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A avut dreptate generalul Ion Antonescu să treacă
istru, în iulie 1941!

Ionuț Țene

DDeclaraţiile de presă
ale preşedintelui Traian Băs-
escu, în legătură cu generalul
Ion Antonescu şi regele Mihai,
au stârnit o furtună mediatică,
ce i-a deranjat pe ruşi până la
cel mai înal nivel: preşedintele
Medvedev. Politic vâlva nu ne
face bine pe plan extern: să nu
uităm că Rusia a câştigat
războiul împotriva lui Hitler, în
alianţă cu Anglia şi SUA. Deja
ambasadorul american şi-a
arătat dragostea neţărmurită
faţă de un lider al opoziţiei
prezent la petrecerea de Ziua
Independenţei de la Bucureşti.
Nici răspunsul interogativ al
preşedintelui nostru ţâfnos, “ce
Rusia se consideră urmaşa
URSS?”, e complet deplasat.

Da, juridic şi al dreptu-
lui internaţional, Rusia se con-
sideră din 1991, de drept stat
urmaş al fostei URSS, preluând
ambasadele şi activele externe
ale defunctului imperiu, din
străinătate. La fel cum Serbia a
preluat activele externe ale Iu-
goslaviei din străinătate. Am-
basadele Republicii Modova
sau a Lituaniei de la Bucureşti
nu se află în clădirea fostei am-
basade a URSS, ci într-un imo-
bil nou. Ambasada URSS a
devenit din 1991 clădirea am-
basadei Rusiei.

Dar să revenim la
dilema privind pe Ion An-
tonescu: a avut dreptate gener-
alul să treacă Nistru alături de

germani în iulie 1941? Eu zic
că da, din două puncte de
vedere: unul politic şi celălalt
militar. În primul rând, politic,
pentru că România îşi prelua
teritoriul naţional Basarabia
răpit de sovietici, prin ultimatu-
mul din 28 iunie 1940, ca ur-
mare a pactului ruso-german
din 1939.

Apoi, din punct de
vedere militar, generalul Ion An-
tonescu a acţionat corect
trecând râul Nistru, deoarece
regulile războiului prevăd în-
frângerea inamicului,
mergându-se până la capăt, în
inima puterii militare adverse.

La miezul nopţii de 21
spre 22 iunie 1941, ofiţerii din
suita generalului Ion Antonescu
au fost convocaţi în trenul de
comandament „Patria”, care
sosise în Piatra Neamţ în cur-
sul serii. La ora 1.00 se pro-
duce din nou o intensă
circulaţie de maşini şi motoci-
clete. Xosea, împreună cu
suita, generalul Eugen von
Schöbert, comandantul Armatei
11 germane, spre a se
prezenta generalului Ion An-

tonescu. La orele 2.00, în
vagonul-restaurant al trenului
de comandament, Conducă-
torul statului român, ridicând o
cupă de şampanie, a rostit în
faţa celor prezenţi – generali şi
ofiţeri superiori români şi ger-
mani – o scurtă alocuţiune, prin
care anunţa că „astăzi a sosit
ceasul luptei pentru a şterge
pata de dezonoare de pe frun-
tea Ţării şi de pe stindardele ar-
matei. Peste puţin, în faptul
acestei zile, armata va primi or-
dinul să treacă Prutul spre a
împlini trupul Ţării aşa cum a
fost lăsat de la Basarabi. În
această luptă dreaptă şi sfântă
prin drepturile ei, avem cinstea
de a ne afla lângă cea mai
vitează armată, care a venit pe
pământul nostru spre a lupta
pentru dreptatea noastră.

Vom şti să fim vrednici
de această cinste. „La orele
3.00, pe cerul Moldovei s-a
făcut auzit zgomotul metalic al
avioanelor, care survolau Pru-
tul pentru a executa misiuni de
luptă în spaţiul Basarabiei.

După un sfert de oră,
bubuitul asurzitor al artileriei
germane şi române anunţa în-
ceperea ostilităţilor pe ceea ce
va deveni cel mai sângeros
teatru de operaţii din istorie.

“Ostași! Vă ordon: tre-
ceți Prutul!” Cu acest ordin s-a
pornit „războiul sfânt, antico-
munist, drept și național”.

(continuare în pagina a 2 a)

Romeo Tarhon

AAutoritățile ruse erau
deja ranforsate, încordate, ten-
sionate ca un arc și cu săgeata
gata când Băsescul (nostru)
cel de toate crizele și sur-
prizele, cel de toate declarați-
ile, speculațiile și perorațiile
le-a pleznit-o, mai întâi pe 22
iunie și apoi pe 30 iunie, nu pe
neplac, ci parcă să le vină de
hac, de le-a rupt
săgeataQ(Spun „Băsescul
nostru” fiindcă trebuie să ni-l
asumăm, dacă tot nu putem să
ni-l asomămQ). Este vorba,
cum bine se știe, despre ”tu-
peul” șefului de stat român de
a fi dat timpul înapoi și de a se
fi băgat și el în război, adică în
problemele de război din anul
1941, despre ”bravada (lui)
nerușinată, care justifică agre-
siunea nazistă și întinează
memoria a milioane de victime
ale nazismului”, așa cum l-a

