
��������	
 ��	����	��	������	

���������	�
���
ANUL I,  NR.1,  MARTIE 2007 

                                                                                         SUMAR 
 

Editorial pentru lansarea revistei   pag 03 
O nou� reform� moral�     pag 04 
Misoginism sau realitate?    pag 06 
Istoria României în date, 
ianuarie-iunie(1914-1918), 
Constantin C. Giurescu     pag 07 
Cât de departe sunt toate, 
Emil Cioran       pag 09  
Ambiguit��i profitabile, I. Funeriu   pag 10 
Sf. Cruce, Arhim Cleopa Ilie    pag 12 

C�l�torie in lumea „sinelui”    pag 14 
Lectura simbolic� a textului literar   pag 16 
Izvoarele istorice 
despre via�a sfântului Nicodim    pag 17 

Dialog cu cititorii      pag 19 
 

 

________________________EDITORIAL PENTRU LANSAREA REVISTEI 
Dac� ar exista o compatibilitate între teorie �i practic� s-ar putea evita astfel o 
dec�dere moral� care ia na�tere din studiul exacerbat, iar în ce prive�te 
bigotismul �i acesta poate fi suprimat c�ci practica nu i-ar mai da posibilitatea 
de a dep��i limitele discern�mântului fiind în conformitate cu teoria �i astfel 
dec�derea s-ar compromite neputând evita practica. 



Pentru a fi un bun critic trebuie s� fi un adânc cunosc�tor al gândurilor �i 
faptelor omene�ti ca s� le po�i cânt�rii �i explica dup� adev�rata lor valoare, 
iar pentru un critic nu-i de ajuns educa�ia lui �i bunul lui sim�. 
Îi trebuie un p�trunz�tor sim� critic, spre a distinge lucrurile adev�rate de cele 
pe jum�tate adev�rate ori false, chiar dac� din punct de vedere logic ar reie�i 
c� sunt adev�rate. 
„Acel sim� critic de care un scriitor are nevoie pentru discern�mânt, trebuie nu 
numai s� nu lipseasc�, ci s� fie cât mai mare printre facult��ile de judecat� 
�tiin�ific� ale criticului. Iar mai presus de toate, criticul îi e neap�rat� nevoie 
cunoa�terea total� �i st�pânirea deplin� a subiectului cel pu�in în tr�s�turile lui 
generale.” 
Aceast� revist� d� posibilitatea redactorilor �i cititorilor de a-�i dezvolta acest 
sim� critic de care dispun �i de ce nu de a ridica valoarea culturii române�ti 
printr-o cercetare minu�ioas� a principalelor teme publicate. 

                                                                    O NOU� REFORM� MORAL� 
Prof Cioab� Ionel 
Trec anii plini de evenimente care sunt lasate neobservate de c�tre opinia 
public�. A�a cum la începutul secolului al XIX-lea i se p�rea lui Mumuleanu c� 
lumea de deasupra din vremea sa tr�ie�te în cele mai urâte p�cate, în lene, în 
trufie, în lipsa de orice sim� pentru solidaritatea social� �i de evlavie fa�� de 
Dumnezeu, la fel se poate vorbi �i ast�zi. 
Sunt oameni, spune el, „porni�i spre desf�t�ri”, nebuni de lux umblând „prin 
noaptea poftelor”. C�s�toriile se fac pe bani azi, mamele nici catehismul nu-l 
�tiu. Copiii încap pe „mâinile doicilor �i al slugilor”. În loc s� fi înv��at acas� 
„catehismul, geografia �i istoria sfânt�”, ei v�d c� p�rin�ii lor î�i pierd vremea 
cu „plimb�ri �i conversa�ii”, „def�im�ri �i bârfeli zadarnice”. C�r�ile se joac� cu 
patim�. Mo�tenirile au ajuns pentru tineri „arme cu care s� se omoare pe sine 
�i s� r�neasc� patria �i neamul lor”. �colile dau, �i ele, numai „arme de 
n�scociri cu care s� r�nim �i s� ne r�nim”, fiindc� înv���tura lor e „f�r� 
moral�”. Limbile str�ine se studiaz� numai ca s� zic� „Hello”, „Ceao”, iar nu 
ca s�-i în�eleag� pe autorii �i poe�ii culturilor na�ionale. S-a ajuns în a�a hal 
tic�los, încât „s� ne fie ru�ine a numi români”, ceea ce la nici un neam de pe 
lume nu se mai vede. Toate vin din pierderea „mândriei na�ionale �i râvnei de 
patriotism”. Mântuirea nu mai poate veni decât numai de la învierea lor. 
A�a se întâmpl� ca acolo unde domne�te demagogia orice carne cu ochi 
poate deveni un om mare, pentru c� nu se cere nimic de la el. Trecând orice 
m�sur�, fiecine se crede a avea destul� talie �i destul� barb� ca s� ia locul 
celulilalt. Oricât s-ar du�m�ni nulit��ile �i cumularzii între sine sunt îns� 
totdeauna uni�i contra învingerii meritului. S-au inventat tehnici �i mijloace 
speciale de poleiere a mediocrit��ii, a�a încât, lichelele pot semna cu paraf�, 
sperjurii umbl� îmbr�ca�i în robe, iar fariseii poart� adesea mitre l�sate pe 
ceaf�, s� nu-i orbeasc� diademele str�lucitoare. 
Dinicu Golescu, scriitor din secolul XIX, caut� în zadar la noi „preo�i vrednici 
de preo�ie”, cum sunt prin ��rile pe care le-a str�b�tut. C�lug�rimea face parte 
�i ea din acei ce tr�iesc „numai din spinarea românului”, �i el descrie cu mânie 
�i pe „acei ce se îmbrac� în negru �i se numesc c�lug�ri” �i nici m�car „nu se 
închid în mân�stire”, ci r�scolesc lumea, „hr�nindu-se din sudoarea fratelui, 
care are nevast� �i copii �i pl�te�te multe biruri”. 



