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Revista de atitudine Magazin Critic este publicată la iniţiativa 

unor tineri şi cadre didactice, membrii activi ai acestei reviste. 

 

 

 

 

 Iată-ne și în 2014. Mai îngânduraţi, mai plini de 

amărăciune şi cu grija celor 365 de zile care vor urma. Că în 

acest an vom avea alegeri europarlamentare sau alegeri 

prezidențiale, „toate-s vechi și noi sunt toate… ”. Nu de 

puţine ori clasa politică a dezamăgit în anul care tocmai s-a 

încheiat şi perspectivele noului an nu seamănă deloc cu 

România visată. Nu noua condamnare a lui Adrian Năstase, 

cu prea multe semne de întrebare, la patru ani cu executare 

pentru mită (într-adevăr, o răzbunare murdară, pentru a cita 

condamnatul) ne arată că România este pe calea cea bună. 

Poate nu suntem încă suficient de puternici să depăşim unele 

prejudecăţi. Că există în fiecare an, un nou început o 

conştientizăm cu toţii, dar parcă ţin cont prea puţini şi de 

asta. S-ar zice că în România nu îşi propune nimeni ca în 

noul an să fie puţin altfel. Şi totuşi, 2014 va fi un altfel de an. 

Mai că ne vine să dăm crezare celor ce spuneau că România 

e ţara tuturor posibilităţilor. Noroc că trăim aici şi ştim mai 

bine decât oricine altcineva ce însemnă să fii român, cu bune 

şi rele. Suntem însă din nou în faţa unui nou început, în care 

timpul ne arată de fiecare dată însă cât de neputincioşi ne 

găsim în faţa sa. Urme ale trecutului rămân pentru totdeauna 

în gândul nostru, fără a le putea face măcar pierdute. Unii 

dintre noi par să se fi obişnuit cu ideea că „normalul” şi 
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„obişnuitul” sunt altfel decât şi-le imaginează alţii şi sunt din 

start o cauză pierdută acţionând ca atare. 

Da, vom avea parte de un altfel de an. De fiecare dată se 

schimbă ceva. Pierdem ceva, câştigăm ceva… şi tot aşa. Mai 

plictisiţi ca oricând de acest joc stupid în care investim iluzii 

şi culegem dezamăgiri, ne predăm destinului, fără a cere 

nimic în compensare, vorba poetului… „de vorbă cu 

timpul”. Ne trezim secătuiţi de simţăminte şi beţi de tăcere, 

orbecăim după nurii unui trai altfel decât cel suportat sisific 

de propria noastă conştiinţă. 

Scrijelim apoi la masa unei tăceri asurzitoare unele 

netrebnicii care nu ne cad tocmai bine la suflet. Oblic şi nu 

perpendicular, aşa cum am învăţat la şcoală, ne prăbuşim în 

noi cu fiecare trecere a clipei-infinit. Am încheiat până la 

urmă un an cu bune şi rele. 

Revenind la un subiect care interesează în mod deosebit, 

adevărata problemă a României nu este economia, care, în 

sine, nu ar merge atât de prost, luând în calcul ajutorul din 

partea Fondului Monetar Internaţional şi Uniunii Europene, 

spun analiştii internaţionali, aceştia uitând parcă să precizeze 

că tot noi îl vom suporta, în timp. Problema este la clasa 

politică şi anul 2014 nu va aduce probabil nicio rezolvare a 

problemei într-o direcţie a „normalului” şi mai cu seamă a 

„bunului simţ”. Dar pentru asta poate că încă e nevoie de 

timp. 

 Andrei Popete Pătrașcu 
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ROMANII DIN “SECUIME” CER MASURI FERME 

ÎMPOTRIVA “EXTREMISMULUI MAGHIAR” 

 Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi 

Mureş (FCRCHM), a luat la cunoştinţă cu consternare și 

indignare de ultimele evenimente provocatoare, 

iresponsabile, inadmisibile într-un stat de drept, atât în 

plan social cât și instituțional administrativ. 

 

http://www.magazincritic.ro/wp-content/uploads/2014/01/seCUI1.jpg
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Faptele reprobabile al unor cetățeni români de etnie 

maghiară din județul Covasna, unii extremiști huligani care 

bat un român pentru că nu cunoaște limba maghiară, un 

polițist local care amendează un român pentru că flutură 

drapelul României și afirmă public că aici este pământ 

românesc, arată fară dubiu că șovinismul antiromânesc a 

ajuns să caracterizeze deopotrivă persoane private 

(extremiști huligani de genul membrilor HVIM) şi 

functionari din autoritățile și instituțiile publice locale 

controlate în primul rând de UDMR, și mai apoi de alte 

formațiuni extremiste precum Partidul Popular Maghiar din 

Transilvania sau Partidul Civic Maghiar. 

FCRCHM atrage încă o dată atenția asupra faptului că în 

mod programatic cetățenii români aparținând minorității 

naționale sunt educați de 23 de ani în spirit șovin, 

antiromânesc. antistatal prin școala, presă, prin așazise 

manifestări culturale organizate de autoritățile publice locale 

controlate de UDMR. De cele mai multe ori, evenimentele 

publice organizate și finanțate de autoritățile publice locale 

se constituie într-o platformă de propagandă antiromânească 

și antistatală, pentru autonomia teritorială a județelor 

Covasna, Harghita și Mureș, sub denumirea inventată de 

artizanii marketingului hungarist de ținut secuiesc. 

FCRCHM a atras atenția consecvent asupra dublului discurs 

al liderilor UDMR, echilibrat la București și înfocat 
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antiromânesc în teritoriu. Acești politicieni maghiari se 

constituie în modele pentru tinerii cetățeni români de etnie 

maghiară. 

