la 1 decembrie 2017 cei
30.000 de euro intrå de fapt çi de drept în posesia celor
2.000 de lucråri. Deci dupå ce i‑am dåruit lucrårile acum
vrea çi bani.
4. Minciuni grosolane, de felul cå niciun muzeu nu
acceptå donaÆii. Proba, e‑mail‑urile trimise. Singur contrazicându‑se, oferind, printre alte muzee, muzeului din
Ploieçti douå mari lucråri dintr‑un ciclu de 20 de lucråri.
5. Insulte la adresa mea çi a mamei.
Toate cele cinci puncte enumerate se aflå sub incidenÆå
penalå.
Pavel Çuçarå este un infractor ca çi cercul lui de plagiatori, adicå hoÆi, spus mai pe româneçte. Sper så nu mai
existe dubii asupra micimii morale çi nulitåÆii profesionale.
Nu degeaba se zice: „Spune‑mi cu cine te împrieteneçti ca
så‑Æi spun cine eçti”. Pentru a încheia acest capitol i‑aç pune
patru întrebåri expertului în artå Pavel Çuçarå:
Prima: Ce poate spune despre SACRU çi DESACRALI
ZARE privind natura moartå, staticå sau inanimatå, la alegere, de-a lungul Istoriei Artei? ReferinÆa este natura moartå
ca GEN de picturå.
A doua: Care este condiÆia esenÆialå ca o pânzå de
picturå fårå grund, så aibå o rezistenÆå maximå?
A treia: Ce trebuie så aibå grundul în compoziÆia sa
pentru ca micro‑organismele så nu atace grundul, suportul
picturii în general?
A patra, cea mai uçoarå: Cum recunoaçte o falså mar
murå de una autenticå?
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Cred cå este destul pentru moment în conturarea profilului profesional, etic çi moral al lui Pavel Çuçarå.
Nicio grijå, toate fotografiile lucrårilor çi corespondenÆa
integralå, avutå cu Pavel Çuçarå pe marginea donaÆiilor
fåcute de mine muzeelor naÆionale româneçti, se aflå deja
în arhivele mele acceptate la Biblioteca Universitarå din
Geneva, martorå pentru totdeauna a unei atitudini execrabile a unui pretins om de culturå ce påteazå onoarea Æårii
noastre, România, dincolo de relaÆiile personale.
Când în vârful unei societåÆi sunt aplaudaÆi la nivel
educaÆional, cultural asemenea exemplare, ce så ne mai
miråm cå çi la nivel politic miçunå tot felul de incapabili
ce‑çi fabricå o mulÆime de titluri de doctori în..., în..., în...
sau profesori fårå nicio pregåtire, cu diplome prefabricate
ce nu au profesat nicio zi çi nu existå vreo instanÆå care så‑i
sancÆioneze. Contagiunea este reciprocå.
Presa, al cårui rol de informare, loc de dezbatere demo
craticå, civilizatå, face selecÆii potrivit unor criterii destul
de obscure. Må refer în special la „Observatorul cultural”, ce
completeazå peisajul mafiot din România actualå. A nu uita
Artmark, casa de licitaÆii care då informaÆii false privind
pictorul Alexandru Tzipoia. Dau date concrete în articolul
„Pânå când?”, aflat çi pe Internet.
Alexandru Trifu
4, Avenue Calas, 1206 Genève
Email: trifualexandru9@gmail. com
Stimatå Doamnå,
Îmi iau libertatea de a vå scrie, deoarece nu mi‑am pierdut niciodatå speranÆa în schimbårile pozitive ce pot interveni în Æara noastrå, România. Çi au intervenit, trebuie
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recunoscut. Numai cå ritmul vizavi de sarcinile enorme ce
stau în faÆa societåÆii româneçti este insuficient çi aceasta
nu din cauza lipsei materialului… uman. Nu. Ci din cauza
frânelor create de oameni ce nu vor så renunÆe la privilegii
ilegitime. Presa, cea de calitate, încå mai existå, consider cå
are un rol vital în reconstrucÆia societåÆii româneçti, în måsu
ra în care reuçeçte så‑çi påstreze independenÆa intelectualå
çi materialå, sursa de libertate a cuvântului, baza incontur
nabilå a democraÆiei.
Apreciez cå românii din ceea ce numim diaspora trebuie, au datoria civicå, moralå, de a contribui la opera de restaurare a spiritului autentic românesc confirmat de-a
lungul istoriei noastre zbuciumate. În acest sens, îndråznesc
så vå trimit articolul… meu cu rugåmintea de a‑l publica
în timpul voit de Dumneavoastrå. O mânå întinså celor de
bunå credinÆå. El, probabil, va apårea pe Internet graÆie
domnului Petre Cichirdan, redactorul publicaÆiei „Cultura
Vâlceanå – Ars Mundi”. ApariÆia lui înså în jurnalul pe care
cu cinste îl conduceÆi ar putea avea, dupå opinia mea, un
ecou incomparabil. Apoi acest articol reprezintå o trimitere
scurtå la cartea mea intitulatå „A fost odatå ca niciodatå
Revolta 1942‑2014”, ce constituie mårturiile unui pictor
român privind perioada 1942 ‑2014, anii petrecuÆi atât în
Æarå, cât çi în ElveÆia. Are puÆin mai mult de 300 de pagini,
format A5 çi se aflå în faza finalå de tehnoredactare. (Când
am scris articolul cartea nu apåruse încå – n.a.) Nu este
vorba de beletristicå çi nici de memorii ce nu pot interesa
prea multå lume, ci de raporturile mele, ale familiei, cu
lumea comunistå. Evenimente, fapte ce vreau så le aduc la
cunoçtinÆå nu dintr‑un spirit narcisist, ci din dorinÆa
îmbogåÆirii, pe måsura puterilor mele, a memoriei poporului român.
117

Alexandru Trifu
Visul meu este ca aceastå carte så nu putrezeascå pe
rafturi, deoarece exprimå puncte de vedere de multe ori
contrare celor ce azi, în Æara noastrå, îi considerå pe cei din
diaspora drept duçmani, ca de altfel pe toÆi cei ce nu le
cântå în strunå.
Nu am nicio relaÆie în lumea complicatå… a editurilor
din Æarå. De aceea, îndråznesc så vå cer sprijinul. BineînÆeles
cå nu înainte de a o citi çi fårå a vå expune la eventuale represalii. Lansarea unei cårÆi este cea care‑i då viaÆå. Visez, de
asemenea, så o prezentaÆi Dumneavoastrå nu în sensul tra
diÆional ditirambic, ci spunând lucruri chiar în defavoarea
mea, contând fårå apriori pe buna Dumneavoastrå credinÆå.
Må adresez Dumneavoastrå motivat poate çi de o
superstiÆie…, precedent çi anume interviul ce mi s‑a fåcut
onoarea a fi publicat în jurnalul ce‑l conduceÆi, luat de
Doamna Raluca Båloiu, în 2008, nr. 451.
Alte informaÆii despre mine le puteti obÆine tastând,
Trifu Alexandru – pictor çi Trifu Alexandru – HoraÆiu
Rådulescu, Costin Miereanu.
Vå rog, stimatå Doamnå, så primiÆi înalta mea
consideraÆie.
P.S. Amånunte privind Muzeul æåranului gåsiÆi în articolul de pe Internet „Uråri de bine din Geneva”, plus cartea amintitå. BineînÆeles cå pentru articolul ce‑l propun nu
am nicio pretenÆie materialå.
alexandrutrifu9@gmail.com
4 août 2017 à 12:23
Bunå ziua, stimatå Doamnå redactor çef Carmen Muçat.
Recent am citit în revista „Le Point”, din 20 iulie, un
articol referitor la Æara noastrå, România, scris de Domnul
O. Pecican ce analizeazå pe scurt… evenimentele care au
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avut loc dupå Lovitura de Stat cu ale lor consecinÆe: „A
Bucarest, le soleil se lève à l’Ouest”.
Numele Dumneavoastrå este amintit la începutul articolului çi mi‑a låsat impresia cå împårtåçiÆi opinia autorului. Am fost surprins în bine. Ceea ce nu må împiedicå så
fac unele remarci. Una dintre ele este aceea cå presa, din
punct de vedere deontologic, democratic trebuie så fie scena unor dezbateri publice în diversitatea lor. BineînÆeles,
insultele, vulgaritatea trebuie så fie excluse. Numai o argumentare documentatå poate sta la baza dezbaterilor. Çi
acum voi intra în subiectul propriu-zis.
M‑am exilat în ElveÆia de mai bine de 36 de ani, situaÆie
care nu m‑a impiedicat så må bucur sau så må întristez de
tot ce se întamplå în Æara mea de origine. Nu am råmas
într‑o contemplare filozoficå, ci am luat atitudine pe måsura
posibilitåÆilor mele intelectuale. Astfel, dacå aÆi citit cartea
intitulatå „A fost odatå ca niciodatå Revolta 1942‑2014”
(428 de pagini), apårutå graÆie curajului unui OM deosebit,
Domnul Cozmin PerÆa, fostul director al Editurii Tracus
Arte, aÆi fi aflat, printre altele, parcursul meu, poziÆia mea
politicå çi nu numai. Carte pe care aÆi ignorat‑o, nu pot
spune altfel, având în vedere cå editura v‑a informat de
apariÆia ei. AÆi ignorat, de asemenea, alte douå cårÆi, „Putain
de Vie – Curvå de viaÆå” apårutå la Editura Eikon, „Orient
– Occident – TranscendenÆå” editatå în trei limbi de Editura
Alcor, cårÆi acceptate la Biblioteca NaÆionalå a FranÆei,
Biblioteca NaÆionalå a ElveÆiei, Biblioteca de Artå çi Arheo
logie a oraçului Geneva, de Biblioteca Muzeului de Artå çi
Istorie din Geneva. AÆi ignorat articolul „Pânå când?” pe ca
re vi l‑am trimis prin poçtå çi care se aflå integral pe Internet.
