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„Pentru un aplecat peste litere,

pictura înseamnă 

o evadare din cuvânt.” 

- Marin Sorescu
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„Revizuirea” redevențelor „Revizuirea” redevențelor 

prin… regionalizareprin… regionalizare

Cezar 
Adonis Mihalache

AAm așteptat zece
ani… Am așteptat un deceniu
sub promisiunea că ni se va
face dreptate! Am așteptat și
în acești din urmă ani ai cab-
inetelor Ponta că se va face
dreptate. „Până la capăt”, așa
cum a promis „Primul”, nu?!
Că se va îndrepta furtul
declanșat sub guvernul
Năstase din averea țării. Că,
în sfârșit, România își va
putea reevalua valoarea
zăcămintelor și, mai ales, își
va revizui taxele pe părțile de
rezerve naturale pe care, de
un deceniu, feluriții
guvernanți le-au cedat pe
nimic. Pe nimic, pentru țară;
pe comisioane și continuității
politice și guvernamentale
pentru ei…

Au fost zece ani de
minciună în care ni s-a spus
că nu se poate umbla la
cotele de redevență din
cauza acordurilor și a felu-
ritelor clauze. Zece ani în
care guvernanții și clasa
politică au folosit tema
redevențelor pentru a se
ataca reciproc și a obține
avantaje în propriul folos.

Astăzi, după zece
ani, și unii și alții spun „pas”!
Traian Băsescu, deși și-a
croșetat multe din scenariile
sale de președinte-jucător, pe
marginea reproșurilor legate
de valoarea mult prea mică a
redevențelor, astăzi dă
înapoi. Iar cel ce mai agârț
solicita desecretizarea mar-
ilor contracte de privatizare
își asumă să spună, indirect:
Nu se poate! În fapt, într-un
fel deloc întâmplător, a ieșit
să țina trena lui Victor Ponta.
Cel care și-a cățărat PSD-ul
și USL-ul la putere și în baza
angajamentului de a modifica
aceste redevențe.

Dar astăzi, și Victor
Ponta spune că nu se poate!
Nu s-a putut în 2014, când ar
fi trebuit umblat la redevențe,
chipurile pentru că a fost an
electoral (!). Și de aceea a
amânat revizuirea nerevizuirii
până în 2015. Termen care
se apropie. Și el a ieșit să ne
spună că, de fapt, nu se
poate modifica nimic. Nu a
știut să argumenteze, fie și cu
minciuni credibile, așa că l-a
secondat Traian Băsescu.

Iar mesajul celor doi
este „unitar”. Redevențele se
vor menține în favoarea ex-
ploatatorilor, iar Victor Ponta
va mai rămâne probabil la
Palatul Victoria cât să-și

„asume”, prin pierderea
portofoliului, și această nere-
alizare.

De fapt, în 2014,
guvernanții au amânat cu un
an, nu revizuirea cotelor de
redevență, ci felul de redis-
tribuire a sumelor încasate.
De la bugetul central, fiind
vorba de resursele țării, spre
finanțarea anumitor autorități
locale. Au amânat convinse
că, între timp, 
s-ar fi rezolvat și region-
alizarea țării. O împărțire
administrativă care să config-
ureze nu doar enclave, ci să
asigure și supraviețuirea
acestora. Inclusiv prin alocări
la nivel regional a unei părți
însemnate din redevențele
încasate la bugetele centrale.
Dar cum regionalizarea nu s-
a făcut, guvernanții anunță că
nu se va mai umbla la
redevențe. Nu încă!

Din păcate, nici un
partid, măcar dintre acelea
care se bat cu pumnul în
piept că nu au fost la gu-
vernare, deci ar beneficia de
un soi de aură angelică, nu a
adus în dezbaterea publică
adevărata temă a
redevențelor. Cât ar însemna
pentru contribuabilul de rând
o creștere fie și doar cu
câteva procente? Câte taxe,
suprataxe și baze de impoz-
itare, răsucite în toate felurile
peste orice serviciu și orice
bun, ar fi putut fi înlăturate.

Acum, după zece ani,
la ora „H”, fie și una amântă
de guvernanți, am fi putut
trage linie între statutul de
neocolonie și țară cu demni-
tate europeană. Dar nu!
România trebuie să fie
îngropată. Iar locatarii celor
două Palate sunt gata să riște
orice. Primul să-și piardă
funcția, al doilea să iasă din
istorie…

Mulți au văzut în PSD
imaginea unui partid gata să
lupte pentru drepturile noas-
tre! Gata să se ia de guler cu
monopoliștii și beneficiarii de
redevențe. Gata, de ce nu?!,
să aplice artificii 
cu pseudoaspect de
naționalizare, dar numai să
îndrepte lucrurile. Să pună
prețul corect pe ceea ce se
vinde din averea țării!

Numai că am ignorat
că PSD este și partidul
aceluia care a semnat pentru
aceste redevențe umilitoare
pentru noi. Și nu se putea
dezice de ceea ce a făcut
acesta.

Așa că, decizia Gu-
vernului Ponta, în acest an, a
fost de a prelungi sistemul de

redevenţe şi nu de a-l
schimba pentru a aduce mai
mulţi bani la buget! Chipurile
pentru că nu puteau fi oper-
ate modificări „peste noapte”
(deși Guvernul a avut DOI ani
la dispoziție!). Dar, dacă este
nevoie de un „imbold” pentru
a-l sili pe omul de rând să-și
întoarcă buzunarele pe dos,
pentru noi și noi taxe, guver-
nul nu are nevoie nici măcar
de o „noapte” pentru a pune
în mișcare pârghiile fiscale!
Că doar este suveran pe de-
ciziile noastre! Suveran pe
deciziile de a-și bate joc de
omul de rând și de viitorul
acestei țări.