afurisit în termeni nu prea
ortodocși ortodoxul MAE rus-
esc. Aflăm cu durere și
plăcere(!) că președintele
Medvedev l-a pedepsit pe
cotroceanul român atacându-l
franc pe flancuri(!) cu fleanca,
nu precum Ștefan cel Mare pe
turci, la Soci, la smmitul Rusia-
NATO, motiv de plăcere, satis-
facție și orgasm diplomatic pe
Twitter al ambasadorului rus la
NATO, Rogozin. Președintele
Medvedev a fost mânios pe
omologul român, spuneau de-
unăzi gurile rele ale bunelor
ziare rusești, pentru decalarați-
ile legate de Antonescu (Ion,
specific spre a nu crea vreo re-
gretabilă confuzie și pre-
monițieQ) și participarea
României alături de Germania
nazistă împotriva lor, a rușilor.
Rușii de la Soci au sărit ca din
arc să își debiteze indignarea,
să îl pună la zid, nu la pom ca
Wilhelm Tell, cu propriul măr al
lui Adam, adică al lui Traian, pe
propriul creștet păros(!) pentru

poziția antirusă, pentru crima
de a fi întors chiar și el, con-
temporanul nostru cotrocean
(dacă ar fi fost mareșal, sau
măcar născut și apt combatant
la acea vreme), armele îm-
potriva rușilor cum a procedat
și Antonescu (nu CrinQ).

Și cum nu l-ar fi săge-
tat, indiferent unde l-ar fi
nimerit sub măr, căci sub păr
ar fi fost prea jos, fără efect

mortal, când președintele nos-
tru din popor și din topor, dacă
tot descuiase lacătul vorbelor
grele (nu ale ciutacului, al drac-
uluiQ), s-a apucat să toarne
gaz rusesc pe foc românesc
pe 30 iunie, încercând și chiar

reușind să spună că prin
mișculația Pactului Ribbentrop-
Molotov România a cam fost
deposedată de baloane (teri-
torii) în meciul urrrât jucat dar
și mai urrât arrbitrat( cum ar
spune Radu Banciu) de către
aliații noștri ccidentali care ne-
au întors impardonabil par-
donul la fazele cele mai
decisive, teritorii (re)cucerite cu
mari sacrirficii, cu mari jertfe și
glorie recunoscută în 1918.

Și așa, iacătă ce ne
face Băsescul ăsta nouă,
românilor, cum se crede el,
fostul lup de mare, lup singu-
ratic” în fața ciobănescului cau-
cazian, când, de fapt, măcar
noi, haita lui românească, să
recunoaștem că nici ciobănesc
mioritic sau carpatin nu e, ci
doar ciobănesc, cum ne pune
el în gura lupului, cum îi obligă
el pe prietenii noștri cazacioci
să îl ia și să ne ia în seamă, ce
zic eu, în serios, dacă nu și în
calcul(!) cu astfel de ”speculații
pe subiecte istorice” ca prac-

tică tot mai îndrăzneață,
obraznică și nediplomatică în
politica diplomatică a ultimilor
ani, cum îl pune el, Băse Vodă
pe țar pe jar când e vorba de
Republica Moldova ca trup din
trupul RomânieiQ

Păi, cu scutul în spate
(care de obicei se ține în față,
dar vorbesc de scutul antira-
chetă nu antijachetă), cu fron-
tiere la Moldova și Ucraina,
state apartenente CSI, și cu
noi, cei 22 de milioane (statis-
tic) de euroromânași (bine că
nu știu rușii cât suntem de
lași), îi dă mâna, mai bine zis
gura, Băsescului să se joace
de-a ruleta rusească pe moșia
strămoșească atâta vreme cât
parcă s-a întors lumea cu susul
în fund(!) și ne-a venit și nouă
moara la apă(!!): aliații occi-
dentali tac și de data asta, par
a nu se băga, a nu vedea, dar
acum o fac în favoarea noas-
tră, c-așa-i în politică, Banciule!

(continuare în pagina a 4 a)

Prin urmare și-așa deci, este vorba despre… ruși (altă dată despre greci…)

Cu „bac”-ul prin cataractele
învăţământului…

Cezar A. Mihalache

EEste rezultatul pe
care şi l-a dorit Traian Băsescu
pentru a ne demonstra că
„şcoala românescă scoate
tâmpiţi pe bandă”. Este rezul-
tatul de care agramatul min-
istru Funeriu avea nevoie
pentru a deveni un geniu prin
comparaţie. Chiar dacă, per-
sonal, nu s-a „compensat” nici
la capitolul studiilor echivalate,
nici la cel legat de stăpânirea
limbii române, şi nu cea acad-
emică!, ori a demonstrării ca-
pacităţii de a gândi singur şi nu
prin mesaje şoptite din
„foaierul” conferinţelor de
presă. Este rezultatul de care
avea nevoie întreg guvernul
pentru a putea poza, nu ca
adunătură de indivizi cu fi-
naluri educaţionale dubioase,
ci în formula de „vârfuri” nea-
preciate. Rezultatele de la ex-
amenul de bacalaureat de
anul acesta sunt într-adevăr
catstrofale. Dar sunt în parte şi
îndoielnice, în primul rând din
cauza contextului general du-
bios în care trăim de un man-
dat şi ceva încoace.