Nu aÆi considerat necesar… så‑mi råspundeÆi. Referitor la
recenta expoziÆie „Aici – Acolo”, destinatå så întåreascå
119

Alexandru Trifu
legåturile cu Diaspora, ce a avut loc la Palatul NaÆional
Cotroceni, unde am participat cu o lucrare pe care am donat‑o muzeului, nu am constatat un entuziasm deosebit în
Revista Dumneavoastrå – „OBSERVATOR CULTURAL”…
Cu ani în urmå, criticul de artå Doamna Raluca Båloiu
mi‑a luat un lung interviu publicat în „Observatorul cultural”…, criticul de artå Pavel Çuçarå a publicat în România
Literarå un articol al meu intitulat la origine „Idiotul în
artå mondializat”, acelaçi critic publicând un articol privind calitatea mea de artist vizual.
În concluzie, credeÆi cå må înçel dacå constat un dublu
limbaj?
Cu o condiÆie, så‑mi faceÆi onoarea så‑mi råspundeÆi.
Alexandru Trifu
Pânå în ziua de azi, 10.01.2018, niciun råspuns.
Fåcând un rezumat al contactelor avute cu firmele strå
lucitoare ce se înghesuie så‑çi prezinte marfa zice‑se intelec
tualå, contrafåcutå îmi iau råspunderea de a afirma cå
acestea se bazeazå, în comerÆul lor, pe urmåtoarele:
MINCIUNÅ,
PLAGIAT,
IMPOSTURÅ,
ESCROCHERIE,
REA CREDINæÅ,
MÂRLÅNIE.
S‑ar putea spune despre cele scrise mai sus cå reprezintå
o banalitate, peste tot în lume existå çi vreascuri. Absolut
adevårat. Numai cå în Æara noastrå acest pachet pestilenÆial
a cåpåtat proporÆii ce pun în pericol sånåtatea intelectualå
a poporului român, reprezintå un virus ce se råspândeçte cu
o vitezå ameÆitoare.
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Nu fac greçeala de a generaliza, de a descalifica întreaga
intelectualitate româneascå, deoarece atât AICI, cât çi în
Æarå, ACOLO, am avut fericita ocazie så cunosc oameni de
excepÆie.
AICI: Prietenii din copilårie Miereanu Costin, HoraÆiu
Rådulescu, personalitåÆi de seamå ale muzicii contemporane
ce figureazå în „LAROUSSE musical” au avut bunul simÆ ca
în cazul unor dispute, uneori mai virile, când s‑a dovedit
clar cå am dreptate, så‑çi cearå scuze. Cåci a fi prieten cu
cineva nu este egal cu a‑çi permite mitocånii. Prin compara
Æie, ce reprezintå Pavel Çuçarå ca så‑çi aroge dreptul de a må
trata ca pe un nimic? Un infatuat oportunist al cårui buric
îi ocupå tot câmpul vizual. Am cunoscut aici, la Geneva, pe
Çerban Mironescu, om de o culturå imenså, de care vorbesc pe larg în cartea mea „A fost odatå ca niciodatå Revolta
1942‑2014”, Editura Tracus Arte. I‑am facut portretul çi
mai multe fotografii, toate aflate acum la Pavel Çuçarå.
Picturå pe lemn, 156 cm x 156 cm, cu titlul „Odihna unui
clown”. Nici în cele mai aberante visuri ale lui Pavel Çuçarå,
acesta nu i‑ar putea ajunge la gleznå. ToÆi patru am fost
refugiaÆi politici ce împårtåçeam aceleaçi convingeri politice
çi filozofice.
Tot AICI am avut çansa så corespondez cu academicianul Jean d’Ormesson; acord puÆin mai departe circum
stanÆele relaÆiilor efemere, dar de neuitat cu acest OM. Voi
relata pe scurt totuçi un moment… Probabil enervându‑l
cu insistenÆa mea, veÆi vedea mai departe motivul, de a avea
veçti de la dânsul îmi råspunde în cele din urmå încheind
mica epistolå cu „Cordialement Jean d’Ormesson”. Nu cu
„pizda må-tii…”, precum intelectualul nostru Pavel Çuçarå
în urma unei confuzii de comunicare.
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Çi, în sfârçit, visând de manierå poate megalomanå, ca
laureata Premiului Nobel pentru Literaturå, Doamna Herta
Müller, så‑mi facå un Cuvânt înainte cårÆii „A fost odatå ca
niciodatå Revolta 1942‑2014”, îmi råspunde în mod civilizat, comunicându-mi motivele pentru care nu poate, çi‑mi
face cadou o carte a dânsei urându‑mi succes în activitatea
mea. VeÆi vedea în materialele adiÆionale, de la sfârçitul
cårÆii, fotocopiile celor afirmate, unde am adåugat çi alte
mårturii ale unor instituÆii de culturå ce demonstreazå, negru pe alb, cå timp de peste 36 de ani de când må aflu în
ElveÆia nu meritam så fiu tratat de mitocan, escroc çi câte çi
mai câte epitete… dâmboviÆene de cel mai prost gust de
cåtre pretinsul nostru pedagog, Pavel Çuçarå.
Iatå acum gândurile mele privind pe Domnul Jean
d’Ormesson.
Jean d’Ormesson
O figurå solarå, deschiså cåtre lume, membru al Acade
miei franceze, ale cårui scrieri vor intra în renumita colecÆie
Pleiade, care-i aduce consacrarea supremå. Un monument
al literaturii franceze contemporane. Acestui OM i‑am trimis cadou mai multe lucråri ale mele, deoarece s‑a exprimat, în scris, în chip deosebit despre ROMÂNII ce au
fåcut cinste Æårii lor, precum Emil Cioran, Mircea Eliade,
Eugen Ionesco, Elvira Popescu çi mulÆi alÆii.
Primul cadou a fost cartea „Pleurer, Rire, Dire”, ediÆie
bibliofilå ce se aflå, printre alte instituÆii de culturå, çi la
Biblioteca NaÆionalå a FranÆei. Nu çtiu cum a aflat numårul
meu de telefon çi må trezesc într‑o bunå searå cu un apel de
la dânsul, mulÆumindu‑mi çi întrebându‑må dacå poate så
må ajute cu ceva, încheind cu complimente Doamnei. Stu
pefiat, i‑am mulÆumit spunându‑i cå nu cu acest scop i‑am
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fåcut cadou cartea, ci pentru cå sunt un fidel admirator çi,
deoarece a vorbit… frumos despre români.
Între timp, am aflat cå s‑a îmbolnåvit de cancer. I‑am
fåcut cadou una dintre litografiile ce se afla la Biblioteca
NaÆionalå a FranÆei çi broçura tipåritå de cåtre Biblioteca
Universitarå din Geneva, intitulatå „Une nouvelle définition
du jeu”, autor tatål meu, profesorul universitar de peda
gogie çi psihologie Alexandru Trifu, urându‑i însånåtoçire
cât mai grabnicå. Îmi mulÆumeçte din nou, în scris, fåcând
remarca cå la un moment dat s‑a interesat çi dânsul de acest
aspect al activitåÆii umane, citându‑mi autorul Roger
Caillois.
Mai târziu îi trimit cartea „Orient – Occident – Trans
cendenÆå”. De aceastå datå, trece mai mult timp fårå så am
un semn de viaÆå de la dânsul. A primit cartea, nu a primit‑o? Scriu la editura fiicei dânsului – Eloise d’Ormesson
– care må asigurå cå a primit‑o. Obiçnuit cu mulÆumirile
precedente, îmi fac griji çi scriu domnului Jean d’Ormesson
la Academia francezå.
În sfârçit îmi råspunde, spunându‑mi cå primeçte sute
de scrisori çi så nu‑l fac så regrete excepÆia pe care mi‑a
acordat‑o pânå acum, încheind cu „Cordialement Jean
d’Ormesson”. Faptul cå primea sute de scrisori este confirmat de interviul dat în 2014 redactorului çef al revistei
„Valeurs actuelles”, Bruno de Cessole.
A murit pe data de 5.12.2017, la scurt timp dupå rândurile‑mi adresate din data de 4.09.2017. Dupå cum vedem, în condiÆii extrem de precare ale sånåtåÆii sale îçi då
osteneala så‑mi råspundå. Acest OM a fost o çanså imenså
pe care mi‑a acordat‑o destinul, så‑l cunosc, så am o micå
corespondenÆå cu dânsul, un exemplu rarisim de eleganÆå
çi omenie, graÆie acordatå unui necunoscut… Cum så nu
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fiu fericit de aceastå întâmplare çi scârbit de mitocånia
unui închipuit fårå limite ca Pavel Çuçarå care må injurå de
mamå çi må trateazå de escroc, culmea ironiei çi a demagogiei totale.