La fel de mizerabil
este însă și gestul lui Traian
Băsescu de a ține spatele de-
ciziei lui Victor Ponta. Deciziei
de a spune „NU!” modificării
redevențelor, nu de a-i apăra
spatele (!). Și a ne măscări
prin insinuarea că, de fapt, nu
am înțeles noi. Căci, la expi-
rarea celor zece ani (plus
unu, de la Ponta, că e țara lor,
nu?!) era vorba nu de posibil-
itatea de a umbla la
redevențe, ci la niste taxe
alăturate acestora. Suprataxa
pentru gaze şi o taxă pentru
resursele minerale. Pe aces-
tea sunt gata să „umble”
guvernanții.

Impozite adăugate
premeditat nu cu mult timp în
urmă tocmai pentru a se
putea vorbi acum de modifi-
carea lor, nu a redevențelor în
sine! Taxe care, nu-i așa?,
după ce se va fi prelungit cu
încă zece ani sistemul actual
de redevențe, vor putea fi și
ele micșorate. Sau chiar
înlăturate! Ca să stimulăm
mediul economic, nu?! În așa
fel încât resursele țării să fie
vândute pe aceleași procente
stabilite la începutul procesu-
lui de jefuire a țării.

P.S.:

Redevențele (la petrol
și gaze) au fost „înghețate” la
nivelul din 2004, pentru o
perioadă de zece ani, prin
Legea 500/2004 privind priva-
tizarea Petrom, menţinerea
acestora fiind, chipurile, o
condiţie a tranzacţiei de la acel
moment dintre statul român,
reprezentat de guvernul con-
dus de Adrian Năstase, şi com-
pania austriacă OMV. În 2011,
în timpul guvernării Boc, a fost
iniţiat un proiect de modificare
a redevenţelor (minerale), dar
și acesta a fost abandonat
rapid fără nici o explicaţie
oficială…

●

Ländlerul nefiresc Ländlerul nefiresc 
româno-german româno-german 

Radu
Golban

NNu numai tangoul ci şi
ländlerul (dans popular german)
se poate juca în doi. La fel şi cu
corupţia.„Süddeutsche Zeitung"
a semnalat percheziţiile de la
sediile grupului Airbus din cauza
unor acuzaţii de corupţie legate
de contractele EADS cu Româ-
nia. După zeci de ani de de-
ductibilitate a şpăgii de la
impozit, Berlinul combate astăzi
cu mânie teutonă politica con-
cernelor germane de a-şi pro-
mova exporturile prin plăţi
imorale către nişte trepăduşi cu
putere de semnătură cocoţaţi în
fruntea statului. O ţară care ne-
a rămas de trei ori datoare, la
propriu, în ultima sută de ani se
erijează mai nou în promotor al
luptei anti-corupţie prin mandate
de percheziţie şi virtuţi etnice,
sub impactul rezultatului recen-
telor alegerile prezidenţiale. 

Tactică îndoielnică
ascunsă mereu după paravanul
corectitudinii şi pretextul bunelor
relaţii economice. Încă de la cel
mai renumit ministru al afacer-
ilor externe al Berlinului, Gustav
Stresemann, laureat al Premiu-
lui Nobel pentru Pace, aflam în
1926 vis a vis de o datorie
istorică a Germaniei faţă de
România, ca subiectul trebuie
omorât prin bani oferiţi cercurilor
politice din ţară. Citind presa
germană, mesajul este cât se
poate de limpede: valorile ger-
mane împotriva corupţie nu sunt
doar o încercare de a continua
campania de virusare
informativă a unei lumi cu mitul
corectitudinii pe bază etnică, dar
şi o aroganţă de a pune întregul
popor român sub acuzaţia
generală de a fi corupt.

Trist că mai bine de
şaizeci de ani de integrare
europeană par să nu fi deschis
Berlinului spiritual noi
oportunităţi de a-şi promova
imaginea măgulitoare în Eu-
ropa. Fixaţia cu obstinaţie a
Germaniei pe nişte leacuri
otrăvitoare, prin care „promotori
ai corectitudinii" doreau să vin-
dece omenirea într-un trecut în-
tunecat şi pentru care au mai
pierdut două războaie mondi-
ale, revin în vogă. Consecinţa
directă fiind instrumentalizarea
de către Germania a aspectului
etnic în relaţia cu Bucureştiul.
De aceea noul preşedinte ales
trebuie să fie extrem de circum-
spect la asemenea avansuri
toxice deoarece lupta
informativă a Berlinului îm-
potriva României a intrat într-o
nouă dimensiune.

În primul rând Domnul
Iohannis este cetăţean român
ales de o majoritate în funcţia
de preşedinte al ţării. Din
această poziţie are capacitatea

să răspundă asalturilor externe,
inclusiv germane la cele mai
delicate subiecte. Pentru a
înţelege mecanismul subtil de
cotropire informativă a spaţiului
vital german până la gurile
Dunării trebuie să remarcam
recrudescenţa practicilor de cul-
pabilizare istorică a României şi
românilor din ultimul secol.

