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Patriotismul – a cultiva valoarea  
şi a ne vindeca de prostie

Preasfinţitul Ignatie, Episcopul Hușilor

spiritualitate

„Seara, în timp ce ne întorceam, cu 
aceeaşi trăsură la Sebeş, atât eu cât 
şi fratele meu, ne simţeam purtaţi 

de conştiinţa că «pusesem temeiurile unui 
alt Timp», cu toate că n-am făcut decât să 
«participăm», tăcuţi şi insignifianţi, la un act 
ce se realiza prin puterea destinului. Faptul de 
la răscrucea zilei, cu tăria şi atmosfera sa, ne 
comunica o conştiinţă istorică (s.n.)”1

Ziua naţională a României nu înseamnă doar 
prilejul de a vorbi despre patrie şi neam, valori 
naţionale, fără ca să devenim noi înşine cei 
care cultivăm zi de zi valoarea, frumosul, 
autenticul şi respectul faţă de trecut sau 
prezent, aşa cum sunt ele, cu strălucirea şi 
penumbrele lor.
Nu e nevoie să vorbim nici cât de frumoşi sau 
cât de unici suntem pe această planetă, nici să 
ne autoflagelăm sau să ne lamentăm perpetuu 
cât de înapoiaţi şi netrebnici suntem printre 
popoarele Europei. E nevoie de limpezime la 
minte şi suflet. De discernământ, bunătate şi 
conştientizare a unui fapt: „O civilizaţie în care 
nimeni n-ar simţi nicio obligaţie faţă de trecut, 
de viitor, de cei din jur sau de orice altceva mai 
presus de satisfacerea propriilor dorinţe, este 
una periculos de fragilă”2.
Astăzi nu avem voie nici să fim ţanţoşi pentru 
ceea ce au făcut înaintaşii noştri, atâta timp 
cât noi le întinăm făptuirile prin minciună, ură, 
laşitate, oportunism şi mediocritate. Nu avem 
voie nici să ne victimizăm gratuit, dând vina ca 
Adam pe Eva pentru neascultarea lui, ci să ne 
vedem cât se poate de lucid propriile imaturi-
tăţi, propria ipocrizie, propria răutate şi propria 
încremenire în trufie şi necinste.
E nevoie urgentă să ne vindecăm de prostie, 
care înseamnă mai ales lipsă de asumare şi 
diagnoză, atunci când conştientizăm că ne 
ducem în prăpastie.
Cineva a alcătuit „o listă a slujitorilor pros-
tiei”, pentru care se impune să ne vaccinăm 
urgent, pentru că altfel vom intra în stare 
de agonie ca neam, ca identitate culturală 

şi naţională. Pentru a putea fi înlăturat şi 
marginalizat, inamicul trebuie reperat şi 
arătat permanent cu degetul. Prin urmare, 
care ar fi „slujitorii prostiei”? „Şmecherul. 
Le ştie pe toate şi se descurcă. Oriunde”; 
„tupeistul. Totul i se cuvine. Are mereu 
dreptate şi toate drepturile din lume. 
Evident, nu are nicio îndatorire şi nici nu 
greşeşte”; „zvonerul. Conspiraţionist sau 
nu”; „răspândacul. Se hrăneşte cu informa-
ţiile zvonerului şi le trâmbiţează pe oriunde. 
Apariţia Facebook-ului a fost pentru el mană 
cerească”; „păreristul. Se pricepe la toate. 
Duşmanii lui naturali sunt experţii adevăraţi, 
care îi subminează autoritatea şi îi încurcă 
tâmpeniile”; „fudulul. Nimeni nu mai e ca 
el. Se crede special şi se poartă urât cu toţi 
cei din jur. Duşmăneşte pe oricine nu îi recu-
noaşte măreţia”; „insistentul. Vede că merge 
spre dezastru, dar nu se lasă. Nu ascultă 
de raţiune. Merge înainte, accelerând spre 
prăpastie”; „cârpaciul. Deviza lui este 
«Lasă-că-merge-şi-aşa». Alt principiu este 
«Lasă-că-ne-înţelegem-aşa»; „trăgătorul de 
concluzii. Generalizează pripit şi amestecă 
la grămadă cauze, efecte, diverse probleme 
şi aspecte”3; şi curiosul de serviciu. Nu ştie 
niciodată care este graniţa dintre privat şi 
public, dintre taină şi ceea ce se poate spune. 
Vrea să te întrebe orice, chiar şi de câte ori 
respiri şi clipeşti pe parcursul unei zile. În 
numele unei curiozităţi înfometate, el consi-
deră că respectul pentru viaţa privată este 
doar o pretenţie prostească a celor educaţi.
În consecinţă, vă propun ca până anul viitor, 
când vom fi iarăşi în ambianţa de sărbă-
toare şi bucurie pentru tot ceea ce au făcut 
înaintaşii noştri, să eradicăm, clipă de clipă, 
aceste faţete ale prostiei mai întâi din noi 
înşine şi apoi din jurul nostru, pentru că doar 
prin primenire morală, vom avea şansa să 
constatăm că suntem conduşi de oameni 
cinstiţi şi nu avizi de a-şi pune poftele lor mai 
presus de nevoile neamului; că vom putea 
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identifica semne ale bunăstării economice 
şi nu doar dorinţa de a ne îmbogăţi, furând 
statul sau înşelându-ne copios semenul; vom 
constata că vom cultiva un primat al spiri-
tului pentru omul străbătut de fibrele morale 
ale credinţei, nu doar încăpăţânarea rigidă 
de a  ne încleia în mărunţişurile relative ale 
vieţii, caracteristică omului  redus la statutul 
de fiinţă biologică, carnală; vom putea avea 
bucuria păstrării rădăcinilor sănătoase, care 
nu pot fi smulse doar pentru că unii vor să 
creştem ca vlăstare din apele otrăvite ale 
ideologiilor seculare şi efemere; ne vom 
reaminti cu demnitate că viaţa este un dar 
şi presupune libertate conjugată cu respon-
sabilitate, nu vicii dezlănţuite, care trebuie 
apărate şi ratificate, cu orice preţ, în numele 
unui umanism permanent revoltat şi setat pe 
a anula (cancel culture) tot ceea ce nu este în 
conformitate cu duhul unei societăţi în care 
valorile tari se doresc a fi relative şi fluide, iar 
trecutul o realitate discutabilă şi fără sens, 
pretabilă dispreţului şi ignoranţei.

