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Omul invidios nu mai are 
puterea de a se bucura

Preasfinţitul Ignatie, Episcopul Hușilor

spiritualitate

Biserica a statornicit ca în cadrul 
Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite 
să fie citite lecturi biblice: o lectură 

biblică din Cartea Facerii, iar cealaltă din 
Pildele lui Solomon. Cartea Pildele lui 
Solomon este extrem de folositoare, pentru 
că găsim în ea sfaturi practice pentru viaţa 
noastră spirituală.

«Pizma trezeşte mânia omului defăimat şi 
el este fără milă în ziua răzbunării; El nu se 
uită la nici un preţ de răscumpărare, şi chiar 
când îi vei spori darurile, tot nu se îmblân-
zeşte» (Pildele lui Solomon 6, 34-35)

Versetele acestea ne descriu profilul 
spiritual al omului invidios, pizmătăreţ. 
Înţeleptul Solomon ne spune că omul invi-
dios, atunci când este defăimat, găsește, cu 
orice preţ, un prilej de a se răzbuna. Oricât 
de binevoitor am fi, oricâtă deschidere 
și înţelegere am manifesta faţă de omul 
pizmaș, el nu va renunţa la acest păcat.

Care este lampa de control după care ne 
putem da seama că în sufletul unui om este 
adânc înrădăcinată patima invidiei? Ne-o dă 

Înţeleptul Solomon. Cu cât această patimă 
este mai adâncită în inima omului, cu atât nu 
poate renunţa la ea. Ne putem da seama de 
acest lucru când avem pe cineva care știm că 
ne invidiază. Noi încercăm să ne comportăm 
cu bunăvoinţă, să îi arătăm multă dragoste. 
El însă nu va avea capacitatea să răspundă 
cu aceeași măsură. Când va prinde ocazia de 
a se răzbuna, o va face cu vârf și îndesat.

Înţeleptul Solomon spune că oricâte daruri 
i-am da celui pe care l-am defăimat, dacă 
este și invidios, se va năpusti cu o forţă 
incredibilă asupra noastră. Nu ne va ierta. 
Acesta este indiciul după care ne dăm 
seama că un om este bolnav de invidie. 
Noi vrem să îl îmbunăm, să îl ajutăm prin 
dragostea și disponibilitatea noastră, să 
renunţe la patima lui, însă el se va revolta și 
se va comporta și mai urât faţă de noi.

Mânia are în spatele ei patima invidiei. Un 
asemenea om are un suflet foarte urât, o inimă 
răutăcioasă. Din nefericire, sunt foarte mulţi 
oameni care suferă de păcatul invidiei. Ar face 
orice le stă în putinţă să îi împiedice pe semenii 
lor. Caută tot felul de motive, inventează și 
calomniază. Asemenea oameni sunt demni de 
milă, mai degrabă trebuie să ne rugăm pentru 
ei, căci sunt chinuiţi de patima invidiei.

Omul invidios nu mai are puterea de a se 
bucura. Trăiește mâhnit. Pierde înzestrarea 
firească a omului de a se bucura. Nu numai 
că nu se bucură de binele celui de lângă el, 
dar nu știe să se bucure nici de binele lui.

Patima invidiei lucrează o tristeţe și o 
răutate care îl macină pe om, așa cum 
cariul macină lemnul. Oricât de frumos ar fi 
lemnul în alcătuirea lui, odată intrat cariul, 
devine urât și nefolositor.
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Măgura Ocnei, 
mănăstirea din cer

spiritualitate

Măgura Ocnei este aşezată pe culmea 
Măgurei, în vecinătatea oraşului Târgu-
Ocna, într-un loc solitar şi pitoresc, 