După ce au îngropat pe
urma cliringul bilateral (1936-
1944) a doua datoria de mil-
iarde de euro faţă de România
au folosit cu succes arma
culpabilizării unui întreg popor şi
a victimizării Germaniei. Cea
mai reuşită acţiune fiind im-
plantarea românilor conştiinţa
de trădători prin actul de la 23
august, prin care am fi supărat
Germania. Doar aşa se explică
de ce în şcoli copiii nu învaţă că
România de fapt nu a trădat
poporul german ci la ajutat să
scape de un tiran, sau că un
Hohenzoller a încetat războiul şi
nu un Popescu, iar că Italia şi
Finlanda au ieşit din război mult
înaintea noastră şi că ar fi fost
cazul să contabilizăm şi noi
ciopârţirea teritoriala a ţării
impusă de Berlin înaintea
războiului.

Cea mai recentă
operaţiune de culpabilizare a
României constă în promovarea
mitului vânzării etnicilor germani
de către comunişti. Capitol de-
schis, de altfel în 1997, prin
scuza neinspirata a guvernului
României pentru „vânzarea"
saşilor şi şvabilor. Prost inspirat
şi prost informat demers pentru
că izvorăşte din necunoaşterea
faptului că Hitler îi transformase
în 1934 şi pe etnicii germani din
România în nemţi după definiţia
Reichului. Astfel contra unei
sume pentru Germania totuşi
modestă de aproximativ 8000
de mărci, Bonnul delimita într-
un fel după criterii etnice un
spaţiu vital şi totodată îşi
asigura forţa de muncă cu
imigranţi bine calificaţi şi vor-
bitori de limbă germană.

Aşa a fost compensat
efectul demografic de după
război, asigurându-se totodată
Germaniei divizate postbelice şi
statutul de victimă. De fapt este
însă o abordare de tip dublu
standard. Mitul traficului cu et-
nici germani îl demontează
însăşi sistemul fiscal al Ger-
maniei care până în zilele noas-
tre percepe „o taxă de goană"
pentru proprii cetăţeni dornici să
părăsească ţara către destinaţii
mai atractive. Dacă Germania
impozitează patente, brevete
sau succesiuni până la zece ani
după părăsirea ţării, de ce n-ar fi
fost îndreptăţită să perceapă şi
România o taxă pentru educaţia
oferită emigranţilor.

●
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Se vinde pământul Țării...Se vinde pământul Țării...

Gheorghe
Funar

ÎÎn niciuna dintre
țările din Uniunea
Europeană nu s-a trecut la
vânzarea terenurilor agri-
cole la străini, persoane ju-
ridice sau persoane fizice.
Mai mult, unele dintre țările
din Uniunea Europeană
(Franța, Austria, Ungaria
ș.a.) au interzis prin lege
vânzarea de terenuri la

străini. Nicio țară din Uni-
unea Europeană nu
acceptă să vândă străinilor
o parte din teritoriul național.

La noi, în România,
în Grădina Maicii Domnului,
în această Țară
Binecuvântată de Dum-
nezeu, în Țara Strămoșilor
noștri Geto-Daci, a fost
creat și impus cadrul legal
(constituțional și
neconstituțional) pentru a fi
vândute la străini terenurile
agricole, fără limită de
suprafață. Primul pas a fost
făcut, de către stăpânii
străini ai României prin re-
vizuirea Constituției din anul
2003, când la articolul 44 au
adăugat că după aderarea
țării noastre la Uniunea
Europeană, în anul 2007,
„cetățenii străini și apatrizii
pot dobândi dreptul de pro-
prietate privată asupra
terenurilor…pe bază de rec-
iprocitate, în condițiile
prevăzute prin lege
organică, precum și prin
moștenire legală.”

Al doilea pas legal,
dar care încalcă Constituția
României, articolul 44,
alin.2, l-a făcut Guvernul
Ponta (P.S.D., U.N.P.R.,
P.C. și U.D.M.R.) la 12 mar-
tie 2014 când și-a angajat
răspunderea în Parlament
pe un proiect de lege vizând

vânzarea terenurilor agri-
cole din România la per-
soane juridice și persoane
fizice străine, precum și la
apatrizi, fără limite de
suprafață și fără niciun fel
de condiții pentru noul pro-
prietar. Legea nr.17/2014 a
trecut prin Parlament fără
dezbateri și fără vot. 

Ea a fost semnată
de președintele Senatului,
Crin George Laurentiu An-
tonescu și președintele
Camerei Deputaților, Valeriu

- Ștefan Zgonea. Legea
nr.17/2014 a fost
promulgată imediat de
Președintele României, Tra-
ian Băsescu, a fost
publicată în aceiași zi în
Monitorul Oficial
nr.178/2014 și a intrat în
vigoare de la 11 aprilie
2014. Din cele petrecute în
ziua de 12 martie a.c.
rezultă clar că s-a lucrat la
comandă străină și extrem
de rapid împotriva Poporu-
lui Român, punând în mare
pericol suveranitatea și in-
tegritatea teritorială a
României.

Stăpânii străini ai
României, asasinii eco-
nomici și asasinii politici
internaționali, urmașii celor
care l-au răstignit pe Fiul
Domnului pentru că nu era
de-al lor și care de 2.000 de
ani au falsificat Istoria Geto-
Dacilor, a Poporului Român
și a Limbii Române, au
ajuns ca în primăvara anu-
lui 2014 să interzică liderilor
partidelor politice și ai
grupurilor parlamentare ca
să sesizeze Curtea
Constituțională a României
cu privire la această lege
care încalcă Constituția și
permite vânzarea terenurilor
agricole la străini, persoane
juridice, fără nicio condiție
pentru proprietarii străini.