Atunci când lideri ai UDMR defilează împreună și sprijină 

instituțional organizații extremiste, de genul PPMT, PCM, 

HVIM, Garda Maghiară etc., atunci când lideri moderați ai 

UDMR, împreună cu liderii extremiști, fac solicitări 

similare, amenință cu nesupunerea civică, amenință românii 

cu moartea, asememea sârbilor din Kosovo, (Antal Arpad 

Andras) și singura lor preocupare locală este radicalizarea 

populației pentru a avea susținerea acesteia în obţinerea 

dezideratului nostalgic feudal hungarist; atunci când aceiași 

lideri ai minorității maghiare, indiferent cum se manifestă la 

București, au ca singură precocupare (pe lângă îmbogățire 

personală cu metode dâmbovițene) spulberarea autorității 

Statului Român în teritoriu și înlocuirea acestei autorități cu 

una proprie maghiară, ne surprinde dar nu ne miră că 

românii ajung să fie bătuți că nu cunosc limba maghiară, 

bătuţi pe stradă, bătuți în vestiare de colegii maghiari de 

echipă de hochei, hăituți de profesori fiindcă poartă pe cap 

bentiță tricoloră, amendați că flutură drapelul României și 

câte alte întâmplări, mai mici sau mai mari, pe care doar 

românii din această zonă le percep, le simt, cu toate că 

trăiesc în mijlocul României dar, în același timp, s-ar părea 

că trăiesc în afara ei. 
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FCRCHM atrage atenția că responsabili de pierderea 

autorității statului asupra acestei zone geografice sunt, în 

primul, rând guvernanți României din ultimii 23 de ani care, 

pentru sprijinul parlamentar al UDMR au tranzacționat 

autoritatea statului și siguranța națională. 

Prefecții, conducătorii poliției, jandarmeriei, nu îndraznesc 

să ia masuri împotriva actelor nelegale și antiromânești de 

frica repercursiunile pe care le pot avea atunci când UDMR 

va cere Bucureștiului și va obține capul conducătorilor 

instituțiilor publice care îndrăznesc să se opună politicii 

segraţioniste a separatismului teritorial, îndrăznesc să ia 

măsuri de restabilire a autorității statale, sau pentru 

respectarea Constituției și legilor țării, ori în împotriva 

afacerilor unde lideri locali care se bucură de imunitate 

etnică. Evoluţia evenimentelor postdecembriste este o 

dovadă indubitabilă că poliția, parchetul, justiţia, în general 

toate instituţiile statului, nu îndrăznesc să deranjeze nici pe 

extremişti şi nici pe noii grofi maghiari, care şi-au 

redobândit averile pe căi oneroase. 

Singurele simulacre de intervenție fermă s-au facut de 

București doar atunci când evenimentele antiromânești au 

ajuns în presă. Dar și în aceste cazuri a fost vorba doar de 

simulări de soluționare. Deși s-a promis ferm amendarea 

legii pentru a împiedica proliferarea fenomenului extremist 
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maghiar și a taberelor de extremiști, în cursul verii trecute, 

nici până azi o astfel de lege nu a fost adoptată. 

Această situație ne face să opinăm că agresivitatea 

antiromânească în zonă va crește, pretențiile extremiștilor 

maghiari vor fi tot mai consistente și cu tot mai multe și de 

neîlăturat consecințe negative pentru țară. De facto 

autoritatea statului va fi înlocuită treptat pe fondul activității 

tot mai intense a extremiștilor maghiari, indiferent că este 

vorba de moderații din UDMR sau de radicalii din celelalte 

organizații partenere ale UDMR, în procesul de fracturare a 

Statului Român. 

Facută fără prea multă știință și nu în interesul național, 

descentralizarea va accentua starea de disoluție statală din 

Transilvania. Facem un apel la responsabilitate, solicitând 

din nou, ca măcar structurile MAI să rămână sub autoritatea 

Statului Român, în caz contrar, prin descentralizare, aceste 

structure se vor transforma în miliții ale extremiștilor 

maghiari din fruntea consiliilor județene sau a primarilor 

locale. 

FCRCHM cere încă o dată: 

a) măsuri concrete și ferme de normalizare a situației tot mai 

conflictuale din Covasna și Harghita, metoda ascuderii 

gunoiului sub preș practicată de politicieni vremelnici și 

iresponsabili din fruntea României fiind una care, după cum 
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se vede, nu servește României. Urmând acest trend clasa 

politică românească va reuși performața de a anula 

rezultatele obținute cu sânge, de generațiile anterioare ale 

poporului român; 

b) adoptarea unor măsuri ferme la nivel de lege pentru 

sancționarea fenomenului extremist maghiar, inclusiv prin 

blocarea accesului în funcții și demnități publice a 

extremiștilor care utilizează resursele de putere publică la 

care acced pentru subminarea Staului Român, suveran, 

național, unitar și indivizibil. În acest sens FCRCHM face un 

apel la partidele românești să nu mai accepte UDMR ca 

partener la guvernare, până când acesta nu se va reforma și 

nu va renunța la pretențiile sale hungariste. 

Biroul de presă al FCRCHM 

 

 

 

http://www.forumharghitacovasna.ro/
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TOTUL DEPINDE DE CEEA CE E IMPORTANT 

PENTRU TINE (O PARABOLĂ PERFECTĂ) 

     Un indian american era împreună cu prietenul său în 

centrul New York-ului. Era ora amiezii iar străzile erau pline 

de oameni. Maşini claxonând, taximetre ce luau curbele cu 

viteză, sirene ce se apropiau sau se depărtau, toate aceste 

sunete ale oraşului parcă te asurzeau. Dintr-o dată indianul a 

spus: 

- Am auzit un greiere. 