Sunt rezultate îndoiel-
nice „a priori”, pentru că nimic
din ceea ce întreprind miniştrii
lui Emil Boc (o altă catastrofă
educaţională, dar nu ca limbaj,
ci, mai grav, ca logică profeso-
rală) nu mai poate fi scos din
tabloul aplecării slugarnice
spre alte interese, inclusiv
săre terfelorea şi desfiinţarea

a tot ceea ce se leagă de fiinţa
românească. De aceea,
aceste rezultate catastrofale
puteau constitui un reper al
neputinţei şi al nepriceperii, al
îndobitocirii prin manelizare,
doar dacă ne doream un exa-
men naţional de selecţie, nu
unul de absolvire.

Este drept, nici nu era
prea dificil pentru ministrul
semianalfabet să aducă
aceste rezultate la dimensi-
unea necesară demonstraţiei
cotroceniste. Aceea a exis-
tenţei unei putrefacţii în fiecare
cotlon al fiecărui sistem pe
care, cum-necum, România s-
a bazat şi şi-a format valori
decenii întregi. Nu era greu să
se ajungă aici. Cu un corp pro-
fesoral timorat şi chiar în-
spăimântat pentru ziua de
mine, un corp profesoral gata
să se transforme, pentru pro-
pria-i supravieţuire, într-o
masă de oameni de ordine.
Pentru că, spre asta ne în-
d r e p t ă m . G e n e r a l i z a r e a
potenţei de acţiune a oame-
nilor de ordine în orice dome-
niu, inclusiv prin transformarea
benevolă a profesioniştilor din
fiecare sistem în rotiţe părtaşe
braţului de opresiune (iată,
acum şi intelectuală!) aflat la
dispoziţia ocârmuirii.

●
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Transparență, dar și consistentă – paradoxul Georgeta
Grabovschi

Universul grafic al artistului Theodor Pallady

LLucrările Georgetei
Grabovschi sunt dominate de
trasparenţă și totuși nelipsite de
consistentă, cu o luminozotate
aparte şi elemente dinamice
structurate geometric, ce se însin-
uează în scheletul compoziţiei
printr-o cromatică de impact ce se
topeşte treptat într-o atmosfera gri
meditativă. Povestea vieţii artistei
Georgeta Grabovschi începe în
1954 la Craiova. După ce a ab-
solvit Facultatea de Filosofie la

Universitatea din Bucureşti,
urmează cursurile Xcolii Supe-
rioare de Artă “Francoise Conte”
în Paris. Participă de-a lungul
carierei la numeroase expoziţii,
atăt pe plan local cât si în: Düs-
seldorf, Köln, Paris, Nisa,
Cannes, Essen, New York,
Madrid, Gijon, New Delhi sau Cal-
cutta. Este membră a Uniunii Ar-
tiştilor Plastici din România,
membru de onoare al “Salonului
Independenţilor” de la Paris şi al
“Federaţiei Internaţionale Cultur-
ale Feminine”, şi nu în ultimul

rând, primeşte în 2003, medalia
de “Merit şi Devotament Francez”.
Printre creațiile ei se numeră

compoziţii cu dansatoare sau
reprezentând pe cele care
generează muzica, violoniste, na-

turi statice cu flori, cât şi peisaje
rurale sau citadine, realizate în
ulei pe panză, în tehnica plastică
în cuţit, ce a condus la melodice
transparenţe, rezultate prin întin-
derea culorilor în straturi uniforme
şi subţiri. Printre primele aspecte
care facinează privirea, se re-
marcă lumina specială care dom-
ină imaginile şi contribuie la
claritatea acestora. Exemple pre-
cum compoziţiile inspirate din
domeniul muzical sau al dansului,

redau personaje teatrale grupate,
compuse în forme geometrizate,
pline de învolburare şi dinamism.
Inspirat din diverse ipostaze ale
umanului, o umanitate de multe
ori fastuoasă, frematatoare şi ce
aboptă atutudine, universul creat
de artista Georgeta Grabovschi
într-un stil recognoscibil, este
parca mereu “condamnat” la plu-
tire într-un ansamblu meditativ şi
plin de visare.

●

ÎÎntr-una din bijuteriile arhi-
tecturale bucureştene, datând din
a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, îşi desfăşoară activitatea
Muzeul Theodor Pallady. Cunos-
cută și sub numele de Casa Melik,
clădirea adăposteşte colecţia
soţilor Serafina şi Gheorghe Răut,
printre lucrările semnate de
Theodor Pallady figurând nu mai
puțin 800 de desene şi gravuri
reprezentative pentru etapa
pariziană a carierei sale.Director al
filialei Băncii Marmorosch Blank
din Paris şi cunoscut colecţionar
de artă, Gheorghe Răut a fost pri-
etenul şi admiratorul creaţilor lui
Theodor Pallady. După în-
toarcerea artistului în ţară, Gheo-
rghe Răut i-a păstrat desenele şi

picturile din atelier, donându-le
Statului român la sfârşitul anilor
‘60. Lucrările sunt expuse periodic
în serii tematice, în această pe-
rioadă Muzeul Naţional de Artă al
României prezentând în cadrul
Muzeului Theodor Pallady expoz-
iţia « Volum şi perspectivă în
creaţia grafică a lui Theodor Pal-
lady ». Evenimentul face parte
dintr-un ciclu iniţiat în 2003 cu
scopul de a valorifica creaţia
grafică a lui Theodor Pallady.Pro-
cesul de formare a lui Theodor
Pallady (1871-1956) ca artist a fost
unul dominat de complexitate şi
varietate. Pleacă la Paris în 1889,
unde lucrează mai întâi în atelierul
lui Arman Jean, dupa care se în-
scrie la Académie des Beaux-Arts.
În 1892, trece în atelierul lui Gus-