Socrate, filozof a cårui înÆelepciune îi scapå, printre
multe altele, maestrului criticist artistic, spune „ÇtiinÆa çi
virtutea sunt douå elemente total indisociabile”. Cum nu
are nici una, nici alta nu må mai mirå nimic. Trebuie så‑mi
recunosc întârzierea în aceastå constatare. Tot Socrate spune
cå înÆelepciunea începe când recunoaçtem propria ignoranÆå.
Mi‑o recunosc. Am ignorat mult timp, din påcate, semne
evidente date de un poltron cameleon. Astfel, la începutul
relaÆiilor noastre, l‑am rugat så‑mi vândå douå tablouri
moçtenite de la tatål meu. Unul, o naturå moartå de
Schweitzer-Cumpåna, mai mic, çi altul, o naturå moartå,
mai mare, de Alexandru Ciucurenco. Mi‑a explicat de ce
Schweitzer-Cumpåna este mai valoros decât Alexandru
Ciucurenco. Al doilea reprezentând o perioadå nu prea
cåutatå. A gåsit cumpåråtori. Mi‑a spus preÆul. L‑am rugat
dacå nu este posibil så le vândå mai bine. În acel moment
mi‑a fåcut scena vexatului, cum cå sunt suspicios. În cele
din urmå, a „obÆinut” preÆuri mult mai bune. Fapt curios,
din nou, Alexandru Ciucurenco s‑a vândut mult mai bine
decât Schweitzer-Cumpåna. Contrar teoriei iniÆiale. Acelaçi
scenariu ca çi în cazul donaÆiilor. Nu mi‑a aråtat nicio fac
turå. Atunci mi‑a fost jenå så i‑o cer. De altfel, cineva din
brança criticilor de artå m‑a admonestat cå de ce nu am dus
tablourile la una dintre casele de licitaÆie, cåci Pavel Çuçarå
nu este critic de artå, ci mai mult negustor. Negustoria negustorului nostru am constatat‑o mai târziu, în decursul
timpului çi cu alte ocazii. Nici cunoscut, nici våzut. Pe scurt,
biçniÆar. Deocamdatå må abÆin så descriu o situaÆie la care
124

SOS România çi unirea mitocanilor erudiÆi…
am fost martor. Culmea naivitåÆii, în aceeaçi perioadå i‑am
dåruit un autoportret al lui Eugen Cråciun çi o mare icoanå
pe sticlå fisuratå este adevårat, dar foarte frumoaså. Mai
lipsea så‑mi spunå iaråçi cå‑mi face un serviciu cå‑mi primeçte cadoul.
PuneÆi faÆå în faÆå, dragi cititori, pe Pavel Çuçarå çi Jean
d’Ormesson çi veÆi constata diferenÆa dintre un aristocrat çi
un parvenit.
Poate unii må considerå de subiectivitate exageratå.
Mi‑aç permite totuçi så fac o micå remarcå. Timpul este,
cred, singurul ce poate stabili justul raport între subiectivitate çi obiectivitate, raport ce ne duce pe drumul infinit al
descoperirii adevårului. Al adevårului çi nu al realitåÆii
efemere.
Pe Pavel Çuçarå îl cunosc de mai bine de 25 de ani. Era
momentul totuçi så må trezesc ca så ocolesc capcana prostiei.
Çi, pentru cå veni vorba de TIMP, Istoria filozofiei poate fi
un reper greu de omis. Unul dintre fundamentele civilizaÆiei
europene este vechea civilizaÆie greacå. Observåm, måcar
din simplå curiozitate, cå timpul a decantat elementele mai
mult sau mai puÆin pozitive din gândirea filozoficå a lui
Socrate çi a lui Pericle. Cåci numai el, timpul, ne då distanÆa
necesarå în crearea unei judecåÆi cu un grad mare de justeÆe.
Astfel, Socrate s‑a sacrificat pentru crezul lui, acceptând cu
serenitate condamnarea sa la moarte, pentru credinÆa lui în
exemplul atenian cu a sa democraÆie, cu promovarea liber
tåÆii individuale, dar vedea, sau mai bine zis îçi imagina, çi
în Sparta, oraç inamic, o manierå de conduitå socialå ce
putea fi urmatå, disciplina, necesitatea unei oligarhii.
Pericle, oratorul, fiind mai mult poate politician, oportu
nist, avea talentul de a spune ceea ce gândea majoritatea. De
fapt, cei doi, çi nu numai ei, în Istoria filozofiei, din negura
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timpurilor, au reprezentat drumuri pe care le constatåm çi
aståzi în societatea umanå.
Prin structura mea ADN, vreau, nu vreau, eu ader la
felul de a tråi al lui Socrate. ConçtiinÆa, libertatea sunt ele
mente vitale existenÆei mele, precum çi credinÆa cå spiritul
este la baza libertåÆii de gândire çi nu materialismul cotidian.
De aceea, consider o abjecÆie ca memoria mamei mele çi
implicit a tatålui meu ce s‑au sacrificat pentru ca eu så‑mi
câçtig LIBERTATEA så fie întinatå fårå niciun scrupul de
Pavel Çuçarå. Pavel Çuçarå ce are ca mentor çi protector pe
pretinsul filozof Andrei Pleçu, exemplu tipic de demagog
patent ce‑çi închipuie cå, profitând de nemulÆumirile ma
joritåÆii societåÆii româneçti, poate så‑çi ascundå trecutul çi
prezentul comunist, prin luåri de poziÆii permanent aça-zis
disidente, persoanå care a beneficiat çi în trecut çi în prezent
de toate avantajele sistemului vrând så lase impresia cå repre
zintå un fel de Mesie a poporului român. În acelaçi spirit,
Pavel Çuçarå pretinde cå principala cauzå a degringoladei
culturii româneçti sunt inculÆii çi mitocanii ce au pus mâna
pe puterea guvernamentalå. Total fals. Astfel, Domnul Ion
Ghinoiu, fostul meu coleg de la Etnografie çi Folclor, cel ce
a condus crearea monumentalei lucråri Atlasul Etnografic
Român, carte de identitate a poporului român, a fost sprijinit
de fostul „penal”, fostul prim-ministru al Æårii, domnul…
Nåstase çapte case. Cui vinde nevåzut, necunoscut Pavel
Çuçarå marfa din a sa cavernå a lui Ali Baba? Celor ce nu
mai reuçesc så‑çi cumpere nici medicamente compensate?
Crede acesta cå documentårile profesionale de marketing
artistic fåcute la Beirut çi în Cipru îl vor ajuta så vândå alt
ceva decât artiçti arhicunoscuÆi çi vagi vestigii ale perioadei
La Belle Époque gåsite cu greu de interlopi pe la persoanele
în vârstå cu pensii mårite recent cu 30 de roni, de exemplu?
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Sincer så spun, la prima vedere, nu çtiu ce repere intelectuale
mai mult sau mai puÆin precise are unul din grupurile coco
Æate cu forÆa pe buricul obez al unei fiinÆe ce, cu toate liftin
gurile fåcute, încå viseazå cå multå lume mai crede în aerele
de virginitate ale fostei hârci comuniste.
Doamna Herta Müller, laureata Premiului Nobel pentru
Literaturå a avut curajul, de admirat, så rupå påienjeniçul
de minciuni cu care Gabriel Liiceanu, alt tovaråç de luptå
al lui Pavel Çuçarå, credea cå îmbrobodeçte la nesfârçit tine
rele generaÆii. Çi aceasta în public, în Æarå, în capitala Æårii,
Bucureçti, la Ateneul Român, în aplauzele publicului. În
plus, i‑a dovedit filozofului admirator, cum så admiri când
nu pricepi nimic, al marilor filozofi germani, cå nu ståpâneç
te limba germanå. Sau o fi citit vreo traducere româneascå
fåcutå de un student securist de pe timpul Tamarei Dobrin.
Într‑adevår un mare disident, cåci a avut mult curaj så se
aventureze în studierea filozofiei naÆional-socialiste încå de
pe timpul când era student, adicå al lui Popescu Neveanu
cu studiile fåcute la Lubianka, sediul KGB, ca çi disidentul
Ion Iliescu. Cåci putea så stea în banca lui çi så se docu
menteze liniçtit din cårÆi în care se povestea despre filozofia
greacå. Oare så se fi înçelat Doamna Herta Müller când a
dezvåluit fåÆarnica disidenÆå a lui Gabriel Liiceanu çi a lui
Andrei Pleçu? BineînÆeles cå nu.
Nu este îndeajuns så citeçti, trebuie så înÆelegi, înÆele
gerea traducându‑se prin fapte. Dialogul este vital. Ori, pe
timpul comunismului, dialogul era çters din practia cotidi
anå, FRICA, FRICA îndreptându‑te în mod automat spre
MINCIUNÅ, spre deturnarea gândurilor cåtre un limbaj
artificial, fals care, la rândul lui, se transformå în reflex.
Echipa Pleçu, Liiceanu, Patapievici, Çuçarå nu a reuçit så se
dezbare de dublul limbaj; faptele lor o dovedesc din plin.
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Ceea ce era mai grav çi råmâne este, pe de o parte, perverti
rea conçtiinÆei ca rezultat al dedublårii personalitåÆii indivi
dului, iar pe de altå parte, la un moment dat nemaiçtiind
cine eçti în realitate te pândeçte mimetismul, spiritul de
turmå. Cu al såu rezultat IDIOTUL UTIL.