unde se ajunge parcurgând o cărăruie şerpui-
toare şi îngustă, care urcă din ce în ce mai sus 
şi înconjoară muntele ca o cingătoare de preţ. 
Schitul cel vechi al Măgurei a fost distrus în 
perioada comunismului, pentru ca în anii ’90 să 
renască şi să redevină oaza de linişte şi împă-
care de care aveau nevoie credincioşii. Prin 
urmare, arhimandritul Epifanie Bulancea avea 
să aducă aici, din nou, cântecul îngerilor prea-
măritori, prin multă râvnă şi dăruire. Pornind 
de la un paraclis improvizat, căci mănăstirea 
avusese în anii trecuţi o cu totul altă destinaţie 
- turistică - preotul a reuşit să atragă ajutorul 
de care era nevoie, aşa încât vechiul lăcaş 
s-a transformat într-o nestemată strălucind 
sub bolta ocrotitoare, care, aşa cum parcă 
insinuează şi denumirea hramului, “Înălţarea 
Domnului”, s-a ridicat mai aproape de tăriile 
cereşti, să prindă putere. 
Mărturii despre vechiul aşezământ au dat 
scriitori sau istorici, precum Sadoveanu, 
Negruzzi, Nicolae Iorga. Costache Negruzzi 

remarcă încântătoarea priveală ce se întinde 
de pe vârful muntecelului acestui (Costache 
Negruzzi, 1852), pe când agerimea istoricului 
Iorga accentuează că într’un singur punct, 
vârful are locuitori statornici: la măgura de-a-
supra Ocnei e un adăpost de câţiva călugări 
uitaţi (Nicolae Iorga, 1904). Marele istoric a 
prevăzut ceea ce era, poate, esenţial pentru 
aşezământul de pe munte – şi anume că 
dăinuirea, trăinicia locului avea să fie o însu-
şire intrinsecă, în pofida încercărilor grele 
prin care a trecut mănăstirea. Căci Măgura 
a trebuit să treacă prin luptele din timpul 
Primului Război Mondial, adăpostind aici sute 
de răniţi, fiind bombardată, dar nu şi distrusă. 
Cu acest prilej s-a construit, de altfel, în 1917, 
Monumentul Eroilor, în interiorul căruia se află 
un mic muzeu cu exponate de epocă. 
Biserica “Înălţarea Domnului” e construită 
conform planului laborios al unei catedrale, 
din cărămidă şi piatră, ceea ce sugerează, 
încă o dată, tăria şi trăinicia locului. Uşile de la 
intrare sunt din lemn de stejar, la fel de dura-
bile, aflându-se în contrast cu eleganţa şi deli-
cateţea vitraliilor de la ferestre (există şapte 

astfel de ferestre), 
cu teme diferite: 
“Buna Vestire”, 
“Naşterea Domnului”, 
“Sfântul Gheorghe”, 
“Sfântul Dumitru” 
etc. Frumuseţea 
mănăstirii este în 
ton cu frumuseţea 
peisajului, cu păduri 
de pin şi fagi seculari, 
în mijlocul unei rezer-
vaţii naturale care a 
“trăit” fragmente de 
istorie şi trăire duhov-
nicească înaltă.

Maria Luisa 
Ţuculeanu
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Ghiţă Leonard - 90 de ani

Arta austerităţii  
și sacrificiului prin artă
Mihai Coţovanu
 mihaicotovanu.ro

Ghiţă Leonard a fost primul meu profesor 
în arta picturii, având posibilitatea să 
dobândesc profunda cunoaștere despre 

artă, pe care dumnealui a însușit-o de la marii 
maeștrii ai artei contemporane românești, 
Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu, Mihai 
Cămăruţ, Nicolae Popa, Petre Hârtopeanu. 
Cu ocazia împlinirii a 90 de ani pe 11 aprilie 
2021, am să dedic o serie de articole pentru 
a scoate la lumină viaţa în destin și persona-
litatea profundă, având ca idee forţă „aurul și 
înţelepciunea ascunsă nu au valoare”. 
Consacrarea deplină a artistului plastic 
capătă recunoaștere, când instituţii cultu-
rale, muzee de prestigiu internaţionale achi-
ziţionează și învită să expună. În perioada 
comunistă când era promovată arta prore-
cultistă, în anul 1969 la expoziţia judeţeană a 
artiștilor plastici din Iași, care a fost deschisă 
la Sala Dales din București, s-a întâmplat un 
fenomen de excepţie. Lucrarea „Pauza albă” 