- N-ai cum să auzi un greiere în tot vacarmul ăsta! I-a spus 

prietenul lui. 

- Sunt sigur, am auzit un greiere! A insistat indianul. 

- Asta-i o nebunie!  A răspuns prietenul. 

    Indianul a ascultat cu atenţie un moment după care a 

trecut strada spre o zonă unde se aflau câţiva copaci. A 

căutat împrejur, sub ramuri şi a găsit micul greiere. Prietenul 

său a rămas uimit. 

- E incredibil! Trebuie să ai un auz supraomenesc! 

- Nu, a spus indianul. Urechile mele nu sunt diferite de ale 

tale. Totul depinde de ce asculţi cu ele. 
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- Dar nu se poate! A continuat prietenul. Eu n-aş putea auzi 

un greiere în acest zgomot! 

- Depinde de ceea ce este important pentru tine. A venit 

imediat răspunsul. Dă-mi voie să-ţi arăt. A băgat mâna în 

buzunar şi a scos câteva monede pe care le-a lăsat să cadă 

discret pe asfaltul trotuarului. Atunci, cu tot zgomotul 

asurzitor al oraşului, au remarcat că toţi oamenii de pe o rază 

de 5 metri au întors capul privind în jur dacă nu cumva banii 

căzuţi erau ai lor. 

- Înţelegi ce am vrut să spun? A continuat indianul. Totul 

depinde de ceea ce este important pentru tine. 

Sursa: Valentin Suvar/ Facebook 
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FĂRĂ SFATURI CELOR CE NU TRĂIESC DUPĂ 

SFATURI 

 

      Aș recomanda celor ce n-au citit pe Pr. Cleopa să-l 

citească. Vor rămâne surprinși  cei cu doctorate că vor învăța 

mai multe din experiența ascetică a unui unui cioban cu opt 

clase decât de la toți filosofii și oamenii de știință a acestei 

lumi…Succes! 
 

 
 

I.D. Constantinescu 
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BOTEZULUI LUI IISUS 

 

      Boboteaza sau Botezului lui Iisus, prima mare sarbatoare 

din an care este praznuită pe data de 6 ianuarie, încheie în 

tradiția romanească sărbătorile de iarnă. Cu aceasta ocazie, 

toți credincioșii merg la biserică pentru a lua apa sfințită pe 

care o pot păstra ani întregi, fiindcă aghiazma nu se strică. 

(Sursa: http://www.enational.ro/). 

        Odată cu botezul 

Mântuitorului nostru 

Iisus Hristos, ucenicii 

săi vor practica un nou 

botez despre care Ioan 

Botezătorul spunea: “Eu 

vă botez pe voi cu apă 

dar vine după mine 

cineva căruia nu sunt 

vrednic să-i dezleg 

încălțămintea…El vă va boteza cu Duh Sfânt”. Acesta este 

botezul creștin practicat încă din primele veacuri inclusiv 

pruncilor: “Mergând învățați toate neamurile, botezându-le 

în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh…(Matei 28, 

19)”. 
I.D. Constantinescu 
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OANA PELLEA: „CHIAR CRED CĂ M-AM IVIT PE  

PĂMÂNT SĂ ÎNVĂŢ, NU SĂ MĂ PLICTISESC“ 

 Invitată la evenimentul 

de modă și 

lifestyle Digital Divas 

2013, Oana Pellea a 

vorbit despre 

avantajele şi 

dezavantajele 

Internetului, despre 

posibilitatea de a 

transmite un mesaj și de a impulsiona oamenii, dar și despre 

nevoia de comunicare.  Mai jos sunt câteva fragmente din 

discursul său. 

● „Când mi s-a făcut astrograma, și în străinătate și aici, 

doamnele au fost șocate pentru că am toate casele goale, 

aproape; dar la casa comunicării am opt planete. Mi s-a spus 

că, s-ar părea, traiectoria vieții mele este de a comunica. Şi 

este cam adevărat. Fie că este pe scenă, fie că este după 

ecranul acesta incredibil care poate să fie de cinema, 

televizor sau de computer, există o nevoie. Nu știu cât o 

reușită, ci o nevoie de a comunica.” 

„Despre succes pot să vă spun singura concluzie pe care o 

pot trage la cei 51 de ani: este că atunci când nu te mai 

interesează, el vine. Atunci când el nu mai este un scop în 

http://www.digitaldivas.ro/2013/
http://www.digitaldivas.ro/2013/
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sine, el se uită spre tine. Să nu căutați niciodată succesul ca 

țel, ca scop.“ 

Oana Pellea 

O vorbă a lui Amza Pellea 

● „Tata avea o replică extraordinară: «ochiul de pește fiert». 

Ați văzut cum se uită peștele fiert la voi în farfurie? Uitați-vă 

bine în jurul dumneavoastră pentru că o să vedeți mulți ochi 

de pește mort. Sunt ochi care deja le știu pe toate, le-au 

judecat pe toate, le-au înțeles pe toate. E un ochi mort. Un 

ochi care închide drumul. Care nu comunică. Şi îl taxez 

peste tot pentru că este ca și cum ai deschide o ușă și dai de 

un zid“. 

● „Sunt foarte atentă cu mine, în primul rând. Nu-mi permit 

să taxez pe nimeni dacă nu mă taxez pe mine. Şi am și eu 

tentația, câteodată, de a avea judecăți de valoare. Atâta timp 

cât te uiți în oglindă și nu știi cine este de partea cealaltă a 

oglinzii, când nu te cunoști, nu ai niciun fel de drept de a-l 

judeca pe cel din fața ta“. 