În comunism, ca çi acum, nu se fåcea educaÆie, ci îndoctrinare. Este un mister cå învåÆåmântul în Æara noastrå
este dezastruos? Cu a sa consecinÆå, una våzutå de oriçicine,
mai ales în mass-media, mitocånia confundatå cu demo
craÆia. PriviÆi spectacolul de la Ateneul Român, din 2010,
comparaÆi poziÆiile „confortabile” de mare senior în faÆa
Doamnei Herta Müller, care a luat Premiul Nobel pentru
Literaturå, cu poziÆia dânsei în fotoliu, de o modestie natu
ralå ce fåcea diferenÆa clarå cu preÆiozitatea nonçalantå a lui
Gabriel Liiceanu. Inchizitorul avea foile actului de acuzare
insidioaså pregåtite dinainte ca så nu devieze de la linia
impuså (de Partid?). Aceste foi conÆineau çi apårarea falçilor disidenÆi de o „subtilitate” ca aceea a mujdeiului cu usturoi. Ei bine, reperul meu AICI, çi nu numai, este Doamna
Herta Müller, reprezentantå ilustrå a comunitåÆilor germanice care au contribuit la dezvoltarea viguroaså a culturii
Renaçterii çi a Barocului pe teritoriul Æårii noastre, în special
în Ardeal. ComunitåÆi aneantizate în comunism çi implicit
în neocomunism. La prima vedere, dânsa nu trebuia så se
înjoseascå så participe la o aça-ziså discuÆie vådit tenden
Æioaså. A acceptat „CIRCUL” cu curaj pentru a demonstra
fårå drept de apel, public, din ce stofå este fåcut Gabriel
Liiceanu cu a sa trupå de påcålici filozofi. Când Doamna
Herta Müller descria situaÆia de pe teren çtia exact despre
ce este vorba, deoarece a fost la faÆa locului spre deosebire
de autoproclamaÆii disidenÆi. Pot så confirm exactitatea celor afirmate de Doamna Herta Müller, cåci, la rândul meu,
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descriu cu amånunte în cartea „A fost odatå ca niciodatå
Revolta 1942‑2014”circul tragic de la fabrica 23 August, la
al cårei club muncitoresc am fost profesor de desen, unde,
printre altele, muncitorii îmi povesteau lucruri absolut suprarealiste cu aça-zisa depåçire a planului. Sau cum la o fa
bricå de conserve aproape toatå producÆia era mâncatå pe
loc. Sau profesoratul meu la un liceu industrial unde predam ceea ce nu çtiam, adicå designul. Da, a fost un circ, cåci
nu se face un dialog cu hârtiile în faÆå.
Doamna Herta Müller a dat o lecÆie de filozofie socrati
cå intelectualului tipic epocii de aur neocomuniste. Socrate
nu a låsat nimic scris în mod deliberat, deoarece metoda lui
era de DIALOG LIBER cu cetåÆenii Atenei timpului.
Dialog ce avea la bazå metoda experimentului permanent
fårå un scop preconceput, dogmatic, de atins în serviciul
cuiva. Cåci numai din contradicÆii liber exprimate çi nu
programate se poate progresa. Snobismului filozofic german al lui Gabriel Liiceanu i s‑a råspuns de manierå subtilå
cu ocazia replicii Doamnei Herta Müller privind raportul
dintre idei çi scris. Ideile, spunea dânsa, au în creierul uman
un caracter vag, aparent haotic, (a se vedea ce a scris despre
acest subiect Grigore Moisil), iar cuvintele, scrisul constituie elementele la îndemâna omului pentru a face ordine, a
clarifica ideile çi a le transmite. Aparenta incoerenÆå a visului organizându‑se în starea de veghe. Poate îi spune ceva
lui Gabriel Liiceanu dicteul suprarealist. Poate îi spune, de
asemenea, ceva filozoful german Arthur Schopenhauer cel,
singurul de altfel, care cercetând filozofia indianå a demonstrat influenÆa acesteia, (a se vedea civilizaÆia indo‑europea
nå). Cum spune çi Mircea Eliade, „Totul vine din Orient”.
Mircea Eliade, „Il Genio”, titlul articolului scris de Franco
Volpi, în 23 decembrie 2011.
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Arthur Schopenhauer demonstreazå necesitatea medi
taÆiei practicatå de yogini. MeditaÆia este transcendenÆa
vitalå în descoperirea „materialului” pus la dispoziÆie de divinitate, natura. Creierul fiind depozitarul acesteia, creier
care fårå ENERGIA UNIVERSALÅ ce transcendenÆa o
capteazå, nu poate face nimic. Despre aceasta amintea
Doamna Herta Müller când spunea cå meseria dânsei este
de a scrie, singurå, faÆå în faÆå cu materia primå, ideile, çi
nu aceea de circar a lui Gabriel Liiceanu. Trimisul filozofului… Andrei Pleçu care reuçeçte, pe deplin, så facå de râs,
în public, toatå echipa de bufoni ce çi‑a atribuit sarcina
mesianicå de a lumina naÆiunea româneascå. Cum? Prin
robinetul deschis zi çi noapte al Editurii Humanitas çi al
mass-mediei monopolizate unde se låfåie la nesfârçit, cåci
nu era de demnitatea lor så‑çi înnoroiascå pantofii pe glia
româneascå, så vadå la faÆa locului çcolile din sate, din provincie, så constate infrastructura mizerabilå a reÆelei de çcoli,
cum copiii trebuie så facå kilometri pe drumuri desfundate, indiferent de timp, calitatea manualelor, dezastrul generalizat al învåÆåmântului. Sigur, cålåtoriile în Germania, de
exemplu, atât pe timpul lui Ceauçescu, cât çi dupå, cålåtorii
plåtite de statul comunist çi neocomunist, sunt mult mai
valoroase la portofel çi la reputaÆie. Ce studii au filozofii
autoproclamaÆi dacå ne gândim la un Mircea Eliade sau
Mihai Eminescu pe care çi‑au permis så‑i terfeleascå? Iar
Horia Roman Patapievici dupå ce, în calitate de fizician,
s‑a ocupat çi de semiconductori devine aça deodatå cel ce
dirijeazå Centrul de Studii Germanice la Facultatea de
Filozofie a UniversitåÆii din Bucureçti. Este, în acelaçi timp,
scriitor, eseist fiind cooptat în comisia de cercetare a
Arhivelor SecuritåÆii ca çi Andrei Pleçu. Patapievici afirma
cå poporul român este un popor de fecale, bineînÆeles în
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afarå de el, dupå care, cu duioçie, zice cå a insultat poporul
român din dragoste pentru acesta.
ToÆi aceçti savanÆi primiÆi peste tot cu ovaÆii, sunt convins, råmân foarte nedumeriÆi cå în urma faptelor lor vitejeçti nu i‑a propus nimeni så figureze în Larousse. Vârful
piramidei, Andrei Pleçu, cred cå geme în sinea lui cå încå
scrierile sale nu figureazå în colecÆia Pleiade. Bufonada asta
disidenteascå are pretenÆii så ne facå så credem în ambiÆia
lor cå vor så îndrepte craca strâmbå pe care s‑au açezat fårå
så le dea prin cap cå, la rândul lor, au devenit niçte strâm
båturi ale strâmbei istorii contemporane româneçti. Nu
existå întâlniri întâmplåtoare, vorba proverbului. Orice om
din viaÆa nostrå este un test, o pedeapså sau un cadou. Aceçti
oameni, în cazul de faÆå, nu reprezintå un cadou pentru
poporul român, ci o pedeapså nemeritatå. Cred cå existå o
limitå în prosteala ce o practicå aceastå faunå de mai bine
de 28 de ani.
Cred cå este momentul ca oamenii inteligenÆi din Æara
noastrå så se enerveze în sfârçit, aça cum spunea Doamna
Herta Müller, çi så termine pentru totdeauna cu atitudinea
de a face pe proçtii sperând cå minciuna sfruntatå se va
stinge de la sine. Så‑çi aducå aminte totuçi cå omul inteligent poate face pe prostul pe când invers este imposibil.
Sper cå am fost destul de convingåtor în a demonstra
cine sunt mentorii lui Pavel Çuçarå. Mai sunt çi altii de ace
laçi calibru, dar cred cå este îndeajuns de semnificativå de
monstraÆia fåcutå pânå acum. Sper, de asemenea, så fie clarå
maniera sordidå çi stupidå a lui Pavel Çuçarå cu al såu cinema de provincie de a se opune unei colaboråri fructuoase
pentru amândoi în donaÆiile ce am avut initiaÆiva så le fac.
AICI este un context unde am avut de a face, din
påcate, çi cu o altå persoanå de aceeaçi facturå, de aceeaçi
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naÆionalitate ca çi celebritåÆile din voga neocomunistå
dâmboviÆeanå descrise puÆin mai înainte. Se numeçte Mica
Gherghescu, ocupaÆia ei principalå fiind istoric de artå la
Biblioteca Vassili Kandinsky, Paris – Centru Pompidou.