tave Moreau, unde devine coleg
Matisse, Rouault, Manguin,
Camoin şi Jean Puy. După
moartea lui Moreau, lucrează şi în
atelierele lui Aime Morot, Fernand
Cormont, concomitent frecven-
tând, clasa lui Puvis de Cha-
vannes. Întoarcerea sa în ţară se
produce în anul 1904, însă legă-
tura cu Parisul este menţinută prin
expoziţii personale până în 1940.
Acumulând rigoarea şcolii ger-
mane, simbolismul, promovat de
Moreau, experienţele Art Nou-
veau-lui şi ale colegilor săi, care
vor pune bazele fovismului,
Theodor Pallady îşi găseşte, to-
tuşi, curând propriul drum, reușind
să se menţină într-un plan real,
caracterizat de compoziţia clasică.
La esentă un spirit clasic, atras de
echilibru, ordine, principii raţionale,
artistula reușit să asigure prin cro-
matică şi perspectivă, unitate şi
continuitate imaginii, proiectând
creaţiile pe un fond al perma-
n e n ţ e i .

De altfel, Pallady se carac-
teriza extrem de sugestiv: “Nu sunt
modern, sunt din toate timpurile”.
Expoziţia « Volum şi perspectivă în
creaţia grafică a lui Theodor Pal-
lady », dezvăluie 32 de lucrări de
grafică, realizate în diverse tehnici
de abordare plastică : creion şi
acuarelă, tuş, pasteluri sau ac-
vaforte. Dominate de prospeţime
şi liminozitate, operele expuse
deţin o tematică variată, de la
portrete (Doctorul Ioan Can-
tacuzino,Tânără la malul mării,
Bărbat citind, Portret de femeie,
Autoportret), subiecte inspirate din
lumea artistică, explorată uneori
de către artist (Académie de la
Grande Chaumière, Modelul),
nuduri (Louise Cansot, Clara
Spida, Nud cu măr - Zita
Blondeau), naturi statice sau
peisaje (Place Dauphine, În
apropiere de Maudon, Portul Le
Havre, Peisaj de ţară) .

●

„Teatru, stradă şi copil”
PPăpușile şi marionetele au ieșit în stradă.
Nu cele politice, ci butaforia Teatrului
Țîndărică. Au ieșit în stradă pentru a înfru-
museţa şi cultiva universul copiilor cu ocazia
Festivalului de vară „Teatru, stradă şi copil”

din Parcul Drumul Taberei.
Iniţiat de Teatrul de Animaţie Ţăndărică îm-
preună cu Primăria Bucureşti, proiectul
„Teatrul pentru toţi" prin „Teatrul itinerant

Ţăndărică" și-a propus să atragă prin spațiul
de manifestare ales, noi categorii de spec-
tatori. Copii care poate nu au fost niciodată
la teatru şi, astfel, vor putea să-şi dezvolte
gustul faţă de acesta, având acces la marea

dramaturgie clasică şi universală.
Dincolo de dorinţa de culturalizare a unor
mase largi de spectatori, evenimentul real-
izat prin amplasarea unui teatru-cort, in-

tenționează să dezvolte și noţiunea de
teatru itinerant, de derulare a actului artistic
şi în alte locaţii decât cele clasice. Un festi-
val în care lupta dintre bine şi rău, urmată
veşnic de triumful binelui, s-a reflectat în mi-
nunatele povesti ale copilăriei.

●
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Utopii cotidiene*

OO lume cu poveşti plastice,
clădite pe tematici filosofice şi
socio-politice aparţinând artistului
Marilena Preda Sânc, se dezvăluie
în cadrul Muzeului Naţional de Artă
Contemporană cu ocazia expoziţiei
„Utopii/Cotidiene“. Făurit de-a lun-

gul unor decenii de activitate con-
stantă (1981-2011), aceast univers
dominat de culoare, elementul fun-
damental în creaţia artistei,
cuprinde opere grupate pe patru
teme majore: corp-peisaj, moduli,
globul şi feminisme.
Axată la debut mai mult asupra
sinelui, redând în imagini propriul
corp, acesta devine ulterior o temă
preponderentă, un adevarat instru-

ment de manifestare exterioară şi
amendare a realităţilor socio-
politice. Problematicile specifice fe-
meilor din fostul bloc comunist, sunt
tratate pe parcursul anilor în serii
pornind de la Midscape (1993) până
la mai actualele Diva (2008-2011),
urmărind studierea perioadei de
tranziţie şi al contextului post-mod-

ern de preluare la modul “copy-
paste” a modelelor occidentale fară
a se produce o reală însuşire.
Preocupată sistematic privind prob-
lemele feminităţii înţeleasă ca mi-
noritate, Marilena Preda Sânc
abordează această tematică atât
din perspectivă personală cât şi ex-
terioară legată de statutul marginal
al femeilor în societate.
Prin elementele-modulare, îşi imag-