Ca urmare, s-a ajuns într-o
situație incredibilă sub as-
pect legislativ și care
blochează logica, respectiv
să fie în vigoare Legea
nr.17/2014 care încalcă
Legea fundamentală a țării.

De opt luni de zile,
inclusiv în timpul campaniei
electorale pentru alegerea
Președintelui României (în
luna octombrie și prima
jumătate a lunii noiembrie
a.c.) nici în Parlament, nici
la întâlnirile electorale și nici

în mass-media, nimeni nu
le-a pus Președintelui
României, președinților
Senatului și Camerei
Deputaților, primului-min-
istru, președinților partidelor
politice parlamentare, sena-
torilor și deputaților, cel
puțin următoarele întrebări:

1. De ce vând, la
persoane juridice și per-
soane fizice străine,
terenurile agricole din
Grădina Maicii Domnului,
din “Colțul de Rai” care este
România, din Dacia
Edenică?

2. Ce urmăresc și
care sunt consecințele pen-
tru Poporul Român și pentru
România ca urmare a
vânzării terenurilor agricole
la străini?

3. Ce suprafețe de
terenuri agricole s-au vân-
dut până acum, la cine și la
ce prețuri?

4. Care va fi
suprafața maximă a
terenurilor agricole ce va fi
vândută la străini și pe ce
criterii a fost stabilită?

5. Ce sume s-au în-
casat din vânzarea
terenurilor agricole la străini
și care a fost destinația lor ?

6. De ce prin Legea
nr.17/2014 i se permite
primului-ministru să vândă
la state străine și la alte per-

soane juridice străine
suprafețe uriașe de terenuri
agricole din Grădina Maicii
Domnului ?

Este de neînțeles, în
acest an, lipsa de atitudine
a Bisericii Ortodoxe
Române și a Bisericii
Greco-Catolice în legătură
cu vânzarea la străini a
terenurilor agricole din
Grădina Maicii Domnului.
La pregătirea și înfăptuirii
Marii Uniri de la 1 Decem-
brie 1918 de la Alba Iulia

cele două Biserici
Românești și ierarhii lor au
acționat împreună pentru
Neam și Țară ! Acum, când
prin acte de înaltă trădare
se vinde pământul
strămoșesc la străini, pe
baza unei legi care încalcă
Constituția României, Biser-
ica Ortodoxă Română și
Biserica Greco-Catolică
acceptă tacit actele de
trădare națională și
consecințele lor. Totodată,
în aceleași Biserici
Românești au avut loc TE
DEUM-umuri, la 1 Decem-
brie 2014, pentru Eroii Nea-
mului care s-au jertfit pentru
apărarea pământului
strămoșesc din Vatra
Românească.

Având în vedere
obiectivele urmărite de
stăpânii străini ai țării noas-
tre și consecințele extrem
de grave asupra Poporului
Român și a integrității terio-
riale a României, ca urmare
a vânzării terenurilor agri-
cole la străini, Biserica
Ortodoxă Română și Biser-
ica Greco-Catolică au drep-
tul și obligația să solicite
Președintelui ales al
României și Parlamentului
să acționeze urgent pentru
suspendarea aplicării Legii
nr.17/2014 până la data
când în toate țările din Uni-

unea Europeană va exista
cadrul legal și se va trece la
vânzarea de terenuri agri-
cole către persoane fizice
străine, pe bază de reci-
procitate, așa cum prevede
articolul 44, alin.2 din
Constituție.

Acum, în Postul
Crăciunului și înainte de
Sărbătoarea Nașterii Dom-
nului, la solicitarea fermă a
Bisericii Ortodoxe Române
și a Bisericii Greco-Catolice,
Guvernul României poate și
trebuie ca printr-o
Ordonanță de Urgență să
suspende aplicarea Legii
nr.17/2014 și să oprească
vânzarea la persoane ju-
ridice străine și persoane
fizice străine a pământului
din Grădina Maicii Domnu-
lui, care este bun național,
face parte din teritoriul
României și a fost apărat de
Eroii Neamului Românesc
în numeroase războaie, în
ultimii 2.000 de ani.

În cazul în care nu
este suspendată urgent
aplicarea Legii nr.17/2014,
Biserica Ortodoxă Română
și Biserica Greco-Catolică
sunt îndreptățite să solicite
credincioșilor ca, în frunte
cu preoții, să organizeze și
să participe la manifestații
pașnice de protest în toate
localitățile României și în
țările unde au fost obligați
să emigreze peste cinci mil-
ioane de români. 

Pentru a beneficia
de dreptul la vot la alegerile
prezidențiale din 2 și 16
noiembrie a.c., zeci de mii
de români din străinătate și
din Țara-Mamă au participat
la manifestații de protest îm-
potriva Guvernului Ponta III. 

În această perioadă
când aceiași guvernanți
vând la străini, cu
încălcarea Constituției,
Pământul Sfânt din Grădina
Maicii Domnului este
necesară unirea românilor
din Țara-Mamă și din
străinătate și oprirea acestei
acțiuni care vizează lichi-
darea României și a Nea-
mului Românesc.