Am contactat-o pe tânåra Mica Gherghescu, deoarece face
parte çi din comitetul ce hotåråçte acceptarea sau nu a dona
Æiilor de artist. I‑am explicat prin e-mail cå doresc så donez
cartea de autor cu unele desene ale mele, „Pleurer, Rire,
Dire” ediÆie bibliofilå, 100 de exemplare semnate çi numero
tate, sponsorizate de Rolex, acceptatå, printre alte locuri, în
Biblioteca FundaÆiei ElveÆiene Martin Bodmer aflatå în patrimoniul mondial al culturii UNESCO. Cu romantismul
meu stupid mi‑am imaginat cå o româncå aflatå într‑un
post de responsabilitate la un centru cultural renumit în
lumea întreagå, va fi bucuroaså så punå în valoare un alt
român. Dupå multe e-mail‑uri se osteneçte så‑mi råspundå,
apropo de Biblioteca FundaÆiei Martin Bodmer, cum cå
existå multe fundaÆii, Evrika!, çi så‑i explic conceptul cårÆii,
pentru cå numai astfel poate supune comisiei de rigoare
oferta mea de donaÆie. Rezultat final, refuz. Aceeaçi mârlånie
dâmboviÆeanå, mai mult de o lunå de tåceri întrerupte de
delegarea çefului în a‑mi råspunde. În fine, nu s‑a înjosit
så‑mi råspundå personal, plus incompetenÆa de rigoare.
Mai precis, oricine poate consulta cartea scriså de Alessandro
Pignocchi, prefaÆå Jean Marie Schoeffer, Editura Odile
Jacob, unde autorul explicå cât se poate de clar „C’est que,
comme pour le concept d’œuvre d’art, il n’existe pas de
„vraie” définition”. ExplicaÆiei cå o ediÆie bibliofilå trebuie,
în primul rând, våzutå, evident necunoscând plåcerea sen
sualå çi intelectualå a bibliofililor, cå o carte de acest gen
trebuie så o ai în propria mânå, îmi råspunde… printr‑o
tåcere totalå. Personal consider cå este rolul criticului de
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artå så explice conceptul neofiÆilor, iar artistul nu trebuie så
facå operå de pedagog. Nicio bibliotecå nu mi‑a cerut conceptul cårÆii. Bravo, Chère Madame M.G!
Çi acum ACOLO, adicå în Æara mea. În afarå de ignorarea completå de cåtre mass-media, dupå unele mici acte
de bunåvoinÆå çi de atitudinea de mic comerciant a lui Pavel
Çuçarå ce nu a rezistat så‑çi arate nivelul mârlåniei, micimii
sale sufleteçti, au fost çi sunt oameni de mare calitate inte
lectualå ce mi‑au dovedit solidaritatea în mod diferit. Oa
meni pe care îi salut cu cea mai mare consideraÆie, stimå çi
mândrie, începând cu Preçedintele Æårii noastre, România,
Domnia Sa, Domnul Iohannis Werner Klaus, ce mi‑a rås
puns printr‑o scrisoare de mulÆumire faptului cå i‑am facut
cadou cartea „A fost odatå ca niciodatå Revolta 1942‑2014”
çi continuând cu Domnul Consilier PrezidenÆial cu problemele culturii, Domnul Sergiu Nistor, care m-a încurajat
så må adresez instituÆiilor publice de rigoare vizavi de atitudinea incalificabilå a lui Pavel Çuçarå, cu Doamna Sandra
Pralong, Consilier PrezidenÆial cu problemele diasporei,
care m-a invitat cu ocazia Centenarului så particip la Festiva
lul Culturii Românilor de pretutindeni, scriitori çi editori
(24-28 mai), eveniment organizat de Ministerul Culturii,
ICR çi AdministraÆia PrezidenÆialå. De asemenea, Æin så
mulÆumesc Editurii Eikon, director Domnul Valentin
Ajder, pentru publicarea cårÆii „Curvå de viaÆå – Putain de
Vie”, ediÆie bibliofilå bilingvå, Editurii Alcor – manageri
Doamna Corina FiruÆa çi Doamna Simona FiruÆa, pentru
publicarea albumului de artå „Orient – Occident – Transcen
denÆå”, ediÆie bibliofilå trilingvå çi recent Domniei Sale,
Domnul Nicolae Stancu, Directorul Editurii Techno Media
ce a avut bunåvoinÆa så-mi publice cartea de faÆå.
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Sunt plin de speranÆe, totuçi, constatând cå existå în
Æara noastrå oameni de culturå, personalitåÆi care nu se laså
târâte în mlaçtina imposturii, minciunii, preÆiozitåÆii ridicole, a laçitåÆii ascunzând colaborarea în trecut çi în prezent
cu organele de represiune politicå, a inerÆiei, a inepÆiei, a
suficienÆei, a dogmatismului. Mlaçtina este un teren al inculturii, mitocåniei obstacole în drumul României cåtre o
societate civilizatå.
Voi continua cu elogiul meu la adresa celor care au fåcut
çi fac eforturi deosebite pe acest drum: Adresez, de asemenea, mulÆumiri Domnului poet Cozmin PerÆa, ce a avut
curajul så‑mi editeze cartea „A fost odatå ca niciodatå Revolta
1942‑ 2014”, de la Editura Tracus Arte, Domnului Ion
Ghinoiu, personalitate de vârf a etnografiei româneçti, etno
graf a cårui reputaÆie nu poate fi puså la îndoialå, Doamnei
Adina Daniela Dumitrescu, scriitoare çi poetå de excepÆie,
din Râmnicu Vâlcea, uitatå de protipendada dâmboviÆeanå,
cu care am avut o corespondenÆå bogatå ce mårturiseçte
stima reciprocå, Domnului Dan Basarab Nanu, doctor în
arte plastice çi decorative – director al Muzeului NaÆional
din GalaÆi, cel mai mare muzeu de artå contemporanå din
România, Domnului profesor doctor Sabin Adrian Luca,
director general al Muzeului NaÆional „Samuel von
Brukenthal”, din Sibiu, precum çi Domnului Alexandru
Sonoc, custodele galeriei de artå a aceluiaçi muzeu, Domnu
lui Lucian Nastasa Kovacs, managerul Muzeului NaÆional
de Artå din Cluj-Napoca çi Domnului Jacob Attila, de la
acelaçi muzeu, cu care am avut numeroase schimburi de
mesage, Domnului Liviu Sebastian Jicman, directorul Mu
zeului NaÆional Cotroceni. Singurul Domnul Cålin Dan,
directorul Muzeului de Artå Modernå çi Contemporanå,
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din Bucureçti, mi-a råspuns de manierå condescendentå,
fiind prieten cu Pavel Çuçarå.
æin så precizez cå pânå acum, în afarå de Muzeul NaÆio
nal Cotroceni din Bucureçti, toate celelalte muzee çi-au
exprimat dorinÆa de a avea mai multe lucråri ale mele, fapt
sabotat de Pavel Çuçarå.
MulÆumesc Doamnei Sanda Socoliuc care mi‑a luat un
interviu timp de mai bine de 25 de minute la Radiodifuziu
nea Românå cu tema „SOS – cultura”. Nu uit nici TV Inter
naÆional care, imediat dupå sperata revoluÆie, în cadrul unei
acÆiuni de refacere a legåturilor cu diaspora, mi‑a luat un in
terviu în atelierul meu din Geneva, timp de 55 de minute.
Fårå îndoialå, mai sunt mulÆi intelectuali adevåraÆi,
care nu aleargå, precum ogarul dupå vânat, ca så se decoreze cu medalii çi titluri Doctor Honoris Causa din tinichea
autohtonå.
Sper cå toate cele enumerate sub titlul AICI‑ACOLO,
dovedesc fårå doar çi poate cå NEVÅZUT‑NECUNOS
CUT, sunt tot atâtea probe indubitabile ale minciunilor
sfruntate în jurul ideii cå un instalator este mai cunoscut decât
numele meu de artist vizual, emise de eminenÆa sa, Pavel
Çuçarå. CårÆile, în numår de patru, au fost finanÆate numai
de mine. Aceste acÆiuni sunt menite så dovedeascå încå o
datå cå nu mi‑am uitat Æara de obârçie, în totalå continuitate, coerentå cu cele 2.000 de lucråri oferite lui Pavel Çuçarå
çi donaÆiile fåcute pânå acum muzeelor naÆionale româneçti.
AcÆiunile au fost susÆinute material çi sufleteçte de mine cu
ajutorul nepreÆuit al soÆiei mele, iar sumele investite se
cifreazå la mai mult de 300.000 de franci elveÆieni, în atelier
çi materiale, timp de mai bine de 30 de ani. SoÆia mea încå
mai munceçte la 75 de ani pentru a avea un trai DECENT
çi a‑mi plåti mie pasiunea.
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În tot acest timp ce a investit Pavel Çuçarå pentru a
pune în valoare patrimoniul artistic pe care i l‑am oferit de
mai bine de patru ani spre folosul reciproc çi al artei româneçti? Pentru cei 15.000 de euro, ce reprezintå aça-zisa chirie pentru depozit, nici pânå acum 17 ianuarie 2018, pe
care mi i-a cerut încå din luna noiembrie 2017, nu mi‑a
trimis facturile promise, justificate de un desfåçuråtor fantezist çi fårå prezentarea unui contract de închiriere. Având
impertinenÆa mitocåneascå så må facå så cred cå plåteçte
500 de euro pe lunå numai aça ca så‑mi facå un bine, iar eu
nerecunoscåtorul çi escrocul açtept pomana. Las la latitudinea cititorilor så califice asemenea mizerie umanå.
Închei aici, ståpânit de o greaÆå fårå margini pe de o
parte, iar pe de alta, de certitudinea cå mai existå pe acest
Påmânt OAMENI.