Citiţi şi: Interviuri-document cu personalităţi româneşti (1): 

Oana Pellea 

● Orice formă de comunicare implică, din punctul meu de 

vedere, o formă de autocunoaștere. Cred că fiecare dintre 

http://www.ziarulmetropolis.ro/interviuri-document-cu-personalitati-romanesti-1-oana-pellea/
http://www.ziarulmetropolis.ro/interviuri-document-cu-personalitati-romanesti-1-oana-pellea/
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dumneavoastră de aici din sală reprezintă o variantă de-a 

mea. Cred că eu sunt o variantă a dumneavoastră. Cred în 

faptul că putem fi împreună și putem să ne deschidem și 

putem să ne cunoaștem; dacă este jocul cinstit în ambele 

părți. Şi din partea aceasta a ecranului, și din partea 

cealaltă“. 

● „Nu am postat niciodată pe Facebook dacă nu am simțit, 

aici în stomac, să postez. Și am încercat să postez nu la 

mișto, dar ceva călduț. Un mesaj călduț. Şi like-urile nu au 

venit. Încercați să faceți experiența: în clipa în care vă doare 

ceva, și arde ceva și postați atunci se întâmplă, se umple 

ecranul.“ 

Trei zile de nesomn pentru caii de la Letea 

● „În clipa în care nu am dormit trei nopți din cauza a ceea 

ce se întâmpla la Letea cu caii – pentru că nu am dormit, 

pentru că am plâns ca proasta, pentru că nimeni nu lua niciun 

fel de atitudine – atunci am scris. Și atunci s-a întâmplat 

bucuria de miracol. Pentru că au fost oameni care nu au 

dormit trei nopți și care împingeau, care ridicau, mențineau 

un foc aprins: și al indignării și al faptului că trebuie să 

facem ceva. Și acest foc a funcționat până când oamenii s-au 

ridicat și s-au suit în mașini și au plecat. Şi i-au salvat, cât i-

au salvat. Dar a fost, într-adevăr, un foarte mare triumf al 

Facebook-ului.” 
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Citiţi şi: Oana Pellea, jignită dur într-o publicaţie de satiră. 

Marius Manole sare în apărarea actriţei 

Responsabilitatea pentru mesaj 

● „Cred, ca outsider, că există o responsabilitate reală a ceea 

ce aruncăm în virtual. Există o responsabilitate care trebuie 

să fie asumată. Nu cred că poți să arunci orice. Eu vorbesc, 

desigur, din unghiul meu de vedere și nu dau niciodată 

sfaturi, urăsc să dau sfaturi, pentru că nu știu să dau sfaturi și 

sunt deschisă la orice lecție care vine. Chiar cred că m-am 

ivit pe pământ să învăț. Nu să mă plictisesc, nu să casc. 

Pentru că dacă casc, casc pe viața mea și pe timpul meu.“ 

„Atâta timp cât ai responsabilitatea că nu poți arunca orice 

– bașca dacă ești o persoană publică – este un gest de a-ți 

ridica nivelul. Că bășcălie știm să facem cu toții, dar poate e 

mai bine să o facem cu noi, acasă. Nu pe virtual, unde sunt 

ochi.“ 

Oana Pellea 

Solidaritate pornită de la o postare 

● „O acțiune reușită a fost cu Japonia. A fost o întâmplare 

excepțională, absolut excepțională. Când a fost cutremurul 

din Japonia – din nou pentru că n-am dormit de indignare, 

 că nimeni nu a luat nici un fel de atitudine -  am spus (n.red. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/oana-pellea-jignita-dur-intr-o-publicatie-de-satira-marius-manole-sare-in-apararea-actritei/
http://www.ziarulmetropolis.ro/oana-pellea-jignita-dur-intr-o-publicatie-de-satira-marius-manole-sare-in-apararea-actritei/
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– pe Facebook): «la ora de… , haideți, care puteți, care 

veniți, la biserica X, să ne întâlnim și să aprindem o 

lumânare pentru cei care nu mai sunt. Aceștia pe care nu-i 

cunoaștem.» Și am dat o biserică. Și am fost la ora fixă 

acolo. Și erau vreo 50 de oameni, cu lumânările aprinse. 

A ieșit un scandal excepțional, pentru că femeia de serviciu 

de la biserică a sărit și a zis că e o demonstrație neaprobată și 

să plecăm repede de acolo. L-a sunat pe părinte și părintele a 

venit și a făcut ceva excepțional. 

De asta vă spun că este una din întâmplările superbe, îi zic 

mulțumesc Facebook-ului! A deschis biserica la ora 21.00 și 

a ținut o slujbă de care nu a știut nimeni în România pentru 

oameni care au murit, pe care nimeni nu i-a cunoscut. A fost 

absolut excepțional.” 

Neajunsurile virtualului și dificultatea de a comunica 

● „Ce-i reproșez eu Internetului este că mănâncă timp, că 

mănâncă timp din viața mea. Și este o luptă între noi. Îi mai 

reproșez ceva: că atunci când ai ocazia să fii în viu cu 

cineva, tu scoți tableta. Mi se întâmplă și mie. Și dacă îmi 

trece prin cap gândul și mă biciui prin cap – cum fac pentru 

că vreau la finalul vieții mele să nu-mi fie rușine de mine, și 

atunci mă biciui clipă de clipă -, o pun deoparte. Şi nu e un 

sfat. Dar, oameni buni, atâta timp cât aveți ocazia de a trăi 
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viul, trăiți-l până la capăt, pentru că după aceea puteți să luați 

tableta în singurătate“. 