O alt� problem� stringent� a zilelor noastre prive�te educa�ia religioas� care 
potrivit oficialit��ilor biserice�ti este de o mai mare calitate atunci când este 
f�cut� de preo�i. Potrivit acestora legea înv���mântului �i respectiv principiile 
religios-morale nu mai constituie o piedic� în exercitarea capriciilor 
educa�ionale. A�a se explic� c� de cele mai multe ori inspectorii de 
specialitate, de regul� preo�i, accept� cu u�urin�� ca la concursul pentru 
ocuparea posturilor r�mase vacante personalul clerical s� ob�in� f�r� examen 
cel pu�in jum�tate de catedr�. Mai mult chiar, dup� repartizarea formal� a 
tinerilor participan�i la concurs, mul�i dintre ei se v�d neputincio�i s� cedeze 
pân� la jum�tate din ore în favoarea „celor cu har”. Prin urmare se vede prea 
bine c� organizarea concursului pentru disciplina religie, comparativ cu 
celelalte discipline este un pretext de camuflare a jocurilor de culise. In 
aceast� moarte general�, Biserica persist� în a a�tepta învierea mor�ilor. 
Atâta timp cât tradi�ia liturgic� ortodox� se va salva �i va func�iona, chiar �i 
ascuns� în parohii �i episcopii anonime, atâta timp cât m�re�ia teologic� se 
articuleaz� având ca ax central modul de via�� p�strat în cultul Bisericii, o 
civiliza�ie la antipodal celei occidentale supravie�uie�te în chip tainic �i un 
cuvânt universal, mântuitor pentru om, se z�misle�te a�teptând s� nasc�.” O 
competen�� deghizat�, relev� un înv���mânt religios decadent. 

                                                                MISOGINISM SAU REALITATE? 
Prof. Cioab� Ionel 
Este de admirat evolu�ia inopinat� a femeii de-a lungul istoriei pe toate 
planurile de ce s� nu recunoa�tem? Se pune întrebarea îns� dac� a reu�it 
femeia lucrul acesta datorit� superiorit��ii sale sau prin mijloace indezirabile 
moralei civice �i mai ales celei religioase? Poate fi numit� astfel femeia 
urma�a Evei dup� atâta timp de la crearea omului? 
Pentru a nu fi acuzat de misoginism anun� cititorii c� vorbesc din perspectiva 
unui b�rbat care s-a c�s�torit din dragoste �i care nu analizeaz� deficien�ele 
femeii decât pe baza unor argumente bibliografice solide. Incontestabil c� 
frumuse�ea femeii nu se raporteaz� doar la cea fizic� ci pentru a fi respectat� 
�i l�udat� trebuie inserat� �i cea sufleteasc�. De aceea�i p�rere este �i 
În�eleptul Solomon c�ruia D-zeu i-a descoperit c�: 
„Femeia este o cunun� pentru b�rbatul ei, iar femeia f�r� cinste este un cariu 
în oasele lui”(Pilde 12,4) sau c� „Inel de aur în râtul porcului a�a este femeia 
frumoas� �i f�r� minte”(Pilde 11.22). 
O analiz� laborioas� a ceea ce reprezint� femeia zilelor noastre (bineîn�eles 
c� acelea care nu îndeplinesc condi�iile impuse de Dumnezeu), a f�cut-o într-
un mod nea�teptat Frederich Netzche: 
„Femeia vrea s� devin� independent�, �i în acest scop începe sa-i 
l�mureasc� în ceea ce prive�te «femeia în sine»…�i ce nu aduc la lumin� 
aceste încerc�ri stupide ale spiritului �tiin�ific feminin �i ale dezgolirii de sine! 
Femeia are atâtea motive de pudoare; în femeie se afl� atâta pedanterie, 
atâta superficialitate, atâtea cic�litoare preten�ii, atâta meschin� infatuare, 
atâta meschin� nest�pânire �i lips� de modestie-s� se studieze numai modul 
ei de a se purta cu copiii!- tr�s�turi care, pân� acum, au fost în general 
reprimate �i îmblânzite, mai cu seam� prin teama fa�� de b�rbat. Vai �i amar 
când ceea ce este «etern �i plictisitor la femeie»- de asta nu duce lips� câtu�i 
de pu�in!va putea îndr�zni s� ias� în fa��!…Nimic nu-i este femeii înc� de la 