La final, iatå câteva mårturii de la un NECUNOSCUT
de AICI çi de ACOLO.
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Jean d’Ormesson
O figurå solarå, deschiså cåtre lume, membru al Acade
miei franceze, ale cårui scrieri vor intra în renumita colecÆie
Pleiade, care-i aduce consacrarea supremå. Un monument
al literaturii franceze contemporane. Acestui OM i‑am trimis cadou mai multe lucråri ale mele, deoarece s‑a exprimat, în scris, în chip deosebit despre ROMÂNII ce au
fåcut cinste Æårii lor, precum Emil Cioran, Mircea Eliade,
Eugen Ionesco, Elvira Popescu çi mulÆi alÆii.
Primul cadou a fost cartea „Pleurer, Rire, Dire”, ediÆie
bibliofilå ce se aflå, printre alte instituÆii de culturå, çi la
Biblioteca NaÆionalå a FranÆei. Nu çtiu cum a aflat numårul
meu de telefon çi må trezesc într‑o bunå searå cu un apel de
la dânsul, mulÆumindu‑mi çi întrebându‑må dacå poate så
må ajute cu ceva, încheind cu complimente Doamnei. Stu
pefiat, i‑am mulÆumit spunându‑i cå nu cu acest scop i‑am
fåcut cadou cartea, ci pentru cå sunt un fidel admirator çi,
deoarece a vorbit… frumos despre români.
Între timp, am aflat cå s‑a îmbolnåvit de cancer. I‑am
fåcut cadou una dintre litografiile ce se afla la Biblioteca
NaÆionalå a FranÆei çi broçura tipåritå de cåtre Biblioteca
Universitarå din Geneva, intitulatå „Une nouvelle définition
du jeu”, autor tatål meu, profesorul universitar de peda
gogie çi psihologie Alexandru Trifu, urându‑i însånåtoçire
cât mai grabnicå. Îmi mulÆumeçte din nou, în scris, fåcând
remarca cå la un moment dat s‑a interesat çi dânsul de acest
aspect al activitåÆii umane, citându‑mi autorul Roger
Caillois.
Mai târziu îi trimit cartea „Orient – Occident – Trans
cendenÆå”. De aceastå datå, trece mai mult timp fårå så am
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un semn de viaÆå de la dânsul. A primit cartea, nu a primit‑o? Scriu la editura fiicei dânsului – Eloise d’Ormesson
– care må asigurå cå a primit‑o. Obiçnuit cu mulÆumirile
precedente, îmi fac griji çi scriu domnului Jean d’Ormesson
la Academia francezå.
În sfârçit îmi råspunde, spunându‑mi cå primeçte sute
de scrisori çi så nu‑l fac så regrete excepÆia pe care mi‑a
acordat‑o pânå acum, încheind cu „Cordialement Jean
d’Ormesson”. Faptul cå primea sute de scrisori este confirmat de interviul dat în 2014 redactorului çef al revistei
„Valeurs actuelles”, Bruno de Cessole.
A murit pe data de 5.12.2017, la scurt timp dupå rândurile‑mi adresate din data de 4.09.2017. Dupå cum vedem, în condiÆii extrem de precare ale sånåtåÆii sale îçi då
osteneala så‑mi råspundå. Acest OM a fost o çanså imenså
pe care mi‑a acordat‑o destinul, så‑l cunosc, så am o micå
corespondenÆå cu dânsul, un exemplu rarisim de eleganÆå
çi omenie, graÆie acordatå unui necunoscut… Cum så nu
fiu fericit de aceastå întâmplare çi scârbit de mitocånia
unui închipuit fårå limite ca Pavel Çuçarå care må injurå de
mamå çi må trateazå de escroc, culmea ironiei çi a demagogiei totale.
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DedicaÆia ce mi-a fost trimiså de Herta Müller.
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Felicitare trimiså de comitetul LYCÉUM.
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Coperta felicitårii de Anul Nou trimiså de Muzeul de Artå
çi Istorie din Geneva.
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Felicitarea trimiså de Biblioteca NaÆionalå a ElveÆiei.
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ExperÆi çi experÆi sau responsabili
çi iresponsabili

E

ditorial MAMCO, Nr 1 – Februarie 2018 Lionel
Bovier – Noul director MAMCO GENÈVE
„Arta contemporanå se bucurå aståzi de o mare vizibilitate, cum o atestå prezenÆa sa mediaticå çi importanÆa sa
turisticå, dezvoltarea megagaleriilor sau multiplicarea fun
daÆiilor private. Dar aceastå atractivitate pun instituÆiile publice în situaÆie de crizå. Unele, printre cele mai mari, s-au
reglat dupå modul de funcÆionare al industriei culturale, cu
succesiunea capetelor de afiç çi o evaluare publimetricå; altele cautå salvarea lor în dezvoltåri arhitecturale semnate de
arhitecÆi staruri; cele mai mici, în fine, se provincializeazå
de cele mai multe ori (a se vedea Muzeul NaÆional de Artå
Contemporanå çi de ce nu DEPOZITUL din Bucureçti,
de exemplu. – s.n.) fiind tentate så culeagå firimiturile
programårilor çi publicul vernisajelor. Abandonând istoria
în profitul evenimentului, exaltând figurile individuale (pu
nând în general un portret al autorului la fiecare expoziÆie),
înlocuind terminologia artisticå cu categorii generalizante,
abundând în sensul deja mediatizat, muzeul se organizeazå,
de cele mai multe ori, pe baza principiului departamentului de marketing al unei întreprinderi de distracÆie popularå.
MAMCO a cåutat, încå de la înfiinÆarea sa, o alternativå
a acestei evoluÆii care face din fiecare vizitator un consumator gråbit så treacå de la o atracÆie la alta, dorind så conserve
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rolul de „Fabricå a Istoriei” pe care muzeul îl revendicå altor timpuri, în plus propunând o viziune temporalå scurtå
(de la deceniul 1960 pânå în zilele noastre) çi redarea unei
sintaxe istorice operelor prezentate. Fiecårei secvenÆe corespunzându‑i o problematicå sau o întrebare teoreticå prin
care muzeul, ca laborator de scriere colectivå a istoriei, se
ataçeazå explorårii çi cercetårii pe care o prezintå publicului. El articuleazå astfel prezentarea colecÆiei sale cu organizarea expoziÆiilor temporare renuvelate de trei ori pe an,
într‑un dispozitiv reactiv la celelalte etaje ale expoziÆiei
principale çi permite proiectarea muzeului ca o expoziÆie
„globalå”, o unitate care este mai mult decât suma pårÆilor
componente.
În sfârçit, reunirea „spaÆiilor de artiçti” pe un platou al
celui de al patrulea etaj propune nu numai singularizarea
colecÆiilor sale, fåcând protocol, colaborare cu artistul, tot
atâtea puncte nodale ale politicii sale, dar permite, de asemenea, unor forme efemere, performative çi vivante så
gåseascå locul lor stabil.
Deci trebuia gåsitå o formå de comunicare a activitåÆi
lor muzeului care‑i corespund, proprii: prezenta publicaÆie,
care înlocuieçte cartoanele noastre de invitaÆie çi alte suporturi de comunicaÆie fårå veritabil conÆinut, înÆelege så restituie subiectele de reflectare ce ni le‑am propus, conceptele
elaborate cu ocazia preparårii expoziÆiilor çi rezultatele prezentate (sau nu) publicului. Acest prim numår al unui „jurnal” semestrial este chemat så evolueze, så ajusteze
interlocutorul sau publicul cåruia i se adreseazå, considerat
tot aça de bine lector sau vizitator, cu alte cuvinte ca subiect
ce interpreteazå o ofertå pe care noi o speråm complexå çi
îmbogåÆitoare.”
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„Concret, MAMCO, în vara anului 2018 va inaugura,
cu ocazia retrospectivei consacrate artistului de origine
pakistanezå Rasheed Araeen (organizatå de cåtre Abbe
museum din Einhoven itinerând apoi la Centrul Baltic çi la
Garajul din Moscova), o primå parte privind problematica
internaÆionalizårii expoziÆiilor çi naçterea, emergenÆa istoriei mondiale a artei. Raportul politic pe care artistul Araeen
îl are cu formele zise minimale çi angajamentul såu în teoria
post colonialå conferå acestei practici o valoare exemplarå
în procesul de „decolonizare” a formelor artistice în cea de
a doua jumåtate a secolului XX. Hegemonia occidentalå a
instituÆiior muzeale çi istoriografice a impus mitul unui
MUZEU DE ARTÅ UNIVERSAL, al cårui efect ideologic
îl måsuråm aståzi. Sunt deci rezonanÆele unei logici evolu
Æioniste çi progresiste ale Istoriei Artei în contextele culturale considerate actuale care sunt puse în chestiune de alte
problematici ce sunt prinse în cont de întrebåri critice, politice çi socio‑economice diferite. În acelaçi timp, putem
spune cå imperativul globalizårii de a integra „diferenÆa”
nu este suficient pentru a rezolva problemele unei ideologii
dominante, ci se rezumå numai a deplasa coordonatele.
Aceste chestionåri constituie inima noilor expoziÆii ale
secvenÆei verii 2018, printre cele consacrate artistului ceh
Vaclav Pozarek, ce invitå så se reflecteze asupra impactului
Europei de Est de dinaintea cåderii ZIDULUI, asupra vocabularului abstract al unui artist activ în ElveÆia din anii
1970.”