Citiţi şi: ARHIVĂ Amza Pellea: „Radu Beligan m-a luat la 

Teatrul de Comedie“ 

● „Am tot timpul senzația când deschid Facebook-ul că 

undeva, pe o insulă, cineva are nevoie. Și atunci sunt 

responsabilă de ce arunc în ocean. Tata avea o vorbă foarte 

ok: că atunci când ai ceva urât, negru – o problemă, o 

urâțenie, un complex, un ceva pe care-l avem cu toții -,  e 

mult mai bine să faci așa cu călcâiul o groapă în pământ și 

stai acolo și vorbești cu groapa aia și pui în ea tot ce ai de 

spus și după aceea o acoperi și pleci mai departe“. 

● „Nu e bine să facem asta cu virtualul. Pentru că se întoarce 

înapoi. Pâmântul are esența aceasta de a astupa. Și de a ierta 

și de a calma. Virtualul nu cred că are această calitate.“ 

de Andrada Văsii 

Sursa:  http://www.ziarulmetropolis.ro 

 

 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/arhiva-amza-pellea-radu-beligan-m-a-luat-la-teatrul-de-comedie/
http://www.ziarulmetropolis.ro/arhiva-amza-pellea-radu-beligan-m-a-luat-la-teatrul-de-comedie/
http://www.ziarulmetropolis.ro/arhiva?autor=Andrada
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ANESTEZIA 2014 

Semne bune anul are! În prag de 

sărbătoare conducerea României ne 

face cadou noile proiecte de lege, 

pentru faptul că i-am așezat acolo, 

iar de un an îi acceptăm așa cum 

sunt ei, în condițiile în care 

enoriașii îi acceptă. Proiecte de 

lege care țin să pună frișcă peste tortul creat la Roșia 

Montană, Pungești și alte resurse vizate de cei din exterior și 

vândute de vertebrele stricate din scaunele conducerii 

României. Aceste noi proiecte de lege vin asupra noastră ca 

şi un organism bolnav răpus de diabet care mai primește și 

un cancer. Acest sistem bolnav care ne înțeapă de un an de 

zile ține să acapareze tot câmpul de luptă care nu este altul 

decât România. Un stat undeva în est, unde trădarea de țară 

nu mai este măsurată prin lege, iar populația este implicată în 

rezolvarea problemelor ţării doar în campanie electorală, 

pentru câștigul “democratic” exprimat prin vot; iar larvele 

comunismului îmbrăcate în costume democratice aruncă cu 

praf de lege totalitar peste poporul liber de a primi orice 

interdicție. Iată că îmi vin în minte cuvintele Părintelui 

Iustin, un biet părinte și nu un “purtător de haine monahale”. 

Cu câteva zile înainte de a se stinge ne avertizează să ne 

pregătim că mai avem un an de libertate, aceste cuvinte țin 

să ne ducă tot mai aproape de adevăr. Parcă ne tot afundăm 
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de un an și țara rămâne a nimănui, rămânând în urmă doar 

expresia “Ce poți tu să faci?”. Intrăm în lumea deșartă creată 

de noile proiecte de lege și punem pe foaie fumul ce ține să 

aprindă populația adormită în propria boală numită 

inconştiență națională. 

    Prima infecție parazitează lumea apicultorilor, un proiect 

de lege care îi condiţionează pe apicultori să dețină un carnet 

de stupină avizat de asociaţia din care trebuie să facă parte şi 

numai aşa vor putea să îşi desfăşoare activitatea legal. În 

condițiile în care apicultorii abia mai trăiesc în România, 

ajung și ei în gura haitei adunate în București. Urmează 

glasul firmelor de transporturi care cer interzicerea 

autostopului, o lege aberantă în condițiile în care dacă ești 

prins pe timp de noapte, pe un drum național și nu sunt 

mijloace de transport ești obligat să aștepți până a doua 

zi. Ultimul proiect luat în discuție crează o zgârietură pe 

stomac, astfel, începând cu acest an, în România nu se mai 

poate comercializa decât laptele prelucrat la diferenţă de 

două ore de la muls, ceea ce înseamnă că ţăranii români se 

vor afla în imposibilitatea de a mai vinde produsele lor în 

pieţe. În condițiile în care am ajuns în penibila ipostază de a 

avea încă mediu rural, dar să nu mai avem agricultori și 

crescători de animale, mai vine și această lege care îi ţine pe 

țărani departe de comercializarea laptelui. Pe lângă aceste 

mirodenii se mai adaugă scumpirea benzinei, care generează 

o scumpire generală, plus taxa pe stâlp de curent. În 
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condițiile acestea nu putem decât să mulțumim legislației 

impuse de U.E care „ecologizează” țara arucând cu produse 

’’bio’’ în țară din tancuri cancerigene, învăţându-ne să ne 

ferim de produsele țăranilor, oblingându-ne astfel să ne 

îndreptăm spre rafturile marilor centre comerciale, 

asociindu-ne cu sistemul bolnav de conducere. Uite că acum 

ceva timp ne ziceam, „nu este nici o problemă că sunt 

alimente cancerigene în centrele comerciale, nu ne pune 

nimeni să le cumpărăm, putem cumpara de la țărani. În 

curând, de la care țărani mai cumpărăm? De la cei fabricați 

de U.E.? Săgețile guvernamentale sunt tot mai aproape de 

noi, conducerea și-a schimbat doar pielea, dar idelogia a 

rămas, iar noi răbdăm pentru că deja  au fost votați. Dacă în 

toamnă cei care ieșeau pentru apărarea Roșiei Montane erau 

considerați de restul populației ca fiind nebuni, neavând altă 

treaba acasă, astăzi când se cere denaturarea procesului de 

creștere a animalelor, ce motive mai avem să ne uitam 

liniştiţi la acest uragan în care suntem aruncați? Există 

posibilitatea ca unii dintre noi să așteptăm proiectul de lege 

pentru nivelul de aer pe care îl putem consuma, pentru a 

lupta pentru ce a mai rămas. Doar inconştienţa ne-a adus 

aici. 