semnată de Ghiţă Leonard a fost achiziţionată 
de directorul muzeului Guggenheim Gallery 
London. Cu această ocazie este invitat să 
deschidă o expoziţie personală, iar pe toată 
perioada expoziţiei îi este oferit un atelier pe 
malul Tamisiei din Londra să picteze. 
Pentru o înţelegere obiectivă, a acestei 
șanse de excepţie pentru Ghiţă Leonard, 
trebuie analizat contextul cultural-poli-
tic-social naţional și înternaţional din acea 
perioadă. Începând din 21 noiembrie, 1966 
în cadrul U.A.P., s-au organizat conferinţe cu 
expunerea „Despre bazele artei moderne”, 
urmată de conferinţa lui Eugen Schileru 
la 25 decembrie 1966 despre Dadaism 
și Formalism. Depolitizarea artei, avea 
să culmineze în anul 1968 cu înflăcărata 
cuvântare a lui Ceaușescu contra invaziei 
Cehoslovaciei. Această deschidere a făcut 
posibil ca istoricii de artă Remus Niculescu 
și Th. Enescu, să primească permisiunea de 

a-și relua activităţile 
profesionale. 
Mircea Deac în cali-
tate de director al 
Oficiului de expoziţii 
din Ministerul Culturii, 
fiind și critic de artă a 
organizat mai multe 
expoziţii retrospective 
internaţionale. Prin 
organizarea expoziţiei 
retrospective internaţi-
onale Brâncuși, intră în 
contact cu marii critici 
de artă și directori de 
muzee precum Thomas 
M. Messer, director 
la The Solomon R. 
Guggenheim Mueseum, 
James Speyer curator 
al XVII Century Art 

artă

Ghiţă Leonard – Impresie și expresie
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The Institute of Chicago, Loise Averill Ewendsen, 
director la Muzeul Guggenheim New York, Eilleen 
Lane (fiind una dintre marile iubiri a lui Brâncuși), 
etc. 
Relaţiile culturale internaţionale și expozi-
ţiile coordonate de criticul de artă Mircea 
Deac, se bucurau de succes, astfel atrăgând 
atenţia organelor politice, în 1968 este demis 
din conducerea Oficiului de expoziţii din 
cadrul Ministerului Culturii. În cadrul insti-
tuţiei a fost înlocuit în fiecare an directorul, 
determinând distanţă în relaţiilor culturale 
internaţionale. 
În acest context cultural-social-politic 
lui Ghiţă Leonard toate solicitările insis-
tente venite din partea directorului de la 
Muzeul Guggenheim îi sunt anulate, prin 
pârghiile politice care au acţionat prin 
artiști, critici de artă din U.A.P. cu putere 
de decizie. Trebuie să aduc în atenţie că 
dacă ar fi fost în continuare Mircea Deac 
directorul Oficiului de expoziţii, șansa ar fi 
fost deplină pentru dl. Ghiţă Leoard. Pentru 

o înţelegere a acelui context cultural, a 
fost necesară o muncă de cercetare și 
analiză. În anul 1964 Tate Norman Reid 
curatorul „Tate Gallery Londra” negociază 
cu colecţionara de artă Peggy Guggenheim, 
nepoata lui Solomon Guggenheim (care a 
înfiinţat fundaţia caruia îi poartă numele), 
care a vrut să doneze din colecţia perso-
nală pentru a înfiinţa la Londra un muzeu 
care să-i poarte numele. În acest context 
în care se pun bazele formării muzeului, 
Ghiţă Leonard este invitat să expună și îi 
este oferit un atelier să picteze pe toată 
perioada exopoziţiei.
Dacă oficialitaţile culturale românești ar fi 
dat curs, pentru domnul Ghiţă Leonard aspi-
raţia artistică s-ar fi concretizat fiind al doilea 
artist român ca valoare și recunoaștere după 
Brâncuși, alături de „monștrii sacrii”, Picasso, 
Vasili Kandinski, Paul Klee, etc la Muzeul 
Tate Modern din Londra, care este unul dintre 
cele mai mari muzee de artă contemporană 
din lume.
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umor