inează într-o manieră energică di-
verse situaţii opozante precum:
forme contrapunctice, armonie-dis-
cordanţă sau echilibru-dezechilibru.
Destinului ecologic al globului
pământesc, cât şi viitorul acestuia
hotărât la nivelul puterii politice sunt
reprezentate în :„Algorithms of
Power”(1995), „Globe”(1999) sau
„Eurograme Bambilici”(2006),
tratând şi aspecte precum problem-
atica relaţiei Est/Vest, centru/per-
iferie. Absolventă a Universităţii
Naţionale de Arte Bucureşti, Mar-
ilena Preda Sânc este membră a
Uniunii Artiştilor Plastici, membră
AICA (Asociaţia Internaţională a
Criticilor de Artă) și membră fonda-
toare ARFA (Asociaţia Română a
Femeilor de Artă). Creaţia sa
reprezintă un tip de cercetare în
domeniul vizualităţii, artista ex-
plorând atât desenul, pictura, cola-
jul, cărţile-obiect, cât şi, începând

cu anii 1990, glob-obiectul, video-
performance-ul şi instalaţiile multi-
media, noi medii de expresie
plastică, utilizate de această dată
nu pentru evadări în spaţii utopice,
ci pentru o exprimare mai fidelă a

realităţilor cotidiene. Discursul său
plastic este unul bazat pe raţionali-
tate, în ciuda faptului că elementele

redate ca o sinteză de forme sunt
imaginate, acestea sunt mereu gen-
erate de real. Guvernată de cu-
loare, explorând o sfera largă de
mijloace de expresie, cu un aspect
bizar şi misterios, cu o trecere
firească de la figurativ la abstract,
de la limbaj pictural la unul elec-
tronic, creaţia Marilenei Preda Sânc
structurează şi destructurează o
lume fictivă, inspirata din realităţile
vieţii. Legat de utilizarea cu
precădere a culorii în modalităţile
sale de exprimare plastică, Mar-
ilenei Preda Sânc susţine: „Pentru
mine culoarea este aer, sunet,
carne. Gândesc în ea mai repede
decât în cuvinte”.

●

Impresionismul lui Rudolf Schweitzer - Cumpăna

OO lume dominată de culoare
cu o vibraţie vie şi un joc între lumini şi
umbre cu efecte fascinante aparţinând
pictorului Rudolf Schweitzer-Cumpăna,
se dezvăluie în Spaţiile Medievale ale
Muzeului Naţional Cotroceni, cu ocazia
expoziţiei „Rudolf Schweitzer -
Cumpăna, 125 de ani de la naştere“.

Peste 120 de lucrări reprezen-
tative pentru opera artistului şi diferitele
etape ale creaţiei sale, cuprinzând
tablouri pentru fiecare an de la dispar-
iţia sa, sunt aduse în atenţia iubitorilor
de arte plastice de către Muzeul

Naţional Cotroceni în parteneriat cu So-
cietatea Colecţionarilor de Artă din
România şi în colaborare cu Muzeul
Judeţean Argeş - Galeria de Artă
„Rudolf Schweitzer-Cumpăna“ Piteşti,
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Muzeul

Naţional de Artă al României, Muzeul
Municipiului Bucureşti, Muzeul Naţional
Brukenthal Sibiu, Complexul Muzeal
Naţional „Moldova“ Iaşi .

Provenind dintr-o familie de
origine germană, decisivă în formarea

sa artistică a fost plecarea la Berlin în
1904, unde a urmat cursurile Academiei
Regale de Arte Frumoase. La Berlin a
studiat în spirit conservator pictura cu
Adolf Schlabitz, Erich Hanche şi Arthur
Kampf. Această etapă de formare a de-
terminat apropierea sa de expresionis-
mul german, însă şi contactul cu
impresionismul şi mişcarea Secession.
S-a dovedit însă ulterior, faptul că nu
modelul compoziţiilor propus de profe-
sorii săi berlinezi a avut un impact atât
de puternic asupra creaţiei sale, ci im-

presia lăsată de lumea satului în timpul
unei perioade de lucru la Dragoslavele.
Viaţa de ţăran din regiunea natală a
Argeşului, de care rămâne legat pâna
la sfârşitul vietii, devine nucleul tematic
al creaţiei sale. Întors de la Berlin, își
petrece câţiva ani în satul Cumpăna,
unde inspirat de peisajul argeşan, viaţa
şi obiceiurile ţăranilor, începe să zu-
grăvească satul românesc tradiţional
într-o manieră modernă de exprimare.
Legătura puternică cu acest sat, îl de-
termină chiar să adauge la numele său
de familie denumirea de „Cumpăna”.
După revenirea în România, începe să
expună pentru prima dată la Salonul
Oficial, ulterior la Societatea „Tinerimea

Artistică“, Ateneul Român, în expoziţii
de grup, şi mai apoi şi în expoziţii per-
sonale la Fundaţia Dalles, Institutul de

Artă, Sala Ileana , cât şi în diverse
oraşe din ţară. Călătoriile urmate în
1929 în spaţiul mediteranean (Mace-
donia, Grecia, Turcia), îi trezesc intere-
sul faţă de lumină ca element plastic şi

în acelaşi timp determină o diversificare
a tematicii şi cromaticii abordate. Me-
leagurile însorite au un impact asupra
personalităţii sale artistice, iar alăturate
fiind de influenţele impresioniste, con-
duc la o detaşarea de rigorile dobândite
în şcoala berlineză şi la o apropiere de
principiile înnoitoare ale artei franceze.
În 1931 pleacă la Paris unde expune la
Galeria Jeanne Castel, iar din 1939
călătoreşte şi lucrează intens în Italia
(Veneţia, Milano, Florenţa, Roma,
Napoli, San Remo) şi în câteva regiuni
din Germania (München şi Augsburg).