Alexandru Belciu                                     Sursa: http://www.buciumul.ro 
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Dan Puric: „A fost o lovitură de stat în 1989. E foarte uşor să 
distrugi sufletul unei ţări” 

       Dan Puric a afirmat la lansarea cărţii “Suflet românesc” 

de la Sala Dalle s că, după “lovitura de stat din 1989″, 

românii nu s-au mai refăcut sufleteşte timp de 23 de ani. 

Ziarul “Weeekend Adevărul”, ediţia din 3-5 ianuarie, va 

publica un interviu cu Dan Puric despre ceea ce a însemnat 

pentru parcursul său spiritual întâlnirea cu părintele Iustin 

Pârvu (1919-2013), marele duhovnic de la mănăstirea Petru-

Vodă.  Actorul Dan Puric (55 de ani), care a mai publicat 
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volumele “Cine suntem?”, “Omul frumos”, “Fii demn!”, 

spune că în cărţile sale pune “sâmburele de adevăr de care 

avem nevoie”. Recent, într-un sondaj IMAS, Dan Puric s-a 

clasat drept cel mai cunoscut regizor din 

România.  Popularitatea actorulu, devenit scriitor şi 

promotor al românismului, se explică prin conferinţele cu 

temă religioasă pe care le susţine, prin faptul că apare des la 

televizor. Recent, actorul a fost invitatul lui Robert 

 Turceascu, într-o emisiune difuzată în prima seară de 

Crăciun. La lansarea cărţii “Suflet românesc” de pe 18 

decembrie de la Sala Dalles, ca şi la conferinţele sale de la 

Ateneu, lumea s-a înghesuit să-l asculte pe actor. Sălile 

devin neîncăpătoare, tineri şi bătrâni vin cu mic cu mare să 

ia autografe de la actorul cunoscut, în lumea teatrului, prin 

spectacole de pantomimă. În cel mai recent titlu, “Suflet 

românesc“, Dan Puric recurge la aceleaşi valori legate 

de mamă, familie, neam, martiri, istorie, închisori din 

perioada comunistă. Cartea “Suflet românesc” poate fi 

considerată „o parabolă a re- configurării spirituale a  unei 

generaţii, care, pentru a creşte, trebuie să se uite spre trecut 

şi nu spre viitor“.  „Ca să distrugi sufletul unei ţări e simplu, 

pentru că acum suntem în plină procedură de distrugere. 

Mecanismele internaţionale sunt foarte bine gândite şi puse 

la punct. Un singur lucru nu mi-am închipuit că se va 

întâmpla: că nu ne vor lăsa să ne refacem sufleteşte”, a spus 

Dan Puric, la lansarea de la Dalles. „De 25 de ani, suntem 

băgaţi într-un malaxor de reeducare. A fost o lovitură de stat 
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în 1989.  Mi-am dat seama în două ore că e o lovitură de stat 

şi că Securitatea ne foloseşte“, a punctat actorul. Dan Puric a 

subliniat că dacă „vrei să scazi temperatura morală a unui 

popor, îl deznădăjduieşti, îi iei încrederea, îl umileşti tot 

timpul” „Acum de Crăciun, o să vedeţi un amestec între 

mănăstire, Iisus Christos şi filme violente. Aşa se scade 

temeparatura morală a poporului.  La o televiziune, am văzut 

un material despre Paşte. Au dat două secvenţe de la o 

mănăstire. La un moment dat materialul a fost întrerupt cu 

un «breaking news». Apare o ţaţă în halat, care avea sânge 

pe ea, căzuse unul din lift şi murise.Operatorii filmau creierii 

mortului. Asta era dat pe post ca să-ţi meargă ţie bine 

cozonacul şi vinul“. Dan Puric a punctat că televiziunile vor 

difuza toată luna decmbrie şi secvenţe cu „Ceauseşcu 

omorât“: „Crăciunul trebuie asociat cu crima. Vedem, în 

fiecare decembrie, cu câte cartuşe a fost împuşcat Nicolae 

Ceauşescu“. Despre cartea sa, „Suflet românesc“, autorul a 

spus  că „în clipa în care îti dai seama că ai un suflet dăruit, 

capeţi o forţă fantastică. Eminescu folosea un termen teribil: 

«celula morală impenetrabilă a sufletului românesc»“. 

Citește mai mult: adev.ro/myimdd 

 

http://adev.ro/myimdd
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OAMENI MARI CÂT ISTORIA 

Foştii deţinuţi politici, acest for moral al României de după 

1989, desconsiderat şi marginalizat constant de autorităţile 

neocomuniste de după 1990. Aici se găsesc chipurile lor şi o 

serie de date biografice. 