●
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Eroul martir Corneliu Zelea Codreanu și Mișcarea LegionarăEroul martir Corneliu Zelea Codreanu și Mișcarea Legionară

Cosmina
Cozmean

29-30 Noiembrie29-30 Noiembrie
19381938… Noapte fatidică
pentru națiunea română: a
fost asasinat Corneliu Zelea
Codreanu. Dar câți români
știu cine a fost Corneliu
Zelea Codreanu zis
Căpitanul? Dacă s-ar real-
iza un sondaj pe această
temă, prea puțini ar ști ce să
răspundă. Omul, patriotul,
liderul charismatic
maționalist-creștin și mar-
tirul rămas, totuși, în
conștiința națională, a avut
o viață exemplară.Crezul de
viață al acestui mare patriot
al Neamului Românesc este
exprimat în principiile care
au stat la baza
fundamentării doctrinei le-
gionare și anume: "Poporul
nu se conduce după voința
lui: democrația. 

Nici după voința
unei persoane: dictatura. Ci
după legi. Nu e vorba de
legile făcute de oameni.
Sunt norme, legi naturale de
viață, legi naturale de
moarte. Legile vieții și legile
morții. O națiune merge la
viață sau la moarte după
cum respectă pe una sau pe
alta din aceste legi"….
"Țelul final este viața….
Acest moment final, "în-
vierea din morți", este țelul
cel mai înalt și mai sublim
către care se poate înălța
un neam." "Neamul este
deci o entitate care își
prelungește viața și dincolo
de pământ. Neamurile sunt
realități și în lumea cealaltă,
nu numai pe lumea
aceasta."

Corneliu Zelea Co-
dreanu a văzut lumina zilei

în anul de grație 1899, pe
data de 13 septembrie, la
Huși. Viața sa poate fi
divizată în patru etape
esențiale pentru explicarea
"Simbolului" care avea să
devină în timp: copilăria
(1899-1919), studenția
(1919-1922), colaborarea
cu A.C. Cuza (1922-1927) și
"Legiunea" (1927-1938).
Din 1912 până în 1916 a
studiat la Liceul Militar de la
Mănăstirea "Dealul" fapt ce
ar putea explica puternicul
filon ortodox în jurul căruia
s-a structurat personalitatea
sa, dar și includerea unora
dintre aceste principii reli-
gioase în doctrina "Legiu-
nii". La vârsta de 16 ani
devine voluntar combatant
în Primul Război Mondial
deși nu împlinise vârsta
minimă pentru a putea fi în-
corporat. Între anii 1916-
1919, cât a urmat cursurile
Școlii Militare de Infanterie
Grea din Botoșani, Corneliu
Zelea Codreanu a învățat
să iubească mai mult
tranșeea, primind o
educație militară, cazonă,
care avea să-i ordoneze
viața și să fie definitorie pen-
tru modul în care va fi
structurată "Legiunea", mai
târziu.

În perioada
studenției de trei ani a ben-
eficiat, fiind cursant al
Facultății de drept din cadrul
Universității Iași, de îndru-
marea profesorului A.C.
Cuza. În 1920 intră în
organizația "Gărzii
Conștiinței Naționale" lup-
tând împotriva încercărilor
de bolșevizare a maselor de
muncitori din Iași. În
primăvara acestui an
izbutește zădărnicirea unei
încercări de revoluție

bolșevică la Uzinele CFR
Iași. Fiind o fire
temperamentală cu mult
“nerv” și atitudine, va fi ex-
matriculat o perioadă din
Universitate și va organiza
Asociația Studenților
Creștini. 

Pe parcursul celei
de-a treia perioade de viață,
colaborarea cu A.C Cuza va
prolifera, cei doi participând
la organizarea de
manifestații studențești, iar
în martie 1923 va crea Liga
Apărării Naționale. Corneliu
Codreanu își exprimă în
mod explicit dezacordul cu
privire la modificarea
Constituției survenite în anul
1923 și mai cu seamă îm-
potriva articolului 7 prin care
România înceta să mai fie
Stat Național. În toamna an-
ului 1923 va lua o hotărâre
radicală, deosebit de
îndrăzneață, pentru acele
vremuri. Și anume pedep-
sirea clasei politice pentru
adoptarea noii Constituții
care nu mai exprima voința
Națiunii Române. Planul
este trădat, iar Corneliu,
împreună cu ceilalți promo-
tori ai ideei de purificare a
clasei politice, vor ajunge la
închisoare, însă, în urma
procesului, vor fi achitați și
eliberați.

În mai 1924,
demarează proiectul
organizării unor tabere de
muncă, prima ținându-se la
Ungheni. Tot în această
vară se va căsători cu Elena
Ilinoiu, nunta transfor-
mându-se într-o adevărată
manifestație. În toamna lui
1924 este arestat din nou
pe motivul împușcării pre-
fectului de poliție din Iași,
Mancu. După o perioadă de
nouă luni va fi eliberat din

nou. În toată această
perioadă a avut de partea
sa mii de suflete de români
care îi apreciau tăria de car-
acter și îndrăzneala. Între
1925-1927 își va împlini
Doctoratul în Economie
Politică la Grenoble, Franța.
Din 1927 relațiile cu A.C.
Cuza încep a se răci în mod
vizibil radical și pe acest
fundal va crea “Legiunea
Arhanghelului Mihail”
înregistrată ca organizație la
data de 24 iunie 1927. 

Deși la început erau
doar cinci tineri săraci și
lipsiți de sprijin politic și fi-
nanciar, în zece ani
Mișcarea va atrage de
partea sa peste un milion de
membri. Din 1930 biografia
lui Corneliu Zelea Codreanu
se va contopi cu cea a
Mișcării Legionare, mișcare
a renașterii spirituale,
condusă cu o mână de fier.