bun început mai str�in, mai odios, mai ostil decât adev�rul-marea ei art� este-
minciuna, miza ei cea mai înalt� este aparen�a �i frumuse�ea.” 
Dac�, „frica de Dumnezeu este începutul în�elepciunii”, numai acea femeie 
care posed� aceast� virtute se poate bucura de dragostea divin� �i a so�ului 
ei c�ci „Femeile în�elepte zidesc casa iar cele nebune o d�râm� cu mâna 
lor”(Pilde 14,1). 
�i dac� de noi atârn� cei de mâine, �i de felul cum vom �ti s� le d�m locul, 
a�a vor veni; nu-�i este „mai bine s� locuie�ti în pustiu decât cu o femeie 
cert�rea�� �i sup�r�cioas�?”(Pilde 21,19). Cre�tinismul, prin na�terea 
Mântuitorului dintr-o fecioar� a restabilit egalitatea b�rbatului cu femeia dar nu 
i-a dat posibilitatea de a-�i exacerba rolul s�u în societate dar mai ales în 
familie. Capul spiritual al femeii r�mâne b�rbatul datorit� sensibilit��ii �i 
înclin�rii sale c�tre supersti�ii �i a altor considerente care �in de structura sa 
fizic�. Imoralitatea �i slava de�art� a femeii te îndeamn� s� dai crezare 
cuvintelor din Pildele lui Solomon care spun astfel „Un jgheab care curge în 
vreme de ploaie �i o femeie ar��goas� sunt la fel.”(Pilde 27,15) sau „Mai 
degrab� s� locuie�ti într-un col� pe acoperi� decât cu o femeie cert�rea�� �i 
într-o cas� mare.”(Pilde 21,9) 
Destul de elocvent explic� Sf. Apostol Pavel statutul femeii în cre�tinism în 
epistola c�tre Efeseni conchizând: „Femeile s� se supun� b�rba�ilor lor ca 
Domnului, pentru c� b�rbatul este capul femeii , precum �i Hristos este capul 
Bisericii, trupul S�u, al c�rui mântuitor �i este. Ci precum Biserica se supune 
lui Hristos, a�a �i femeile b�rba�ilor lor întru totul.”(Efeseni 5, 22-24). �i totu�i 
b�rbatul se face vinovat de reabilitarea statutului femeii în societatea civil�. 
Sl�biciunea spiritual� a acestuia i-a creat femeii posibilitatea de a-i inocula 
b�rbatului concep�ii eronate cu privire la drepturile sale. La acestea s-au mai 
ad�ugat �i frumuse�ea sa exagerat� de moda apocaliptic� a vremii. Nu 
întâmpl�tor cuvintele Sf. Scripturi au demonstrat �i va demonstra c� „în�el�tor 
este farmecul �i de�art� este frumuse�ea; femeia care se teme de Domnul 
trebuie l�udat�.”(Pilde 31,30). Prin urmare se poate afirma cu exclusivitate c� 
societatea „democrat�”, se descompune atunci când este unificat� în jurul 
unui sistem. Realizarea acestui deziderat este cu putin�� plutocra�iei mondiale 
prin distrugerea culturii, a credin�ei �i a istoriei na�ionale. 
Emanciparea femeii ne aduce aminte de cuvintele Mântuitorului care zicea: 
„când femeile se vor purta ca b�rba�ii �i b�rba�ii ca femeile sfâr�itul este 
aproape.” Prin distrugerea culturii, poporul se transform� în popula�ie, iar 
popula�ia poate fi manevrat� �i supus� u�or oligarhiilor diabolice. 

                                                                       ISTORIA ROMÂNIEI ÎN DATE 
IANUARIE – IUNIE 

1914 -1918 
Constantin C. Giurescu 
IANUARIE 
- 4/17 – 1914, se formeaz� un guvern liberal în frunte cu I.I.C. Br�tianu, 
-24 – 1915, apare la Craiova revista literar� „Drum drept”(pân� în iulie 1917), 
sub conducerea lui Nicolae Iorga, 
-26 – 1918, demisia guvernului I.I.C.Br�tianu – Take Ionescu 



FEBRUARIE 
-11/24 – 1918, plenipoten�iarii guvernului german înmâneaz� celor români trei 
condi�ii principale ale încheierii p�cii: cedarea Dobrogei, importante rectific�ri 
de frontier� în zona muntoas� �i mari concesiuni economice. 

MARTIE I.I.C. Br�tianu 
-16/29 – 1914, „Liga cultural�” organizeaz� în sala „Dacia” din Bucure�ti un 
mare miting de protest împotriva asupririi na�ionale a popula�iei române din 
Imperiul Austro-ungar, 
-15/28 – 1915, Congresul românilor de peste hotare afla�i în �ar� la Bucure�ti. 
Se voteaz� o mo�iune de solidaritate cu lupta poporului român pentru 
realizarea unit��ii sale politice, 
-5 – 1917, semnarea de c�tre osta�ii români din armata Austro-ungar� c�zu�i 
prizonieri în Rusia �i afla�i în lag�rul de la Darni�a (Kiev) a urm�torului 
angajament: „noi, ofi�erii, grada�ii �i solda�ii români, jur�m pe onoare �i 
con�tiin�� c� voim s� lupt�m în armata român� pentru dezrobirea �inuturilor 
noastre române�ti de sub domina�ia Austro-ungariei �i pentru alipirea lor la 
România”, 
-5/18 – 1918, se formeaz� un guvern conservator, prezidat de germanofilul 
Alexandru Marghiloman. Se semneaz� la Buftea tratatul de pace între 
România �i puterile centrale, pe baza c�ruia încep la Bucure�ti, tratativele în 
vederea încheierii p�cii. 
APRILIE 
-8/21 –1914, Congresul al III- lea al P.S.D.R. la Bucure�ti, care adopt� un nou 
statut, bazat pe principiul centralismului democratic, un regulament de 
func�ionare a sec�iilor partidului �i platforma electoral� a acestuia în vederea 
alegerilor pentru Adunarea Constituant�, menit� s� revizuiasc� Constitu�ia 
��rii. 
-5/18 – 1917, delega�ia român�(Vasile Lucaciu, Vasile Stoica �i Ion Mo�a) 
pleac� la Washington pentru a face cunoscut opiniei publice �i guvernului 
american pozi�ia politic� �i militar� a României �i totodat� revendic�rile sale 
cu privire la teritoriile Române�ti din Austro – Ungaria. 
-13/26 – 1917, Comitetul de organizare de la Kiev lanseaz� un apel pentru 
participarea tuturor prizonierilor români din Rusia la eliberarea provinciilor 
aflate sub st�pânirea habsburgic� �i unirea lor cu România „pentru a forma 
împreun� cu ea un singur stat na�ional românesc.” 
-3/16 – 1918, ia fiin�� la Ia�i forma�iunea politic� „Liga poporului”, în frunte cu 
generalul Al. Averescu, C-tin Argetoianu �.a. 
MAI 
- 27 – 1917, sosesc la Ia�i primele dou� batalioane ale Corpului de voluntari 
transilv�neni, pentru a lupta al�turi de armata român� ref�cut�. Popula�ia 
Ia�ilor le face o primire entuziast�. 
IUNIE Al.Averescu 