 

      Constantin Iulian, preşedintele Federatia Fostilor 

Detinuti Politici, deţinut politic între 1948-1954 pentru 

activitate de rezistenţă anticomunistă în cadrul FDC, îîntre 

1958-1964 pentru participare la reorganizareaMişcarea 

Legionară în clandestinitate. Ca urmare a refuzului de a 

colabora cu regimul şi de a accepta reeducarea, a fost ţinut la 

Zarka Aiudului, în condiţii de exterminare, până la eliberarea 

ultimelor loturi de deţinuţi politic, în august 1963. Preşedinte 

al Partidul Totul Pentru Țară între 1995 şi 2005. Imagine din 

iunie 2010, FORTUL 13 JILAVA. 

https://www.facebook.com/federatiafostilor.detinutipolitici
https://www.facebook.com/federatiafostilor.detinutipolitici
https://www.facebook.com/pages/Mi%C5%9Fcarea-Legionar%C4%83/503622756315526
https://www.facebook.com/pages/Mi%C5%9Fcarea-Legionar%C4%83/503622756315526
https://www.facebook.com/partidul.totul.pentrutara
https://www.facebook.com/fortul13
http://www.magazincritic.ro/wp-content/uploads/2014/01/1554481_703600292997767_406332452_n.jpg
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    Gheorghe Grecu, născut în 1913 la Cudalbi-Galaţi, 

comandant legionar şi membru în Senatul legionar din exil, a 

executat 15 ani de detenţie grea, fiind unul din cei care au 

refuzat orice reeducare şi orice colaborare cu regimul 

comunist, fiind ţinut până la amnistia generală la Zarka 

Aiudului, în condiţii de exterminare. A plecat la Domnul la 

vârsta de 99 de ani, în 2012. 

de: Florin Dobrescu 

 

 

 

 

 

http://www.magazincritic.ro/wp-content/uploads/2014/01/1555567_703602316330898_536102849_n.jpg
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BLESTEMUL (fragment din romanul în curs de apariție) XXV.  

 

Sebastian şi Anastasia părăsiră în tăcere curtea bisericii. 

Fiecare părea să cântărească vorbele preotului. În spatele lor, 

masiva construcţie, se profila spre cer cu înfăţişarea 

sa severă.  

― Cred că ai dreptate! spuse Anastasia, într-un târziu, nu 

foarte entuziasmată. Preotul ăsta ştie ceva… 

― Cu siguranţă ştie ceva… Ai observat şi tu starea lui de 

tensiune, când l-am întrebat despre existenţa criptei. 

― Ce facem mai departe? 

― Vom încerca să traducem documentele pe care ni le-a dat. 

Poate vom găsi un indiciu ceva… nu ştiu. Am un prieten la 

Muzeul de istorie, care ne va ajută să aflăm ce conţin 

documentele. 

― Şi Irina o poate face. Este foarte pricepută în slovele 

chirilice şi citeşte cu uşurinţă orice text vechi. 

― Luca a lucrat împreună cu tatăl meu la multe cercetări 

istorice. El a descifrat şi textul documentului de care ţi-am 

vorbit. Al doilea testament al marelui ban Cornea Brăiloiu. 

Eşti de acord să trecem astăzi pe la muzeu să îi lăsăm 

documentele? 

― Nu am nimic împotrivă. În plus, cu cât avem mai repede 

traducerea cu atât vom ştii dacă documentele ne sunt utile 

sau nu. 

― De acord!… apoi, după câteva momente de tăcere, 

Sebastian continuă. Mă gândesc la boierul Pleniceanu şi la 

cavoul său… 

― Crezi că există o legătură certă între el şi… ceea ce 

căutăm noi? 
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― Da! Sunt sigur de asta. Ţi-

am spus şi înainte ce am 

visat. În dreapta celui ce azi 

mai tânăr odihneşte întru 

frăţie, timpul se scurge în 

clepsidră. Campionul de Turn 

îţi va arăta calea. Găseşte 

cripta de sub catedrală. Ştiu 

că ţi se pare ciudat, dar asta 

am visat… 

― Mă pot interesa în legătură cu acest cavou. Poate ai 

dreptate şi… stai puţin… Sebastian… 

―…? 

― Dacă într-adevăr există o criptă sub biserică, atunci există 

şi posibilitatea ca accesul în interiorul ei să se realizeze chiar 

prin cavou.  

― Nu m-am gândit la asta. Crezi că poţi afla mai multe 

informaţii despre cavou? 

― Problema este ca şi rezolvată. Ştiu exact unde să caut. 

Propun ca după ce îi lăsăm prietenului tău, la muzeu, 

documentele, să mergem şi la bibliotecă. 

― Atunci aşa rămâne. 

După ce se întâlniră cu Luca şi îi lăsară documentele, cei doi 

se îndreptară spre bibliotecă. Anastasia era destul de 

familiarizată cu atmosfera din bibliotecă şi în doar câteva 

minute, după ce căută în fondul de carte veche, reuşi să 

identifice cota cărţii pe care o căuta. Răcoroasă, sala de 

lectură era pustie la acea oră. Se aşezară la o masă într-unul 

din colţurile bibliotecii şi aşteptară în linişte ca bibliotecară, 

o doamnă amabilă, între două vârste, să le aducă lucrarea 

solicitată. După ce primiră cartea, Anastasia răsfoii imediat 
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câteva pagini, apoi îi arată lui Sebastian. 

„În anul anul 1902, familia Pleniceanu a ridicat în curtea 

bisericii, în partea de răsărit şi miazăzi, un monument 

funerar (cavou), pictat în anul 1903, de către Ştefan 

Nachescu şi A. Donaţi. Pictura realizată aici este o încercare 

de neo-bizantină, dar reuşită aproape perfect. În partea 

dreaptă a intrării în cavou se află mormântul boierului 

Dumitru Pleniceanu, iar în stânga, mormântul soţiei acestuia, 

Maria Pleniceanu.” 

Realiză dezamăgită că aceste informaţii nu îi ajutau foarte 

mult. 