●



Ghimpele Națiunii

Războiul regelui Băsescu împotriva președintelui
Mihai (!)*

Licheaua politică

Romeo Tarhon

ÎÎnalta Curte de
Cas(tr)aţie şi Justiţie a hotărât
ca șparlamentarul(!) Dan
Voiculescu să beneficieze pe
viață, și și după, de mult dispu-
tata tinichea de lichea: colabora-
tor cinstit și curat din popor al

Securităţii, în numele demnității
și dreptățiiQ Pe fondul și fun-
dalul atacului aparent sinucigaș
al Băsescului împotriva regelui
Mihai, aproape s-a scăpat din
vedere știrea extrem de impor-
tantă privind verdictul ÎCCJ în
cazul a fost sau nu a fost, căci
încă este, Mircea Felix Dan
Voiculescu securistQPoate, zic
și eu, contaminat de fabulită și în
plină criză de scenoză, acesta
să fi fost scopul diversiunii cotro-
ceanului: o manevră abilă de
apropiere, de magnetizare a
numărului doi (și cevaQ) al
Opoziției, după ce recent l-a ad-
menit la guvernare, în timpul în-
trevederii de la Cotroceni, pe
pupilul Antonescu, prin între-
barea provocatoare, la care,
precum Cătălina virgina , între-
batul rușinatul, „Și rușinos și
drăgălașQlaș.. lașQlaș /Mai nu
vrea, mai se
lasăQlasăQlasă..lasă” (ecou!):
”Chiar ești hotărât să rămâi în
opoziție” (pe poziție)Q?” Să
pregătească, oare, ciobănosul
baci dibaci, vreo mișcare cu
mișculație de mioare și mieluți,
după ce l-a făcut pe Vântu muci
și una cu pământu`? Să urmeze,
oare, pentru Felix, marea dilemă
a vieții lui: ori jos din caleașca
Opoziției și urcarea din mersu-i
legănatu` și bășinosu` în dili-
gența Puterii, ori la reculegere,
la resemnare, la reciclare, la ră-
coare cu el, lângă Vântu? Nu pot
pentru ca să cred(!), monșerilor
și neicușorilor, să nu își
cunoască bibicii cel mai informat
și informatizat mangafoi, cel mai
magnetizat om din acest stat pri-
vat(izat)QȘtie al naibii, cum nu,
să dea cu pumu`, cu șutul și cu
leuca în moalele capului (vorba
Corinei bubalinei de la Reali-
tateaCațaVântuQ), că un turnă-
tor colaborator care se respectă
este pe viață și un trădător vi-
danjor dispus, pentru libertate și
averi neconfiscate, să trădeze,
fără păs și remușcare
pesedeasca suflare, căci, vorba
stupidă a fostului mare
măscărici anonim, actual cele-
bru agarici printre bibiloi și bibilici
din ograda lui Felix Curcanu,
trăim în România și asta ne ia tot
timpulQmințile, unora de tot,
precum însuși gânditorului cu
pene de pariu între feseQ
De ce era nevoie de o diversi-
une ordinară (numește fapta-i
gura lumii) ca aceasta, prin care
diabolicul, ce zic eu, triabolicul,

pluriabolicul președinte jucător
trișor, șahist politic de temut, să
fi dat un șah fumigen la rege cu
două piese de la naftalina isto-
riei și să fi dat totodată de
clevetit, în sfârșit, la nesfârșit, în-
tregii prese, anal-iștilor(!),
guriștilor, postacilor, ciuvicilor,
roncilor, ciutacilor, porelor, tolon-
tanilor, nistoreștilor, ser-
estăneștilor, cartienilor,
cetepopeștilor, chirieacilor,
dragoteștelor, radutudorilorQîn-
tregului măgăret mediatic, în-
tregului catâret politic și
întregului păsăret civic devenite
deodată monarhiste și sensibile
nevoie mare la a fostului su-
veran onoare, începând cu
primul antiregalist al țării, pocăit
și cre(ș)tinizat acum, sfântul
mucenic blajin IliescuQ
Era nevoie, postulez eu. Fiindcă
în această vreme cotroceanul,
râzându-și de noi, fraierii care
am mușcat nada, negociază la
sânge trecerea Felixului în
teleguța portocalie a Puterii
hotărâtă să nu scape puterea,
transferul cu purcei, viței, căței și
lachei, dar și cu bună parte din
conturile de rigoare pentru răs-
cumpărare și reeducare - să
luăm aminte că și corbul a plătit
în cașcaval accizat cumătrei
vulpi pentru lecția și morala apli-
cată - drept taxa pe valoarea
adăugată la valoarea dată pen-
tru meditațiiQCăci vin alegerile.
Va urma, sunt sigur, încă un su-
pliciu: cumințirea lui Patriciu,
ceea ce se poate observa deja
și cu ochiul liber, fără lupă, după
cum nu îl mai pupă Dinu pe
Crinu virginu`QLa câte păcate
are magnatul, e mai mare pă-
catul – scotocește și socotește
președintele – să nu îi facă nota
de plată pentru scena cu băiatul
cârpit, făcătura cu filmulețul,
palma și guraQ Mai crede, mai
speră, se mai amăgește careva
că uită și iartă Băse Vodă cel
Cumplit pe cineva pentru ceva
care l-a călcat pe teneși la
șotron? Nesocotiți, nesocotiților,
că au trecut aproape două man-
date și regele răzbunărilor nu s-
a achitat de țepele pe care a
jurat să le înfigă în onor cururile
pesediste? Mercenarilor lui
Hrebe și Ilici le trenură bucile de
pulifrici după arestarea Vântului,
iar Crinuțu lui Dinuțu și-a luat la
întors prepuțu`, ca să o spun
mai plastic și poeticQ Dar, para-
doxal, din tot acest halimai, cel
mai în top, în toi și pe cai iese
regele MihaiQMotiv pentru care
adresez o mizerabilă urare: să
trăiască Bercea Mondialu care,
după lepădarea paharnicului
cotrocean de ultracredinciosul
diavol de Becali, i-a prilejuit tre-
cerea publică de la pupat poala
popii la pupat pupilul prințului
Paul, dela pupat baștan la pupat
baștard(!), prin nășie și
cuscrieQSă le fie! Din păcate
pentru el, penalul corb Dan Dia-
conescu a ratat indirect în di-
rect(!) înhățarea cașcavalului
mediatic, luat prin surprindere
de senzaționalul senzaționalei
făcăturiQNu a mai avut scenar-
iul pregătit, ca la Călărași, în
luna mai, să ia fața și și să ciun-
tească notorietatea Regelui și
Principesei Moștenitoare la