-5/28 – 1914, Alexandru Marghiloman este ales pre�edinte al Partidului 
Conservator ca urmare a demisiei lui Titu Maiorescu. Tot în aceast� perioad� 
are loc „Atentatul de la Sarajevo”, pretext pentru dezl�n�uirea r�zboiului. 
-13/29 – 1916, demonstra�ia antir�zboinic� a muncitorimii g�l��ene, reprimat� 
în sânge de autorit��i. Sunt uci�i nou� muncitori, printre care militan�ii sociali�ti 
Spiridon Vrînceanu �i Pascal Zaharia. Urmeaz� o grev� general� în ora�ele 
mari ale ��rii în semn de protest pentru cele întâmplate. 
-29 – 1918, reapare la Bucure�ti s�pt�mânalul „Literatorul”(pân� în 
mart.1919), sub conducerea lui Al. Macedonski. 
*Not�: în edi�iile urm�toare se va continua Istoria României în date în 
perioada amintit�. 

                                                            CÂT DE DEPARTE SUNT TOATE! 
Nu �tiu absolut deloc pentru ce trebuie s� facem ceva în lumea aceasta, 
pentru ce trebuie s� avem prieteni �i aspira�ii, speran�e �i visuri. N-ar fi de-o 
mie de ori mai preferabil� o retragere într-un col� îndep�rtat de lume, unde 
nimic din ceea ce alc�tuie�te zgomotul �i complica�iile acestei lumi s� nu mai 
aib� nici un ecou? 
Am renun�a atunci la cultur� �i la ambi�ii, am pierde totul �i n-am câ�tiga 
nimic. Dar ce s� câ�tigi în lumea aceasta? Sunt unii pentru care orice câ�tig 
n-are nici o importan��, care sunt iremediabil neferici�i �i singuri. Suntem to�i 
atât de închi�i unul altuia! �i dac� am fi atât de deschi�i încât s� primim totul 
de la cel�lalt sau s�-i citim în suflet pân� în adâncuri, cu cât i-am lumina 
destinul? Suntem atât de singuri în via��, încât te întrebi dac� singur�tatea 
agoniei nu este un simbol al existen�ei umane. 
Este un semn de mare deficien�� în voin�a de a tr�i �i a muri în societate. Mai 
pot exista mângâieri în momentele din urm�? De o mie de ori este mai 
preferabil s� mori undeva singur �i p�r�sit, când nev�zându-te nimeni po�i s� 
te stingi f�r� teatru �i poz�. Mi-e scârb� de oamenii care în agonie se 
st�pânesc �i î�i impun atitudini pentru a face impresie. Lacrimile nu sunt 
arz�toare decât în singur�tate. To�i aceia care se vor înconjura�i în agonie de 
prieteni o fac dintr-o fric� �i dintr-o imposibilitate de a suporta momentele 
finale. Ei vor s�-�i uite, în momentul capital, de moarte. De ce nu au un 
eroism infinit, de ce nu încuie u�a ca s� suporte senza�iile acelea nebune cu o 
luciditate �i o team� dincolo de orice limit�? 
Suntem atât de separa�i de toate! �i tot ceea ce este nu e inaccesibil? 
Moartea cea mai adânc� �i mai organic� este moartea din singur�tate, când 
îns��i lumina este un principiu de moarte. În astfel de momente e�ti separat 
de via��, de iubire, de zâmbete, de prieteni �i chiar de moarte. �i te întrebi, 
paradoxal, dac� mai exist� altceva decât neantul lumii �i al t�u. 
(Emil Cioran, Pe culmile disper�rii, Ed Humanitas, Bucure�ti 1993, pag 11) 
Einstein 