Șeful mi-a spus că îi plac angajaţii cu iniţi-
ativă… I-am cerut două zile libere. Să nu 
mă creadă chiar mototol! 

O tipă supărată își sună mama:
- Nu-i corect! De ce fratele meu are patru 
surori și eu doar trei?!

- Trebuie să-mi comand o rochie nouă.
- Dar dulapurile sunt pline!
- Știu, dar le-au văzut toate vecinele…
- Atunci, e mai ieftin să schimbăm 
cartierul!

Discuţie între doi tipi:
- La mine în ţară poţi să ai 4 neveste!
- La noi, doar una. Ne protejează legea…

Niciodată nu am crezut că voi ajunge mili-
onar... Și am avut dreptate!

Doi ardeleni au rămas blocaţi în lift. După 
două ore, unul dintre ei spune:
- Mi se pare mie sau mere prea încet?

Toţi oamenii aduc fericirea. Unii prin 
prezenţă, alţii prin absenţă…

Bucureștenii fără apă caldă și căldură văd 
luminiţa de la capătul tunelului. Busu’ a 
anunţat la meteo ca vine primăvara!

Nu contează cât de fotogenic ești. Poza din 
buletin te face de râs oriunde și oricând.

- Vreau să mă căsătoresc cu tine și să fiu 
fericit!
- Hotărăște-te! Ori una, ori alta…

Se vede că am îmbătrânit. Mă trezesc acum 
la ora la care mă culcam înainte.

Are cineva nevoie de sfaturi? Că am primit 
cam multe și nu am ce să mai fac cu ele.

Te-a supărat cineva azi? Afișează-i într-o 
grădiniţă numărul de telefon pe o poză cu 
Moș Crăciun.

Am învăţat așa multe lucruri din greșeli, 
că îmi vine să fac altele…

- De ce în filme bărbaţii sunt așa de 
romantici?
- Pentru că sunt plătiţi.

M-am cântărit să văd cum e. E rău tare, nu 
v-aș sfătui să o faceţi în perioada asta cu 
atâtea restricţii…

Caut persoană distractivă să cântăm și să 
dansăm pe stradă. Singur nu pot, ca mă 
crede lumea nebun.

Toată viaţa bărbaţilor stă sub semnul lui: 
„Nu ai voie!”. 
În copilărie, mama, la maturistate, 
nevasta, iar la bătrâneţe, doctorul.

- Iubi, parcă erai la dietă. Ai mâncat 
singură o ciocolată!
- Da, dar doream să mănânc două.

Cu facebook și noile restricţii, toţi bărbaţii 
sunt frumoși, deștepţi și la ora 22 acasă…

La un interviu de angajare:
- Ce îţi place să faci dimineaţa când te 
trezești?
- Să mă culc înapoi.

Oare ce anotimp o să fie mâine?

- Ce e pentru tine fericirea?
- Să mănânc bine.
- Mă refeream la ceva mai spiritual…
- Să mănânc din tot sufletul.

La 20 de ani era suficient să respir ca să 
atrag toate privirile pe stradă. Acum mă 
văd nevoită să tușesc.



www.revistabranche.ro |  | aprilie 2021 | 11

culinar

IngredIente: 
1 kg de cartofi, 
frunze de păpădie, 
ulei, oţet, 
100 g de margarină, 
boia, 
un buchet de pătrunjel, 
sare, piper, 
jumătate de linguriţă de turmeric.