― Îmi pare rău, spuse ea. Credeam că vom găsi mai mult 

decât atât… 

― Nu este nimic, o linişti Sebastian. Dar dacă tot suntem la 

bibliotecă, propun să căutăm cartea „Enciclopedia ilustrată a 

Francmasoneriei din România”. Poate găsim menţionat 

numele vreunuia dintre Brăiloii. 

Nu mică le fu surpriza să găsească în paginile cărţii, numele 

mai multor Brăiloiu. Citiră printre alţii, despre un anume 

Pleniceanu, boier stabilit în Gorj, în a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea, dar şi despre serdarul Barbu Brăiloiu, 

fiul cel mare al marelui ban. Acesta din urmă, la 1690, era al 

doilea spătar al domnitorului Constantin Brâncoveanu. La 11 

mai 1711 (7219), Barbu Brăiloiu ocupase funcţia de logofăt, 

pentru ca apoi să devină biv vel pitar. După moartea lui 

Constantin Brâncoveanu, va face parte dintre boierii 

potrivnici domnitorului Nicolae Mavrocordat şi îndeosebi 

împotriva celor ce i-au urmat acestuia, cunoscuţi în istorie 

sub numele de domni fanarioţi. Boier viteaz şi iscusit, Barbu 

Brăiloiu s-a distins în timpul venirii armatelor austriece în 

ţară, la a căror aducere a contribuit mult. În anul 1716, a fost 

numit „director superior” al Olteniei, deţinând astfel, 
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direcţiunea afacerilor civile şi politice. În funcţia pe care o 

deţinea, judeca şi procesele celor nemulţumiţi de judecata de 

la judeţ. El nu era numai director politic şi judiciar, ci şi 

comandantul militar al trupelor româneşti din Oltenia. Când 

s-a organizat administraţia în Oltenia, a fost numit Ban al 

Craiovei Gheorghe Cantacuzino. Barbu a cerut, printr-un 

memoriu, să fie numit el ban, pentru că această funcţie a 

avut-o şi tatăl său, iar funcţia îndeplinită de el, aceea de 

director politic, se încadra în această preocupare, dar cererea 

nu i-a fost aprobat. A fost însă ales consilier imperial şi 

vornic al judeţului. 

― Exact cum bănuiam!… spuse încet Sebastian. A jucat un 

rol important în istoria politică a Olteniei şi a fost cu 

siguranţă francmason. 

― Da! zâmbi Anastasia. Trebuie să mai ştii şi faptul că eu 

am găsit câteva informaţii despre relaţia dintre Barbu şi 

fratele său, Dositei. Cei doi erau foarte apropiaţi în idealurile 

politice şi s-au implicat în campania de răsturnare de pe 

tronul Ţării Româneşti a domnitorului Nicolae 

Mavrocoradat. Dositei a fost însă prins şi condamnat la 

moarte. Pentru a scăpa de osândire, a fost nevoit să se 

călugărească. După moartea lui Barbu, în 1719, a devenit 

prim consilier al administraţiei austriece în Oltenia. A stat în 

această funcţie până în anul 1721, dată la care a fost 

îndepărtat, împreună cu ceilalţi consilieri, ca urmare a unor 

învinovăţiri aduse de către o parte a adversarilor săi. A 

adresat în numele echipei de consilieri împărăteşti o 

scrisoare comitelui austriac Wallis, în care respingea 

învinovăţirile aduse. 

― Şi ce s-a întâmplat după aceasta? întrebă Sebastian, 

captivat de ceea ce Anastasia îi istorisea. 
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― După câţiva ani, a fost din nou numit în rândul 

consilierilor imperiali, până în anul 1729, când printr-un 

decret s-a încercat îngrădirea puterii boierimii şi controlul 

administraţiei. 

Foştii consilieri, care reprezentau probabil cel mai larg grup 

de interese boiereşti din provincie au încercat să facă 

imposibilă aplicarea măsurilor imperiale. Dositei Brăiloiu a 

fost socotit drept capul facţiunii boiereşti ostile. 

― Foarte interesant! Deci el a militat pentru aducerea 

austriecilor în Oltenia şi apoi a ajuns să fie considerat ostil 

acestei administraţii? 

― Da! O dispoziţie imperială specială preciza ca el să fie 

supravegheat îndeaproape şi la nevoie arestat. 

― Practic aşteptările fraţilor Brăiloiu s-au dovedi deşarte. 

Citeam undeva că „o suzeranitate străină rămâne totuşi 

străină de interesele ţării pe care o are în dependenţă”. 

Această concluzie, confirmată de istorie, a fost trăită şi de 

familia Brăiloiu… Ce s-a întâmplat apoi cu Dositei? 

― S-a ţinut departe de noua politică şi a murit bătrân pe la 

1747. Restul… ştii desigur. A fost înmormântat la 

mânăstirea Tismana… 

― Într-o criptă, la stânga intrării în pronaos, sub o lespede 

de piatră… 

Autor: Andrei Popete Pătrașcu 
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   Rugăm colaboratorii revistei noastre să se înregistreze pe 

situl www.magazincritic.ro pentru a posta articole. Așteptăm 

câți mai mulți colaboratori! Mulțumim anticipat! La mulți 

ani! 
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OMUL NOU 

Ziua neplină 

Înmiresmă pădurea 

 În cercuri albastre 

Cerul se înălța 

Sprijinindu-se pe umerii mei 

Tăcerea ploii pășește peste pietre 

Bătând din aripi 

Fereastra se deschide 

Lăsând să intre 

Lumina Omului Nou. 

de: Ioana Ana Maria  Pop 
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