                                                                        AMBIGUIT��I PROFITABILE 
I.Funeriu 



Unui român, observator atent al societ��ilor occiden¬tale, nui poate sc�pa 
am�nuntul c�, acolo, în orice activitate uman� se manifest� o tendin�� 
irepresibil� spre limpezire, spre claritate, spre explicit �i spre univoc. Obi�nuit 
cu aproxima�iile de acas�, aceast� tendin�� i se poate p�rea exagerat�, 
absurd�, detestabil� ori chiar inuman�. Uneori a�a �i este. Atât numai c� din 
aceast� atitudine fa�� de via��, fa�� de semeni �i fa�� de institu�ii se na�te 
bunul mers al lucrurilor, progresul �i prosperitatea. Absen�a ambiguit��ilor e 
lipsit� de farmec în planul expresiv, dar e eficace �i profitabil� în planul 
pragmatic. Aleg un exemplu banal, un am�nunt, la urma urmei, din via�a 
cotidian�. O convorbire telefonic� începe întotdeauna stereotip. A�adar, f�r� 
�arm. Primul lucru pe carel roste�te cel apelat, când ridic� receptorul, este s�-
�i decline identitatea. În momentul imediat urm�tor, cel ce cheam� 
procedeaz� identic, dup� care convorbirea î�i urmeaz� cursul normal. 
Urm�ri�i, dac� nu m� crede�i, filmele americane, pentru c� în toate se 
vorbe�te la telefon. S� ne amintim de lungul �i cam inodorul serial de 
televiziune Dallas. La aparat, celebrul J. R. rostea întotdeauna sec : „J. R. 
Ewing speaking”. E drept c� expresia verbal� devine, astfel, aproape brutal�, 
dar ea r�spunde unor imperative sociale �i economice nete. În America 
nimeni nu are timp de pierdut (time is money), iar a�a se evit� orice 
neîn�elegere �i orice conversa�ie inutil� ; întrun cuvânt, toate lucrurile sunt, 
înc� de la început, clare pentru toat� lumea, iar contactul interuman e rapid �i 
lipsit de echivoc. 
Nui prea greu, întorcândune în ograda proprie, s� constat�m c� lucrurile stau, 
aici, exact pe dos. Nu e pentru nimeni un secret c� la noi func�ioneaz� o 
tendin�� contrar� spre neclaritate, spre implicit �i aproxima�ie : de la 
convorbirile telefonice, pân� la oscila�iile ortografiei, de la ilizibilitatea 
chitan�elor �i a re�etelor medicale, pân� la discursul politic �i textul juridic. 
Ra�iunea ultim� a acestei st�ri de fapt este de esen�� cinic� : numai la 
ad�postul ambiguit��ilor sunt posibile abuzurile cotidiene din via�a public�. �i 
când spun asta, m� refer la toate aspectele : juridic, cultural, social �i, mai cu 
seam�, poli¬tic. Un limbaj pe dos induce o lume pe dos, tot a�a cum o lume 
anormal� induce un limbaj anormal. Nimic nu e mai profitabil pentru 
propaganda mincinoas� �i discursul demagogic decât ambiguitatea limbajului 
; tocmai de aceea ea e cultivat� asiduu de profitorii de profesie. Ca s� nu �tim 
cine a tras în demonstran�ii din decembrie 1989–ianuarie 1990, au fost 
inventa�i terori�tii, un termen vag, care nu spune nimic clar, c�ci oricine — fie 
el militar în termen ori ofi�er, fie el securist ori medic, român sau maghiar — 
putea fi numit terorist ; pentru ca deruta s� fie maxim�, unii vorbesc de 
revolu�ie, al�ii de lovitur� de stat, cei mai mul�i de… evenimentele din 
decembrie (persoane posesoare de… umor cam negru, precum academicienii 
de la Ca�avencu, concentreaz� expresia �i scriu lovilu�ie) ; nu în�elegem, chiar 
citind textul Constitu�iei, dac� statul ocrote�te sau garanteaz� proprietatea ; 
ce s� mai zicem atunci de Curtea Consti¬tu�ional� care, beneficiind de texte 
în doi peri, a putut jongla, în campania electoral�, dup� pofta cea poftit, cu 
aritmetica mandatelor preziden�iale ? (Tot astfel azi, dac� ar fi cazul, Curtea s-
ar putea pronun�a dup� voie în chestiunea imunit��ii parlamentare, c�ci 
„lubricitatea” sensurilor face ca decizia final� s� atârne mai mult de 
componen�a „juriului” decât de litera textului juridic.) Astfel, pe nesim�ite, 
celebrul dicton roman : divide et impera, prin aplicarea c�ruia popula�ia 
imperiului era �inut� sub control — de�i na fost complet uitat — sa 



metamorfozat în mai subtilul : minte �i profit� ! 
Întro lume a dezordinii generalizate �i a haosului profitabil, eliminarea 
ambiguit��ilor de limbaj ar fi întâiul pas spre moralitate �i unul decisiv spre 
normalitate.(I. Funeriu. Eseuri lingvistice totalitare, Ed Marineasa,Timi�oara 
1998) 