MOd de PrePArAre:
Fierbem cartofii, îi curăţăm și îi tăiem felii 
subţiri. Spălăm bine păpădia și o tăiam 
mărunt. La fel procedăm cu pătrunjelul. 
Le amestecăm pe toate și adăugăm sare, 
piper, boiaua, precum și turmericul pentru 
culoare. Topim margarina și o amestecăm cu 
puţin ulei și oţet. Cât este fierbinte o turnăm 
peste salată și amestecăm. Acum ai obţinut o 
salată bănăţeană de nota 10! Poftă bună!

IngredIente: 
1 kg de urzici, 
ulei, 
2 linguri de făină, 
2-3 căţei de usturoi, 
leuștean,
 sare, piper

MOd de PrePArAre:
Într-o tigaie încingem uleiul, 
adăugăm făina și amestecăm. 
Urzicile, spălate bine în prea-
labil si fierte, le scurgem și le 
tocăm mărunt, le adăugăm în 
tigaie cu o cană din apa în care 
au fiert. Tocăm mărunt bustu-
roiul, îl zdrobim și îl punem 
peste. După gust, adăugăm 
sare, piper și leuștean.

Opţional: usturoiul poate fi în- 
locuit cu hrean.

SAlAtă bănăţeAnă de PăPădIe

UrzIcI cU UStUrOI şI leUşteAn

Foto: doctissimo.fr

Reţete de post
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reţetă

Creveţii au un aport caloric scăzut (94 
Cal./100 g), sunt săraci în carbohidraţi 
și grăsimi, dar bogaţi în proteine (21 g / 
100 g). De asemenea, conţin vitaminele 
B3 (arzător de grăsimi) și B12, omega-3, 
fosfor, seleniu… suficiente motive să 
încerci o salată inedită.

IngredIente:
200 g tăieţei de orez, 12 creveţi întregi, 
50 g porumb fiert, 1 mână mare păstăi de 
fasole, 2 morcovi mici, broccoli, ulei de 
masline, 1 crenguţă de coriandru.

MOd de PrePArAre:
Gătiţi tăieţeii în apa clocotită sărată 
conform instrucţiunilor de pe ambalaj și 
lăsaţi-i la răcit.
Într-o tigaie rumeniţi creveţii cu ulei 
de masline timp de câteva minute. La 
fel procedăm cu păstăile, morcovul și 
broccoli.
Într-un bol de salată, amestecaţi tăieţeii, 
păstăile de fasole, creveţii, porumbul, 
broccoli, morcovi tăiaţi în beţișoare.
Se condimentează cu sos, se presară cori-
andru și se servește.

SAlAtă ASIAtIcă de creveţI

Foto: topsante.com





reţetă

Foto: Margo Lipa

Hrișca este un aliment fără gluten, fiind 
recomandată celiacilor, dar și persoanelor 
care au probleme cu stomacul, tensiunea 
sau reumatismul.

IngredIente: 
100 g de hrișcă (ţinută la hidratat minim 
3-4 ore), jumătate de legătură de pătrunjel 
verde, jumătate de ardei gras tăiat cubu-
leţe , o ceapă verde (sau uscată) tocată, 
un morcov cubuleţe, 2-3 linguri ulei de 
măsline, sare și piper după gust.

MOd de PrePArAre:
Călim ușor ceapa verde, ardeiul, morcovul 
timp de 2-3 minute. Adăugăm puţină apă 
caldă și lăsăm pe foc până se înmoaie 
legumele. Mestecăm din când în când și 
adăugăm apă călduţă. După aproximativ 
10 minute, punem și hrișca în tigaie, 
completăm cu 200 ml apă caldă și ames-
tecăm ușor. Condimentăm după gust. 
Punem un capac și lăsăm să fiarbă la foc 
mic, fără să mai mestecăm. Când scade 
lichidul, oprim focul și lăsăm tigaia încă 
10 minute acoperită. Presărăm verdeaţa 
tocată și mai lăsăm puţin acoperit. Poftă 
bună!

PIlAf de hrIşcă