În decurs de doi ani
mișcarea tipărea ziare în mii
de exemplare. Tot în acest
an va fi organizat un marș în
Basarabia și va fi înființată și
Garda de Fier ca secție
politică a Gărzii. Ea va fi
dizolvată în 1931, 1932 și
1933, fără motive explicite.
La această mișcare au
aderat majoritatea intelectu-
alilor marcanți din acele
vremi: Nae Ionescu, Nichifor
Crainic, Traian Brăileanu,
profesorul Găvănescu,
Mircea Eliade, Emil Cioran,
Mihail Polihroniade, Gheo-
rghe Clime, etc.

Căpitanul era apre-
ciat și stimat și de oamenii
de rând pentru dârzenia sa,
pentru lupta neîncetată în
vederea apărării valorilor
ortodoxismului și pentru
dorința de a oferi tinerilor un
viitor mai bun, cu o clasă

politică purificată de ele-
mente retrograde. Va plăti
pentru toate acestea cu o
condamnare la zece ani de
muncă silnică în urma unui
proces extrem de batjocori-
tor. Este asasinat
dimpreună cu Nicadori și
Decemviri din ordinul lui
Carol al-II-lea și al lui Ar-
mand Călinescu. Peste
trupurile celor 14 eroi-martiri
executați s-a turnat acid sul-
furic, groapa comună fiind
umplută cu beton, metodă
tipic rusească de ștergere a
oricărei urme, practicată la
executarea Țarului Nicolae
al-II-lea în 1918, din cauza
fobiei paranoide că ar mai
putea supraviețui careva
după asasinare. 

În urma instituirii
Statului Național Legionar,
trupul Căpitanului va fi
deshumat și reîngropat la
Casa Verde din București,
dar comuniștii au șters orice
urmă tot așa cum au încer-
cat să șteargă istoria din
memoria colectivă prin
metodele de “spălare a
creierelor” în ideea creării
Omului Nou. Unul amnezic,
fără credință, fără istorie,
fără valori, fără rădăcini,
ușor de îndoctrinat și
manevrat, dar bun de sacri-
ficat pe altarul comunismu-
lui cu față (in)umană…

●

Mânăstire Curtea de Argeș - între legendă și realitate...Mânăstire Curtea de Argeș - între legendă și realitate...

Gabriela 
Zidaru-Nanu

MManole şi-a făcut aripi
din sită, ca să zboare, dar s-a
prăbuşit la pământ... Legenda
spune că pe locul acela a ieşit
un izvor care ar fi chiar lacrim-
ile meşterului Manole. Acest
izvor se află în apropierea
mănăstirii. În acest ansamblu
de frumuseţi naturale, artă şi
istorie românească, biserica
Mânăstirii Curtea de Argeş se
înfăţişează ca o podoabă de
mare preț, fără asemănare în
ţară noastră. Mânăstirea
Curtea de Argeş se află în
oraşul Curtea de Arges, Jud.
Argeş, la 36 km. NV de Piteşti
și este cel mai impozant loc
de pelerinaj şi rugăciune din
județul Argeş. Are hramul
„Adormirea Maicii Domnului”,
fiind ctitorită de către voievo-
dul Matei Basarab, între
anii1512 și 1517, şi este parte
a celebrei legende a
meşterului Manole.

Este cunoscut că bis-
erica Episcopală, fiind scaun
Episcopal între1739-1748,
este un lăcaş de cult cu o
lungime de 18 m şi o lăţime
de zece metri, iar înălțimea
este de 25 m. Ca o curiozi-
tate, naosul şi pronaosul nu
sunt despărţite cu o uşă, ci
doar de un chenar de uşă,
montat între două coloane.
Construcția a fost de mai
multe ori restaurată. Forma
actuală a fost dată de către
arhitectul francez Andre
Lecomte du Nouy la dorinţa
regelui Carol I şi a arhitectului
român N. Gabrielescu, în a
două jumătate a secolului al-
XIX-lea. Lucrările au fost ter-
minate în 1885, iar biserica
sfinţită la 12 oct. 1986. Interi-
orul are pictura murală în ulei,
aparținând pictorilor francezi
F. Nicolle şi Ch. Renouard
împreună cu pictorul român
N. Constantinescu din Curtea
de Argeş.

Chiar dacă au lucrat
alături de maeștrii francezi,

meşterii români au izbutit nu
numai să-i egaleze, dar chiar
să-şi impună propria lor per-
sonalitate, realizând armonii
decorative dintre cele mai
originale. Atenţia este atrasă
în interior şi de grupul celor
douăsprezece coloane, ca o
excepţională realizare sculp-
tural original cu ornamente
florale care te îndeamnă la o
profundă reculegere. Tot în in-
terior se mai află şi necropola
regilor români: Carol I şi
regina Elisabeta, numită şi
Carmen Silva datorită
înclinaţiilor spre literature
muzică şi pictură, regele Fer-
dinand şi Regina Maria,
numită şi mama răniţilor. Aici
este expusă Evanghelia În-
vierii din Sâmbătă Mare, care
a fost pictată cu litere de aur
de către Regina Elisabeta în
memoria fiicei sale, principesa
Maria, care s-a stins din viaţă
în Joia Mare la palatul
Cotroceni.