                                                                                           SFANTA CRUCE 

Arhim. Ilie Cleopa 
Cuvântul Crucii pentru cei ce pier este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne 
mântuim, este puterea lui Dumnezeu. De câte ori auzi�i cuvântul ” Cruce “, sa 
nu în�elege�i ca sectarii cei nebuni, ca bapti�tii, adventi�tii, evangheli�tii, 
penticostalii, nazarinenii, poc�i�ii, secer�torii, tudori�tii, martorii lui Iehova �i 
to�i ceilal�i sectari, care bântuie lumea; gurile sectare cele hulitoare, care au 
umplut lumea �i care vat�m� �arina lui Dumnezeu-Cuvântul. 
Sa nu gândi�i despre Sfânta Cruce ca ei, ci a�a s� în�elege�i �i sa �ine�i minte 
c�, cuvântul ” Cruce ” are îndoit� putere �i tain�. Îndoita este Crucea, Îndoite 
sunt în�elesurile Crucii. 
Sa în�elege�i despre Sfânta Cruce nu a�a ca cei scur�i la minte si neîn�elep�i, 
care nu vor s� se închine mântuitoarei Cruci a lui Hristos, cum zice Sfântul 
Apostol Pavel. 
Las�-i s� huleasc� pentru c� i-a întunecat satana, le-a pus pecetea pe frunte 
mai întâi, adic� unde st� creierul mare, ca s� nu cread�. Le-a pus pecetea pe 
mana dreapta, ca sa nu o ridice la frunte �i s� fac� semnul cel mântuitor al 
preacinstitei �i de via�a f�c�toarei Cruci a lui Hristos. 
Deci sa �ti�i c� îndoit este omul, îndoit� este si Sfânta Cruce. Nu vezi la om un 
ipostas în doua firi ? O parte se vede, adic� trupul, una nu se vede, adic� 
sufletul, pentru ca este de natura nev�zut�. A�a si Crucea sa o în�elegem. 
Una este Crucea material�, v�zut�, si alta cea tainica, mistic� si nev�zut�, pe 
care o purtam in inima noastr�. In Sfânta Evanghelie auzim zicând a�a : �i 
st�tea lâng� crucea Lui mama Lui, Maria lui Cleopa si Maria Magdalena. 
Auzi ? St�teau lâng� crucea Lui. Deci, în�elege c� a sta lâng� crucea Lui, nu 
înseamn� a sta lâng� crucea spiritual�, ci lâng� una material�. Crucea de 
lemn a lui Hristos, lâng� care st�tea Maica Domnului, Maria lui Cleopa si 
Maria Magdalena. 
Când ve�i auzi : Pogoar�-Te de pe Cruce, se în�elege Crucea lui Hristos cea 
de lemn pe care era r�stignit. Si când ve�i auzi : �i L-au dus si L-au scos afar� 
din cetate, ducându-�i Crucea Lui pana la locul C�p��ânii, ce se cheam� pe 
evreie�te Golgota, întelegem crucea material�. Pe aceasta o purta Mântuitorul 
in spate. 
�i când ve�i auzi c� s-au dus evreii la Pilat si l-au rugat : ” Ne rugam �ie, 
zdrobe�te fluierele picioarelor celor r�stigni�i, ca s�-i dam jos de pe cruce, s� 
nu-i apuce ziua sâmbetei “, ca mare era ziua sâmbetei aceleia la iudei. �i aici 
în�elegem tot crucea cea de lemn, nu cea spiritual�. 
Iar când ve�i auzi in Sfânta Evanghelie pe Hristos, zicând : Cel ce nu-�i ia 
Crucea si nu-Mi urmeaz� Mie, nu este vrednic de Mine, s� nu în�elege�i 
crucea cea de lemn, ci crucea spiritual�, nev�zut�. 
Deci, b�ga�i de seama, c� Hristos îndoita cruce a purtat. Una in suflet : 
suferin�a, r�bdarea, usturimea, durerea, ru�inea, scuip�rile, mâhnirile �i 



întristarea; �i toate câte le ducea in suflet formau crucea cea spiritual� a 
Domnului Dumnezeului �i Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar a doua cruce, 
cea de lemn, a purtat-o pe umerii S�i �i S-a r�stignit de bun�voie pe ea, 
pentru mântuirea lumii. 
Si Sfântul Apostol Pavel a purtat dou� cruci : Mie s� nu-mi fie a m� lauda, 
decât in Crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar el a dus �i cealalt� cruce, 
cum singur spune : În b�t�i, în suferin�e, in posturi, in friguri, in primejdii de la 
neamuri, in primejdii pe mare, in primejdii pe uscat, in primejdii de la neamul 
meu, in primejdii de la fra�ii cei mincino�i. 
Deci s� �ti�i, când va ataca sectarii pentru Sfânta Cruce, ei o iau numai pe cea 
de a doua, numai crucea suferin�elor, nu �i pe cea material�. Noi o lu�m �i pe 
cea dintâi, ca a�a a dus-o Hristos. El a dus o cruce de lemn în spate �i o 
cruce a suferin�elor în sufletul S�u, pân� la moarte �i moarte pe cruce. 
Crucea, este biruin�a, Crucea este steagul lui Hristos, Crucea este arma cu 
care Hristos a biruit puterile iadului si ale mor�ii. Deci vai �i amar �i blestemat 
�i de trei ori blestemat este acela care nu se închin� cinstitei si de viata 
f�c�toarei Cruci a lui Hristos ! 
Îndoit este omul, �i îndoit� cruce trebuie s� poarte, cum arat� Sfântul Efrem 
Sirul si Sfântul Chiril al Ierusalimului, care zice : ” O, cre�tine, nici un lucru s� 
nu faci, pân� nu faci semnul Sfintei Cruci, când pleci in c�l�torie, când începi 
lucrul, când te duci sa înve�i carte, când e�ti singur �i când e�ti cu mai mul�i; 
pecetluie�te-�i cu Sfânta Cruce fruntea ta, trupul t�u, pieptul t�u, inima ta, 
buzele tale, ochii tai, urechile tale �i toate ale tale s� fie pecetluite cu semnul 
biruin�ei lui Hristos asupra iadului. �i nu te vei mai teme atunci de farmece 
sau descântece sau de vr�ji. Ca acelea se topesc de puterea Crucii, ca ceara 
de la fa�a focului si ca praful in fa�a vântului. A�adar, ne-am adus aminte mai 
întâi de simbolurile crucii, apoi de îndoita cruce - cea materiala si cea 
spiritual�. 
(Ne vorbe�te P�rintele Cleopa,vol 2, Ed. Episcopiei Romanului �i Hu�ilor, 
1999, pag 8 ) 