dezvelirea bustului regal, mani-
festare ticălos regizată de către
primar (șantajat probabil de ote-
vistul poporului), pentru a
eclipsa și umili regalele fețe,
permițându-și și permițându-i-
se să se dea pe sticlă în direct
drept salvatorul mesianic al
românilor, comentând fără jenă
că monarhia, chiar și cea britan-
ică, este pe ducă și că dacă abia
mai are regele Mihai unu-doi la
sută din preferințele nostalgi-
cilorQȘi așa plouaQ! Coman-
dase potopul, pentru decor, la
Dumnezeul ei călărășean din
care face mare caz de eflavie,
chiar maimuțica pui de comu-
niști, Oana Niculescu-Mizil, is-
prăvniceasa pesedistă de
CălărașiQMă uitam și mă închi-
nam văzând-o bot în bot cu
maimuțoiul otevist, cum jubilând
mustăceau de satisfacție, în
complicitate la mârșăvie.
În final să ne întoarcem la câm-
pul cu oi și la carul cu boi: vă
amintesc faptul că încă din mar-
tie, când nu se hotăra dacă să
dea mugurii, Instanța Supremă
hotăra să dea în schimb verdic-
tul ”curat murdar” patronului
Parapartidului Conservator,
vicevătaful Senatului senililor și

să decidă că a cam colaborat
activ cu secu, având un anod și
un catod la numele dublu de
cod: „Felix“ şi „Mircea“Q
Pseudonime sugerate pesemne
de către maestrul Nicolaescu cel
expirat, inspirat din filmelele-i
epocale turnate cu diverse prile-
juri de stat, partid și os-
analeQContestaţia turnătorului
turnat, cu bube în cap și nu se
știe dacă nu și la curQte, căci
prea le scapă, a fost respinsă de
către judecători, oameni cu jude-
catăQ Cenesasu` scosese, din
mâneca lui Mircea Dinescu și a
lui Sasu, popa și asu` încă din
2006 când l-au pârât pe pârât
(ce urât!) că a fost colaborator,
deși Zdreanță s-a jurat că nu a
furat chiar și după ce a fost în-
colțit (de la Traian făcătură) și
prins cu rața în gurăQBiografia
de pungaș fruntaș a lui Felix
Mircea Dan Voiculescu este
foarte interesantă și nu cred să
rateze asemenea subiect sus-
pect de mare efect ca aspect,
cel mai prolific regizor român din
perioada celei mai puțin prolifice
epoci de aur a filmului și artei,
nemurisitorul Sergiu Cebili-
dache(!) al peliculeiQ Dacă nu
cumva se va însura, în sfârșit, la
sfărșit, dar nu înainte de a turna
viitorul serial bestial epocal
”Războiul regelui Băsescu îm-
potriva președintelui MihaiQ”,
avându-se pe sine drept protag-
onist, în ambele roluriQ