Apropo de aceasta, la ce problematicå a reflectat expertul Pavel Çuçarå, amic cu directorul Muzeului de Artå
Contemporanå din Bucureçti, la ce artiçti din diaspora a
facut apel? S-a gândit så facå o maså rotundå, de exemplu,
cu aceçtia pentru a fi informaÆi, pentru a discuta despre
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evenimente tråite pe viu? Este o evidenÆå cå NU, având în
vedere concepÆia atotçtiutoare reflectatå în programårile, în
tematica expoziÆionalå a muzeului.
Am dat recent un exemplu concret, ocazie cu care îmi
exprim çi mai mult durerea ce må ståpâneçte observând
decalajul dintre mentalitåÆile, preocupårile existente la nivel
mondial çi cele ale pretinselor faruri ale miçcårii artistice
din Æarå. Decalaj ce ne situeazå în coada naÆiunilor civilizate.
Aça cum bine spunea, la timpul såu, Erasmus de Roterdam
„IgnoranÆa çi fanatismul, surså a tuturor conflictelor”.
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oresc så închei acestå carte cu ideea cå nimic nu este
pierdut, cå avem dreptul så speråm într‑un viitor demn
de istoria fråmântatå a poporului român. Så speråm cå inter
minabila tranziÆie va avea un sfârçit apropiat. Fårå så facem
apel la Sfântul Duh. Renaçterea moralå, politicå, economicå
çi în primul rând cea spiritualå, culturalå este mai necesarå
ca oricând. Fenomen ce va cere un efort personal çi colectiv
de a se debarasa de derbedeii isterici çi de impostorii narcisiçti ce invadeazå mass-media çi contribuie la hemoragia
masivå a materiei cenuçii autohtone, la cvasi-sufocarea elitelor reale, la epuizarea forÆelor creatoare ale naÆiunii.
Renaçterea poporului român nu este numai o speranÆå
vagå, ci o posibilitate realå bazatå în primul rând pe spiritul
de conservare propriu speciei umane; autoconservare con
diÆionatå de reconstruirea memoriei individuale çi colective. Nu prin exaltare naÆionalistå a trecutului, ci printr‑un
înalt grad de discernåmânt oferit de privirea globalå a istoriei umanitåÆii çi în primul rând a celei europene. Pentru
mine, un reper de maximå importanÆå în procesul de recon
strucÆie este Renaçterea italianå ce a influenÆat întreaga civi
lizaÆie europeanå. EntitåÆi politice, precum regatul napolitan,
republicile FlorenÆei, VeneÆiei, Genovei, statul pontifical,
ducatul milanez au modelat viitorul statului italian. Marile
familii de bancheri, negustori, militari, precum familiile
Visconti, Sforza, Borgia au avut un rol de prim rang. Acest
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proces a debutat în oraçul FlorenÆa în cursul secolului XIV
când s‑a remarcat familia De Medici, epocå în care florinul
de aur putea fi comparat cu puterea de influenÆå a dolarului
contemporan. Pentru a lua måsura influenÆei acestei familii
la toate nivelurile în Europa o putem considera prima
multinaÆionalå cu sucursale în întreaga Europå ce folosea
aproximativ 10.000 de angajaÆi. Lorenzo De Medici îl avea
ca protejat pe Leonardo Da Vinci. Semnificativ pentru absoluta necesitate a complementaritåÆii economice, politice
çi culturale. Dacå ne gândim cå în epoca respectivå marea
majoritate a populaÆiei era ruralå çi analfabetå, cred cå nu
este greu så ne imaginåm rolul preponderent al elitelor, nucleu absolut necesar în construcÆia unei viitoare naÆiuni
demne de acest nume.
Amintind Renaçterea italianå mi se pare cå a nu sublinia rolul deosebit jucat de Niccolo de Machiavelli ar fi o
eroare dacå ne gândim la faptul cå în secolul XV numele de
Italia nu avea decât o semnificaÆie geograficå ca çi România
înainte de a fi recunoscutå de marile puteri ca stat independent. Dar mai întâi cine era Niccolo de Machiavelli? Mama
lui se numea Bartolomea di Stefano Nelli (1441‑1496) de
origine nobilå çi cultivatå ce s‑a cåsåtorit pentru a doua oarå
cu Bernardo Machiavelli (1432‑1500), doctor în drept
care, la rândul lui, avea origine nobilå. Eroare, mai ales cå
meritele acestui om deosebit au fost în sfârçit recunoscute,
iar începând cu mijlocul secolului XIX gândirea, filozofia
machiavelicå au fost debarasate de conotaÆia peiorativå de
pânå atunci. Machiavelli a fost un mare patriot, în sensul
contemporan, care definea o societate solidå ca aceea ce
respectå çi apårå trei elemente esenÆiale: independenÆa
naÆionalå, securitatea ei çi o bunå ConstituÆie. Cine este
interesat de cum concepea Niccolo Machiavelli cele trei
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elemente poate så citeascå „DISCURSURI”, una dintre
operele sale majore. Printre ideile sale de mare actualitate
putem enumera virtutea cetåÆeneascå ce reprezintå virtutea
personalå, o mai mare libertate politicå datå poporului
pentru a contracara tendinÆele tiranice de apropiere totalå
a puterii politice, economice etc. În România actualå filozofia lui Niccolo Machiavelli este transformatå într‑o farså
sinistrå, cinicå, de cåtre neocomuniçti çi ai lor colaboraÆioniçti
la toate nivelurile, economic, politic, social çi cultural cau
zatå de ignoranÆa lor ce are ca surså incultura craså sorå cu
brutalitatea lipsei de justiÆie elementarå. Aceçtia inter
preteazå dupå chipul çi fåptura lor cele afirmate de Niccolo
Machiavelli: „Scopul scuzå mijloacele”. Ce scop måreÆ au
cei ce‑çi închipuie cå fac politicå actualmente în România
çi ce mijloace de înalt nivel folosesc? CredinÆa acestora este
cå ciomagul çi grobianismul tipice miliÆianului comunist
vor duce Æara spre culmile civilizaÆiei… Pavel Çuçarå çi
Andrei Pleçu noul Savonarola liliputan cu ai såi acoliÆi
reprezintå produçii tipici mediului actual românesc.
Dacå nu vrem så sfârçim la lada de gunoi a istoriei, çansa noastrå, a românilor, çi nu a veneticilor condiÆiei umane
cårora nu trebuie så li se acorde nicio çanså, este aceea de a
reînnoda cu tradiÆia eroilor ce au construit Æara româneascå
în atemporalitatea ei çi cu spiritul de sacrificiu.
Michel Foucault (1926‑1984), filozoful francez ce a
marcat gândirea secolului XX, în lucrarea sa „Qu’est‑ce que
les Lumières?” înlocuieçte întrebarea kantianå „Cine suntem noi?” cu o alta „Ce putem face noi înçine?”. Îndråznesc
så spun cå interogaÆia lui decurge din cea a lui Immanuel
Kant. La care aç mai adåuga cå de mare ajutor în cåutarea
de sine çi ce putem face cu EUL nostru ar putea fi çi filozoful rus Nicolai Berdiaev (1874‑1948). Dar credeÆi cå marea
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majoritate a tinerei generaÆii mai citeçte filozofii amintiÆi
mai sus? Vina este a cui? A stårii dezastruoase în care se aflå
învåÆåmântul românesc, a celor ce preferå så organizeze
conferinÆe çi interviuri cu nemiluita, så‑çi punå în evidenÆå
aça-zisa lor erudiÆie colaborând fårå nicio jenå cu forÆele
politice ilegitime pe care, cu o neruçinatå çi falså obiectivitate, le criticå. ForÆe politice ce practicå çi încurajeazå la
scarå industrialå minciuna çi incultura. Întrebarea este de
naturå shakesperianå?
VREM SÅ FIM SCLAVII ÇI ASISTAæII FORæELOR
POLITICE CE ÎN FUNCæIE DE LAÇITATEA NOAS
TRÅ NE ARUNCÅ FIRIMITURI DE LIBERTATE?
DACÅ NU, MAI AVEM SPERANæE DE A RECÂÇ
TIGA CONDIæIA DE OM.
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Curriculum Vitae Trifu Alexandru – 2017
––Nåscut – 22 iulie 1942 – Bucureçti.
––Absolvent al FacultåÆii de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu”.
––NaÆionalitate românå çi elveÆianå.

Activitate profesionalå în România:
––Cercetåtor çtiinÆific la lnstitutul de Etnografie çi
Folclor din Bucureçti.
––Profesor de desen în mai multe çcoli din Bucureçti.
––Membru UAP.
––ExpoziÆii personale çi colective la Bucureçti.
––Participåri remarcate de criticii de artå Argintescu
Amza çi Dan Håulicå.
––MenÆionat în „DicÆionarul Artiçtilor Români Contem
porani”, Editura Meridiane, Bucureçti, 1976, p.
485, autor Octavian Barbosa; în volumul „Romanian
Artists în the West” tiparitå de American Romanian
Academy of Arts and Sciences, 1987.
––Am lucråri expuse în Muzeele Cotroceni, Brukenthal
çi în cel din GalaÆi.