                                                                C�L�TORIE IN LUMEA „SINELUI” 
Prof. Geta Clipicioiu 
Motto:”Fiecare om este un c�l�tor in aceast� via��,dar s� nu uit�m ca fiecare 
este un oaspete al Domnului!” 
St�m pe vârful unui munte. Atât numai, c� st�m spate in spate. 
Fiecare contempl� priveli�tea ce se desf��oar� dinainte. 
Nici unul nu �tie de existen�a celuilalt, de�i suntem sprijini�i de aceea�i 
creast�. Iar eu nu v� cer altceva decât s� v� întoarce�i privirea spre imaginea 
pe care v-o arat eu! Avem un trecut de care nu putem face abstrac�ie �i de 
multe ori nici nu o dorim. Memoria ne joac� uneori feste, dar Proust ne înva�� 
c� ea poate fii declan�at� „involuntar de un obiect, de o senza�ie, de o 
imagine, de un rebel”. 
Azi privesc, cred ,spre altceva printr-o imagine a idealului mult maturizat�, dar 
sunt convins� c� acest ideal nu are prospe�imea �i vioiciunea adolescen�ei. 
Bucuria ochiului tân�r consuma mai mult� via�� decât împlinirea matur�. 
Toposuri devenite semnifica�ii : coridorul este cel mai c�utat, umblat,b�tut în 



liceul adolescen�ei. Aici se împletesc drame, aici au loc tragedii, seriosul intr� 
in joc, bufonul colegului nu lipse�te, privirea t�ioas� a profesorului face 
cur��enie, sp�larea con�tiincioas� a femeii de serviciu te trimite disperat in 
clasa…”loc deschis”, ”polisemantic”,”semn originar”, iar eu ii spun azi impuls 
de „eterna reîntoarcere”de ecou al pa�ilor, dori�i, de�i nu aceea�i pa�i mai 
r�spund la cap�tul celalalt… 
Sala de clas� nu s-a schimbat prea mult dar mu�enia ei m� împinge s-o 
însufle�esc. Paradoxal, dar acolo unde se rupe fluviul, cascada este chiar 
dragoste mea. Sunt datoare acestei s�li, dar „mutatis mutandis”, cum voi privi 
pe cealalalt� parte, aceea a catedrei?!! Ce faci cu �ansa de a nu tr�i 
zadarnic? 
Simplitatea se cucere�te la fel ca un munte. Simplitatea „celorlal�i”este 
muntele meu, l-am dorit cu fervoare reprezint� pentru mine „surâsul” fiec�rei 
dimine�i. 
Loc c�utat, pierdut uneori, înjurat, frecvent: BIBLIOTECA : O mana întinsa. 
Dorul c�r�ii trebuie primit, este începutul umilin�ei nobile �i al în�elepciunii 
sfioase. Absen�a universului ne-o imagin�m uneori apocaliptic, absen�a c�r�ii 
este pr�bu�ire eului, nu mi-o pot imagina! 
Te vezi tarat într-un torent ce curge cu vitez�, mai e pu�in s� dai de o cascad� 
foarte înalt�! Spiritul creator al c�r�ii te-a salvat. 
�i-aminte�ti? M� întrebam cine mai privea ceasul din miile de muritori? 
Ca r�zvr�ti�i evadam dintre pere�ii pe care îi vedeam orizontal l�sându-ne s� 
vedem nem�rginirea pe care noi am ales-o… 
Spa�ii: brazii din curtea liceului; nem�rginire: libertatea ironiei, libertatea 
s�rutului, îmbr�ti��ri, înfund�rii… 
Pu�ina frumuse�e pentru oricine… 
Ce semne sunt acestea? Obiecte cu amintiri, dar deschiderea semnificativ� 
se realizeaz� abia in momentul in care toate acestea le punem în rela�ii cu 
oamenii, sau, cum bine spune Constantin Noica,”cu omenia.” 

                                              LECTURA SIMBOLIC� A TEXTULUI LITERAR 
Prof. Geta Clipicioiu 
În studierea limbii �i literaturii române interpretarea textului literar r�mâne una 
dintre problemele fundamentale. 
Caracterul complex al oric�rui text de valoare face posibil� o lectur� multipl�, 
în chei diferite. De multe ori în spatele semnifica�iilor prime, aparente, analiza 
descoper� prin apelul la simbol-sensuri, prin îns��i etimologia sa (gr. 
symbolon) e un „ semn de recunoa�tere”, el d� posibilitatea autorului s� 
reprezinte prin intermediul sau un univers transcendent, misterios, ori chiar 
secret, imposibil de înf��i�at într-un alt fel. Manifest�ri ale simbolului întâlnim 
de foarte mult� vreme. Mentalitatea arhaic� le utiliz� ca un mod de 
interpretare, in termeni spirituali, a lumii fizice. 
Miturile, legendele, folclorul în general constituie o modalitate de exprimare a 
unei gândiri simbolice. Misterele ini�iatice din antichitate, misterele cre�tine din 
evul mediu, simbolurile consacrate ori conven�ionale ale timpurilor moderne 
demonstreaz� ca simbolul e o prezen�� permanent� în via�a spiritual� a 
omului si, implicit, în crea�ia sa. 
Operele literare incluse in programa de limba si literatura roman� ofer� 