În Catedrala
Episcopală sunt aşezate

moaştele Sfintei Mucenite
Filofteia, a cărei legendă, ca şi
cea a meşterului Manole, este
foarte impresionantă. Leg-
enda spune că Sf. Filofteia
era o fetiţă de 12 ani, care
mergea cu mâncare la munci-
torii angajaţi de către tatăl
său. Într-o zi, ea a dat mân-
carea cerşetorilor întâlniţi în
drum și tatăl său a ucis-o cu o
lovitură de topor. Corpul fetiţei
ucise nu a putut fi ridicat de
jos decât atunci când a fost
pomenit numele Mânăstirii
Curtea de Argeş şi, de aceea,
preoţii au hotărât ca moaştele
ei să fie aduse aici. Izvoarele
istorice spun că la Curtea de
Argeş a avut loc canonizarea
la 16.08.1517 a Sf. Ierarh
Nifon, Patriarh al Constan-
tinopolului şi Mitropolit al
Munteniei (1500-1505). De
aici, moaştele sale, aşezate
într-un sicriu de argint placat
cu aur, au fost trimise la
Mănăstirea Dioniseu-Atos. Tot
aici s-a refugiat Sf. Cuvios
Martis Sofronie de la Cioara,

unul din apărătorii credinţei
ortodoxe din Transilvania.

Legenda meşterului Manole,
de care este legat numele
Mânăstirii Curtea de Argeș,
spune că domnitorul Negru
Vodă (Neagoe Basarab) an-
gajase cei mai mari meşteri
pentru construirea lăcaşului
sfânt. Tot ceea ce construiau
meşterii ziua, noaptea se
dărâma. Într-o noapte,
Manole visează că dacă-şi
zideşte soţia în zid,
construcţia v-a rezista. Când
a doua zi, Ana, soţia lui, a
venit cu mâncare la el,
Manole a zidit-o pe latura
sudică. După ce construcţia a
fost gata, Vodă, impresionat
de frumuseţea mânăstirii, a
poruncit să fie luate scările
care duceau la acoperiş, pen-
tru ca meşterii să nu poată
coborî și să mai dureze o altă
mânăstire ca aceasta…

MULŢI ANI ROMÂNIA!



Ghimpele Națiunii

„Cultura”… politică: de la criteriul etnic la criteriul de… clică!„Cultura”… politică: de la criteriul etnic la criteriul de… clică!

Cezar 
A. Mihalache

SSe pregătesc să
iasă de la guvernare! Dar
numai cu numele… Căci,
prin fel și fel de tertipuri, vor
rămâne în coasta Puterii
pentru a înfige spinii
ungurești în noi. Teritorial,
administrativ, financiar-fis-

cal… 
Au prea multe

proiecte, și atât de aproape
de finalizare, pentru a ieși
cu adevărat de la gu-
vernare. Proiecte atât de
avansate că nici nu mai este
nevoie să se
maimuțărească ei, fizic, prin
ședințele de guvern. Acum
trebuie doar să le supraveg-
heze prin „interpuși”…

Și vor rămâne„în

cărți” chiar dacă PSD va re-
strânge disponibilitățile puse
în slujba lor. Și nu este
vorba că vor rămâne la gu-
vernare prin vechea
schemă a menținerii
pozițiilor cheie din agenții și
deconcentrate ori prin con-
silierii și secretarii de stat
„uitați”, ca de fiecare dată,
prin câteva ministere
(cheie). Pentru că și-au

găsit un „cal troian”. De fapt,
pare să fi avut chiar ei o
contribuție la crearea din
nimic a unei structuri de
interpuși pentru păstrarea
deciziilor în Guvern.

Pentru că, nu-i
așa?!, cui îi trebuie un par-
tid pentru a face parte din
guvern… De multă vreme
guvernarea nu mai
reprezintă forma exclusivă a
manifestării prin partide. De

deceniile în care, UDMR, ca
„asociație culturală”, și nu
partid înregistrat, a stat la
guvernare dând peste nas
tuturor acelora care îi
cereau să se înregistreze,
oficial, ca partid politic.

Acum, o a doua
structură este pe cale să le
copieze modelul. PLR-ul lui
Călin Popescu Tăriceanu! O
structură care nu este, la

rândul ei, partid. De fapt, nu
este nimic! Ci doar o simplă
asociere de persoane,
neînregistrată pe nicăieri.

De aceea, chiar
dacă „pleacă” de la gu-
vernare, liderii asociației
„culturale” UDMR au ieșit
public să le dea sfaturi
„trădicenilor”. Să găsească
o formulă juridică pentru a
face parte, ca structură
oficială, din guvern! Sub ce

formă, nu contează! Dacă
nu se pot înregistra ca par-
tid, că nu au cu ce!, există și
alte variante. Cel mai prob-
abil, tot ca asociație. Vorba
aceea, dacă românii au ac-
ceptat să fie guvernanți de o
structură înființată și ființând
pe criterii etnice, de ce nu ar
trece cu vederea și o
organizație înființată pe cri-
terii de… clică. Așa cum

este PLR-ul plămădit din
nimic pe genunchii social-
democrației.

Sau poate că vom
asista la mult așteptata „re-
formare” a UDMR! Aceea
de a face politică printr-o
structură înregistrată ca par-
tid sau prin intermediul altor
formațiuni dacă vrea să
rămână pe mai departe
„asociație culturală”. Și
poate că PLR va deveni or-

ganigrama de reprezentare
politică a asociației „cultur-
ale” UDMR! Căci,
„Trădiceanu” oricum nu este
străin de apele dintre Buda
și Pesta!