Activitate profesionalå în ElveÆia:
––MenÆionat în diverse lucråri de referinÆå, precum:
––„DicÆionarul Grund Benezit”, Tom 13, dicÆionar critic çi documentar al pictorilor, sculptorilor, desenatorilor çi gravorilor din toate timpurile çi din toate
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Æårile, alcåtuit de un grup de specialiçti francezi çi
stråini;
––„DicÆionarul biografic al Artei ElveÆiene din secolul
XV çi pânå în zilele noastre”;
––Repertoriul artiçtilor elveÆieni 1980‑1990;
––Catalogul consacrat colecÆiei de artå contemporanå
al Båncii Cantonale din Geneva.
––Autor al cårÆii bibliofile „Pleurer, Rire, Dire”, apårutå
cu sprijinul FundaÆiei Hans Wisldorf Rolex, în 100
de exemplare numerotate çi semnate ce se gåseçte în
Biblioteca FundaÆiei ElveÆiene Martin Bodmer,
bibliotecå incluså în patrimoniul cultural mondial al
UNESCO, în Biblioteca NaÆionalå ElveÆianå care are
çi cele 84 de desene originale reproduse, în Biblioteca
NaÆionalå a FranÆei, în Biblioteca Muzeului de Artå
Modernå çi Contemporanå din Geneva MAMCO,
în Biblioteca Muzeului de Artå çi lstorie din Geneva,
Serviciul de Fonduri PreÆioase, în Biblioteca Muzeu
lui de Arte Frumoase din Lausanne, în Kunsthaus
din Zürich, în Biblioteca Kunstmuseum din Basel,
în Biblioteca Muzeului Paul DINI, Villefranchesur-Saône – FranÆa, în Kunstmuseum Staatliche
Musee din Berlin – Preussicher Kulturbesitz, la Fun
daÆia FranÞois Pinault, la Paleazzo Grassi Venise.
––Autor al cårÆii bibliofile bilingve, (românå, francezå),
„Putain de Vie – Curvå de ViaÆå” Editura Eikon,
Bucureçti, numerotatå çi semnatå, care împreunå cu
cea numitå „Orient – Occident – TranscendenÆå”,
Editura Alcor, Bucureçti, ediÆie trilingvå (românå,
francezå, englezå), de asemenea numerotatå çi semna
tå, se gåsesc la Biblioteca NaÆionalå a României, la
Biblioteca NaÆionalå a ElveÆiei, la Biblioteca
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Muzeului de Artå çi Istorie din Geneva, care are cele
21 de desene originale, constituind Fondul Alexandru
Trifu, la Biblioteca de Artå çi Arheologie din Geneva,
iar a doua carte se aflå çi în Biblioteca NaÆionalå a
FranÆei.
––Autor al cårÆii „A fost odatå ca niciodatå Revolta
1942‑2014”, Editura Tracus Arte, Bucureçti, ediÆie
bibliofilå, 428 de pagini, numerotatå çi semnatå,
aflatå la Biblioteca NaÆionalå a României.
––Ciclul de 9 mari gravuri 107/75 cm cu titlul „La
Chimère du Paradis”, numai 5 tiraje, lucrate la Centrul
genevez al gravurii, se gåseçte la Biblioteca NaÆionalå
a FranÆei, la Biblioteca NaÆionalå a ElveÆiei çi la
Biblioteca Muzeului de Artå çi Istorie din Geneva.
––O litografie dintr‑o serie de 20 de exemplare, lucrate
la Centrul InternaÆional al Stampelor URDLA –
Villeurbanne (FranÆa), se gåseçte la Muzeul de Artå
çi lstorie din Geneva. Aceasta, împreunå cu alte douå
litografii lucrate la acelaçi Centru InternaÆional amin
tit mai sus, se gåsesc la Biblioteca NaÆionalå a FranÆei
çi la Biblioteca NaÆionalå a ElveÆiei, fiind expuse çi la
Muzeul Jenisch din Vevey – ElveÆia cu ocazia expo
ziÆiei „Des Suisses à URDLA”.
––Douå DVD-uri, „Eloge de la Folie” çi „Croyances
Ancestrales” (inspirat de Mircea Eliade), 20 de desene fiecare ciclu în sinestezie respectiv cu muzica marilor compozitori de muzicå contemporanå, Costin
Miereanu çi HoraÆiu Rådulescu, se aflå la Biblioteca
NaÆionalå a FranÆei.
––Un DVD, „Homo Ludens” sau „Mitul lui Sisif”, 20 de
desene mari (200 x 150 cm), cu muzica lui HoraÆiu
Rådulescu prezentat în premierå mondialå cu ocazia
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manifestårii Sibiu – Capitalå Culturalå Europeanå,
în 2007; se aflå çi pe Internet împreunå cu un alt
DVD numit „Un muzeu imaginar” cu muzica lui
Costin Miereanu.

Må aflu în urmåtoarele colecÆii:
––În colecÆia de artå contemporanå André l’Huillier,
Geneva, sponsor al Muzeului de Artå Modernå çi
Contemporanå din Geneva (MAMCO) una dintre
cele mai mari colecÆii de artå contemporanå din
ElveÆia, Suzanne çi Selman Selvi, precum çi Bernard
Sabrier, sponsor MAMCO.
––În colecÆia de artå contemporanå a familiei Jacob çi
Jocelyne Naef cofondatori cu familia Paul DINI a
muzeului Paul DINI Villefranche sur Saône – FranÆa,
muzeu unde am trei desene çi o picturå pe lemn.
––În colecÆiile de artå contemporanå ale celor mai mari
bånci elveÆiene, precum UBS, Credit Suisse, Banca
Cantonalå a oraçului Geneva çi banca Edouard
Constantin.
––În colecÆia de artå contemporanå a Fondului Cantonal
de DecoraÆie a oraçului Geneva.

ExpoziÆii:
––ExpoziÆie colectivå la Muzeul de Artå çi Istorie din
Geneva intitulatå Rathania’s — Ars Similis Casus.
––ExpoziÆie colectivå Desene Contemporane – SpaÆiul
Nouveau Vallon, Geneva.
––Atelier PorÆi deschise ale artiçtilor din Geneva çi
împrejurimi.
––ExpoziÆie personalå „Wanted et l’être invisible” galeria
Ruine – Geneva.
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––ExpoziÆie colectivå The World Art Contest organizatå
de 2000 FundaÆia Oficiului European. Pe site-ul In
ternet Fondation Européenne Office – 1001 Reason
to love the earth – Amsterdam cu desenul „Because
paradise is close to me, just în front of my window. lt is
up to get” www. reason – to love‑america.com
––ExpoziÆie colectivå Centre d’Art en L’ille Geneva
––ExpoziÆie colectivå Estampes – Villa du Jardin Alpin,
Geneva.
––ExpoziÆie retrospectivå „Voyage dans la vie de l’artiste
1980‑2000” banca Edouard Constantin – Geneva
––Artiçti ElveÆieni la URDLA, expoziÆie colectivå la
Muzeul Jenisch‑Vevey, expoziÆie prezentatå pe mai
multe canale franceze, dintre care unul numit azi
METROPOLIS, ce au selecÆionat patru artiçti printre care çi pe mine.
––Aceeaçi expoziÆie a avut loc çi la Villeurbanne sur
Saône – FranÆa la sediul Centrului InternaÆional al
stampei – URDLA.
––ExpoziÆii colective la Divonne les Bains, Venelles Aix
en Provence, Amberieu en Bugey, Mapra – Lyon.
––ExpoziÆie personalå la Europ‑Art, Geneva.
––ExpoziÆie colectivå la Centrul de Artå Contemporanå
la Lacoux Hautevilie intitulatå „Auto‑regards de 25
artistes suisses pour un etat de la creation contemporaine”.
––ExpoziÆie personalå la banca Credit Suisse Vesenaz,
Geneva.
––ExpoziÆie personalå la galeria Art-Program – Carouge,
Geneva.
––Participare la Salonul lnternaÆional de Chambery,
FranÆa, medalie de bronz.
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––M-am numårat printre artiçtii prezentaÆi la Târgul
InternaÆional de Artå din Basel de cåtre URDLA,
Centrul InternaÆional al Stampei Villeurbanne,
FranÆa.
––ExpoziÆie personalå la galeria Dettinger Mayer din
Lyon.
––ExpoziÆie personalå la Espace d’Art Contemporaine
din Lausanne.
––ExpoziÆie personalå la galeria Aval Zürich, ElveÆia.
––ExpoziÆie colectivå la Centrul Constantin Brâncuçi,
Canada.
––ExpoziÆie personalå la galeria Art Forum, Geneva.
––ExpoziÆie colectivå la Centrul Audio-Visual din Paris,
expoziÆie reflectând diverse tendinÆe ale artei contemporane.
––Participare la Salonul de toamnå din Paris.
––ExpoziÆie personalå, galeria Ablode, Geneva.

Alte activitåÆi:
––Preçedinte al SocietåÆii pictorilor, sculptorilor çi arhi
tecÆilor elveÆieni – secÆia Geneva – 1998‑1999, ocazie cu care am organizat douå mari expoziÆii dintre
care una la Europ’Art, denumitå „Homo Ludens”.
––Restaurator de picturå muralå, atelier condus de
Théo Hermanes, unul dintre cei mai reputaÆi la nivel european.
––Çantiere în biserici din Geneva çi Lausanne.
––Decorator de vitrine çi profesor de desen la çcoala pri
vatå BEER.
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