adesea perspectiva unei interpret�ri simbolice care, dublând-o pe cea 
curent�( s-o numim „la gradul 0 al simbolului”), deschide orizonturi dintre cele 
mai spectaculoase. Dintre multele exemple posibile select�m câteva crea�ii pe 
care le consideram relevante. 
Poemul Noaptea de decemvrie al lui Al. Macedonski este unul dintre cele mai 
des analizate texte in publica�iile de specialitate. În interpretarea drumului 
emirului prin desert s-au observat multiple accep�ii : de la simbolul omului 
comun �i al genului pan� la echivalentul c�ut�rii idealului. 
Drumul prin pustie ar putea capta si o alt� semnifica�ie. Dup� cum arata M. 
Eliade, exist� o simbolistic� a pelerinajului; în gândirea mitic� a popoarelor 
arhaice cet��ile sau templele sfinte erau considerate ca având un prototip 
divin, potrivit concep�iei c� un lucru devine „real” numai prin imitarea unui 
arhetic ceresc(„ imago mundi”) investit cu prestigiul unui „centru al lumii” („axis 
mundi”). 
Templul sau cetatea fiind un „axis mundi”, drumul pelerinului reprezint� 
c�l�toria spre centrul lumii. In filozofia indian�, dar �i socratic�, orice om are 
adev�rul în el. Trebuie doar s� �i-l aminteasc� si s�-l scoat� la lumin�. 
A�adar, drumul spre „în�elepciune” �i „libertate” e un traiect spre centrul fiin�ei 
tale. 

                  IZVOARELE ISTORICE DESPRE VIA�A SFÂNTULUI NICODIM 
Prof. Drd. Cosmin Vil�u 
Dup� mai bine de �ase veacuri de la moartea lui Nicodim când întemeietorul 
Vodi�ei �i Tismanei , s-au mai p�strat materiale documentare cu informa�ii, 
unele contemporane, în leg�tur� cu via�a sa: 
- Documentele slavo-române emise de domnitorii ��rii Române�ti, inscrip�iile 
�i picturile de la mân�stirea Tismana; 
- Biografiile unor personaje eclesiastice sârbe: Via�a lui Isaia de la Hilandar, 
Via�a celui al doilea patriarh sârbesc Sava �i Via�a patriarhului sârbesc Efrem; 
- Relatarea lui Paul de Alep, fiul patriarhului Matei Psaltul al Alexandriei care a 
f�cut o c�l�torie în ��rile Române în 1657, culegând date despre viata 
bisericeasc� a românilor, între care �i despre mân�stirea Tismana �i sfântul 
Nicodim; 
- Slujb�//osebit�// A sfntului prea-cuviosului P�//rintelui nostru Nicodim� 
sfin�i//tului cel� din� Lavra sftei Mân�//stiri a Tism	nei//: Acum� întâi� tiparit� 
în zilele Lu//minatului �i prea în�l�atului Domn�// Io Alexandru Scarlat Ghica 
vvd// Cu blgoslovenia �i 
- osândia �i cu// toat� cheltuiala sfn�ii sale Iubitoriu//lui de Dmnezeu Chir� 
Partenie, episcopul� Râmi: În sfnta Episcopie a Râmnicului:// La anul� de la H 
1767// S-au tip�rit de popa Constandin� Tipog.(Râmnic,1767) 
- Slujba osebit�, alc�tuit� de �tefan Ieromonahul de la mân�stirea 
Tismana(1839), o variant� a celei din 1767, în manuscris, mult amplificat� 
îns� dup� tradi�ia culeas� (B.A.R. ms. rom nr. 2.643), cuprinzând atât via�a 
cât �i slujba sfântului; 
- Via�a preacuviosului p�rintelui nostru Nicodim sfin�itul, arhimandritul Laurei 
din sfânta mân�stire Tismana,publicat� de Iosif Bobulescu,Bucure�ti,1883, 
cuprinzând doar via�a sfântului alc�tuit� de �tefan Ieromonahul; 
Sursele istorice men�ionate mai sus (cu excep�ia documentelor �i a 



bibliografiilor personajelor eclesiastice sârbe, au îns� un punct de pornire: 
tradi�ia monastic� de la Tismana �i din alte p�r�i, dup� care ar fi existat �i o 
Istorie slavon� a lui Nicodim scris� de ucenicii s�i, dar care s-a pierdut. 
Tradi�ia îns� nu poate s� fie o dovad� a istoriei, ci cel mult o probabilitate, 
pentru c� în numeroase cazuri �i în special la bibliografiile sfin�ilor întâlnim 
personaje false, opera unor n�scociri hagiografice, a�a cum este sfântul 
Barbar Mirotoce� (Izvorâtorul de mir), ascet inventat de bulgari în sec XIV ca 
s� nu mai ia mir de la bizantini �i pr�znuit oficial de Biserica bulgar�. 
�tefan Ieromonahul este cel dintâi cercet�tor care a reconstituit via�a sfântului 
Nicodim, pe baza hrisoavelor mân�stirii, inscrip�iilor de la mân�stirile Tismana 
�i Bistri�a, raclei sfântului de la Tismana �i a tradi�iilor orale luate din mediul 
laic �i bisericesc. Materialele istorice îns� sunt utilizate f�r� discern�mânt �i 
interpretate fantezist, sunt folosite multe elemente de tradi�ie, îndeosebi 
folclor, care a�a cum am men�ionat mai sus, nu pot avea valoare 
istoric�.DIALOG CU CITITORIIAnun��m cititorii c� aceast� pagin� va fi 
dedicat� pe viitor sugestiilor dumneavoastr� urmând ca cele mai importante 
s� fie publicate în edi�iile urm�toare.Dedic aceast� prim� apari�ie celor ce mi-
au fost elevi la �coala General� Nr.2 din Municipiul Motru, profesorilor �i 
colegilor din aceast� �coal� cu ajutorul c�rora m-am format profesional. Cu 
aceast� ocazie le urez mult� s�n�tate, fericire, în�elegere �i spor în activit��ile 
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