●

Nicolae Balint

RRezultată dintr-o împerechere nefericită, dar deloc
întâmplătoare - lipsa de scrupule cu lipsa de conştiinţă civică
- licheaua politică este un animal de pradă, foarte viclean şi
insidios, mai mult târâtură decât târâtoare. Populează în-
treagă Europă, dar mai ales spaţiile fostelor state comuniste,
dovedind o adaptabilitate extraordinară în spaţiul românesc.
În ultimii 20 de ani, licheaua politică românească - rasă în
curs de omologare - s-a observat că parazitează mai ales in-
stituţiile statului, hrănindu-se cu bani publici şi cu comisioane
grase rezultate îndeosebi din privatizări dubioase. Este imun
la DNA şi reacţionează foarte bine la legislaţia românească,
dovedind atunci când este încolţită, un comportament bizar şi
pozând în victimă. Nu poate să trăiască în captivitate - a se
citi puşcărie - foarte rar în opoziţie, ci doar în libertate, având
un apetit deosebit pentru zona politică, mai ales pentru sfera
puterii. Nu are principii, onoare, şi nici conştiinţă, are doar in-
terese personale, demonstrând o capacitate de adaptare de-
osebită în zona partidului de guvernământ - oricare ar fi el -
şi în general în zone unde se învârt bani publici şi fonduri eu-
ropene, pentru care are un miros foarte dezvoltat. Se cu-
plează o dată la 4 ani, în perioada electorală, numai cu
partidul câştigător în alegeri. Naşte pui vii, dar nesimţiţi, la fel
de hulpavi ca şi el. Licheaua - în special “splendidul” exem-
plar politic - este un animal sociabil, nu lipsit de farmec şi in-
teligenţă, care poate fi dresat de stăpân, căruia însă nu-i va
fi niciodată credincios. Când simte pericolul, licheaua politică
migrează, individual sau în haită, spre un alt partid, sau înfi-
inţează chiar el un nou partid. Fiind animal protejat, nu poate
fi ”vânat” fără voie de sus. Dovedind instincte de cameleon,
predispusă la orice compromis posibil, şi fiind lipsită de orice
principii morale şi politice,
licheaua politică este un animal util atâta timp cât
este răsplătită. Atunci când însă devine prea obraznică şi
agresivă, licheaua politică poate răspunde doar la o singură
comandă... la comanda: MARX de aici!

Fiecare partid îşi are prostul său
Traian Lazăr

CComentând, cu iro-
nia-i răutăcioasă, componenţa
şi calităţile membrilor Partidu-
lui Naţional Ţărănesc în 1934,
Nicolae Iorga scria într-o
tabletă publicată în ziarul său
Neamul românesc, că acest
partid în fond ţărănesc şi
reprezentând ţărănimea are
membri cu un înalt nivel int-
electual: „savanţi” (Virgil
Madgearu), şi„jenii” (Iuliu
Maniu,geniu, în pronunţia
ardelenească). Dar, surpriză!
În el se găseşte şi un „prost”.
Însuşi Iuliu Maniu l-a de-
scoperit cu ocazia refacerii
unităţii PNŢ prin împăcarea
grupării Maniu cu gruparea
Vaida–Voevod, „om bun şi
moale” , care împăcare i-a pus
la picioare (lui Maniu) pe d.
Vaida „gata de o decepţie”.
Prostul era Eduard Mirto pen-
tru că atrăsese atenţia lui
Vaida asupra decepţiei ce-l
aştepta în urma împăcării cu
Maniu, ceea ce se va şi întâm-
pla. După cum aprecia Iorga,
Eduard Mirto era „avocat cu
deosebită reputaţie, vorbitor
elegant, om dibaciu în a
scoate pe cine încurcă pe şef
şi om de o societate deosebit
de apreciabilă”. Dar acum,
scria N. Iorga, a devenit, pen-
tru că a spus-o I. Maniu , pen-
tru tot partidul un prost. „Să-l
ţie bine fiindcă altul se poate
să nu mai găsească deştepţii
din marele partidQ.Să-l ţie
bine pe prostul care a nemerit
acolo şi ca un prost acolo
rămâne. Nu se ştie la ce poate
fi bună o minte ca a lui”. La 28
februarie 2005,în timpul unei
şedinţe a grupului senatorial
PSD când se discuta situaţia

parlamentară a PSD, liderul
partidului Ion Iliescu a spus că
„Mircea Geoană s-a purtat ca
un prostănac între cele două
tururi de scrutin ale prezi-
denţialelor, când s-a dus prin
ţară şi a spus că UDMR va fi
alături de PSD la guvernare”.
Iliescu aprecia că aceste afir-
maţii ale lui Mircea Geoană au
dus la pierderea unui număr
important de voturi în Transil-
vania ceea ce în fond a însem-
nat pierderea alegerilor
prezidenţiale de către Adrian
Năstase. Mircea Geoana s-a
purtat ca un prostănac între
cele doua tururi de scrutin
html). Prin această învinuire,
Ion Iliescu îl pedepsea pe
Geoană care îl presa să-şi
dezvăluie intenţiile în legătură
cu alegerile ce urmau pentru
funcţiile de conducere în PSD
şi abătea totodată atenţia de la
această problemă, tactică ce-i
convenea. Rivalitatea politică
ascuţită şi dură manifestată în
interiorul oricărui partid pe
scară ierarhică de la nivelul cel
mai de jos până la vârf, rivali-
tate exprimată de obicei în
forme discrete, elegante şi civ-
ilizate ia însă uneori,
în funcţie şi de temperamentul
adversarilor dar mai ales de
tensiunea momentului şi forme
mai puţin voalate, prilej pentru
public de a cunoaşte măcar
parţial ce se află” în spatele
uşilor închise”, prilej de a
cunoaşte mai bine partidele şi
oamenii politici. În asemenea
ocazii, publicul inocent află, cu
surprindere, că fiecare partid
are proprii săi oameni cu de-
fecte specifice, „prost” etc. şi
nu este grupul politic perfect
aşa cum se prezintă. Aşa află
publicul că fiecare partid are
prostul său, ori alte „pete“.