Mai există însă și
soluția forțării înregistrării
PLR-ului ca PARTID, nu
neapărat Partid Politic,
plecând de la o eroare de
înregistrare în Registrul Par-
tidelor, acolo unde unele
formațiuni au fost trecute ca
Partide Politice, dar altele
au fost înregistrate ca PAR-
TIDE. O eroare de care PLR
ar putea profita. Mai ales cu
sprijinul unor juriști buni de
la UDMR! Și mai ales după
ce Justiția a refuzat să în-
registreze „comercializarea”
partidului cumpărat de (sau
mai bine spus, pentru!) C. P.
Tăriceanu, Partidul Naţional
al Mediului, sub formula de
Partid Liberal Reformator!

Ar fi o solutie într-o
țară în care „ministăreasa”
de la Finanțe propune le-
galizarea și impozitarea
prostituței! În fond, trebuie
început de undeva! Or, ce
loc mai bun decât clasa
politică?! Bunăoară, printr-
un „program pilot” aplicat la
nivelul PLR-ului!

●

Există semn divin pentru clasa politică?Există semn divin pentru clasa politică?

Corneliu
Leu

EEu aș spune că
există și chiar s-a manifes-
tat ca simbol de această
Lăsata Secului, cu adresă
către toți cei care ar trebui
să intre într-un post cât mai
definitiv, ferindu-se, ca de
dulce,  de năravurile lor
politicianiste și pogorând în
smerită rugăciune de
mulțumire pentru marea
mărinimie de a arunca focul
Sodomei și Gomorei, Iubitor
de Oameni fiind, numai în
proporție de 24 la sută! Dar
aș mai adăuga că, nu se
poate ca, prefăcuți doar în
proporție de 24 la sută în
stane de sare, măcar unii să
nu-l fi simțit, sau să nu fi
auzit  tunetul care spunea
cu glas de apocalipsă: „Că
v-ați ales dintre netrebnici și
ați nesocotit poporul cel
bine credincios!”.

Iar, dacă nu astfel,
din partea Celui Ce Ne

Iubește, oricum semnul s-a
manifestat către cei  care
vor să ne conducă dar, cum
am arătat într-un articol tre-
cut, au rămas corijenți în
dezbaterea lor publică cel
puțin la capitolul PIB. S-a
manifestat direct, din parte
electoratului despre care
greșit se spune că „a atins
cota de 62 la sută” în loc să
se exprime adevărul care
începe să se vadă cu ochiul
liber: „a ieșit din letargie, iar
nemulțumirea lui crescândă
avertizează  grăitor, astăzi
printr-o cotă de 62 la sută
iar, mâine, dacă lucrurile se
continuă astfel, cine mai știe
cât încă!”.

Pentru că, de la a da
aproape sigur câștigător
candidatul care avea un
substanțial avans de zece la
sută, iar apoi acela să
piardă catastrofal, contra-
candidatul depășindu-l cu
24 la sută, nu mai este
deloc un fapt situat în lim-
itele jocului de propagandă
politică, așa cum încearcă

să minimalizeze unii gravi-
tatea cutremurului electoral
care s-a produs!... Este, în
egală măsură,  un avertis-
ment rostit cât se poate de
ritos de electorat, ca și un
simptom obiectiv constatat
al trezirii lui, al faptului că -
fie oricât de greu s-a mișcat,
fie oricât de ușor s-a lăsat
manipulat în acest sfert de
veac - opinia lui publică se
mobilizează acum, de-
venind capabilă de surprize
din ce în ce mai mari din
acest punct de vedere.

Fapt pentru care
este cert lucru că, dacă nu
asupra politicienilor, asupra
românilor care votează,
semnul divin de mobilizare
la conștiință civică s-a
arătat, iar oricine încear-
că să minimalizeze
semnificațiile acestuia, este
o voce falsă, în slujba altor
manipulări care nu vor
binele ce se prefigurează
printr-un asemenea act de
afirmare a unei voințe într-
adevăr populare.

Nu este vorba aici
despre unul sau altul care a
câștigat alegerile. Ci de fap-
tul mult mai înălțător că am
demonstrat ca electorat put-
ere se selecție și, mai ales,
de a respinge, în fine, ma-
nipularea politică pe care
unii ne-o considerau
atribuită ca un stigmat.

Greșesc acele con-
deie sau glasuri publicistice
care încearcă  fie să scuze
pierderile unora, fie să laude
câștigul altora, descoperind
abilități extraordinare într-o
campanie care, după cum
s-a văzut, a prezentat un
nivel de interes mult mai
scăzut decât altele. Și nici
măcar nu înțeleg ce interes
ar avea să persevereze într-
o asemenea interpretare
când, orice simțire lucidă și
cinstită ar trebui să exulte la
faptul că metafora Imnului
Național cu „somnul cel de
moarte” se adeverește, iar
trezirea ciclică a românilor
devine o garanție pentru vi-
itorul lor:

Puternicul semnal
de cutremur s-a produs în
numai două săptămâni, nu
clasa politică influențând
electoratul, ci electoratul
adresându-l ritos clasei
politice. Atât de ritos din
partea opiniei publice încât,
dacă evocăm banalizatul
dicton cu „vox populi”,
ajungem la răspunsul afir-
mativ dat titlului nostru: Da,
există în asta un semn divin
pentru clasa politică - de a
se scutura odată și de dem-
agogie, și de corupție, și de
toate sechelele bolșevice
fardate cu globalizare, îm-
potriva cărora tunetul
rostește „Că v-ați ales dintre
netrebnici și ați nesocotit
poporul cel bine credin-
cios!”.

●