Acest lucru sau această stare înseamnă 
patriotismul: să cultivăm valoarea şi să ne 
vindecăm de prostie, ca nu cumva să se împli-
nească vorba de duh a lui Creangă: „Ştiu că 
sunt prost. Dar când mă uit în jur, prind curaj”. 
Doar în felul acesta, putem să spunem şi noi 
ca şi Lucian Blaga, după ce s-a întors din Alba 
Iulia de la Marea Unire din 1 decembrie 1918, 
că „am pus temeiurile unui alt Timp”.
Dumnezeu să ne aducă linişte, curaj, lumină 
în suflet şi bucurie frumoasă de sărbători. 
La mulţi ani, România! La mulţi ani, români, 
oriunde v-aţi afla pe meridianele lumii.

1 Lucian Blaga, Hronicul şi cîntecul vîrstelor, 
Bucureşti, Editura Tineretului, 1965, p. 233.
2 Rod Dreher, Opţiunea Benedict. O strategie 
pentru creştini într-o lume post-creştină, 
traducere din engleză de Smaranda Nistor, 
Bucureşti, Editura Contra-Mundum, 2021, p. 
107.
3 Adrian Stănică, O listă, în „Dilema veche” 
25-31 martie 2021, p. 12.
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spiritualitate

Mănăstirea 
Corbii de Piatră

Începuturile vieţii monahale la Corbii de 
Piatră nu sunt foarte cunoscute. Prima 
atestare documentară este 23 iunie 1512, 

dar cu siguranţă nu este şi data înfiinţării 
mânăstirii, existând date care confirmă 
faptul că aşezarea de cult datează din timpuri 
mai vechi.

Deşi nu a fost niciodată restaurată, biserica 
păstrează mari părţi de pictură: Deisis, 
Bunavestire, Jertfa lui Avraam, Naşterea 
Domnului, Întâmpinarea Domnului, 
Învierea lui Lazăr, Botezul Domnului, 
Schimbarea la faţă, Înălţarea Domnului, 
Arhanghelul Gavriil, Sfinţii Militari, Iisus 
Emanuil. Picturile, însoţite de inscripţii 
greceşti, prin caracteristicile şi calitatea 
lor, permit datarea cu certitudine a ansam-
blului în prima parte a sec al XIV-lea, ceea 
ce înseamnă că Mânăstirea Corbii de Piatră 
este locaşul cu cea mai veche pictură din Ţară 
Românească.

Diaconul Pavel de Alep, vizitează în 1658 
biserica rupestră de la Corbi şi spune despre 
aceasta că este ,,mică, dar frumoasă''.

Biserica din Corbi se înrudeşte tipologic cu 
grupul de biserici rupestre din Capadocia, 
însă are particularitatea a două sfinte altare 
pe un singur naos, motiv pentru care această 
biserica este unică la noi în ţară. La sud de 
pronaos este trapeza monastirii, dăltuită 
din piatră, despre care tradiţia afirmă că "îi 
slujea voievodului Neagoe Basarab drept 
divan, unde judecă diferite pricini'', atunci 
când lua parte la hramul bisericii, Adormirea 
Maicii Domnului.

În anul 2003, după mai bine de 200 de ani, 
s-a reînnodat firul vieţii monahale, în scopul 
restaurării picturii şi pentru construirea 
unui complex chinovial, pentru ca locaşul de 
cult să-şi reia, pe cât posibil, strălucirea de 
odinioară.

Biserica este deosebit de valoroasă, nu numai 
prin felul în care a fost implantată în stâncă, 
ci şi prin pictura care o împodobeşte, despre 
care specialiştii afirmă că este în cea mai 
pură tradiţie bizantină, datând din secolul 
al XIV-lea sau chiar mai devreme. Sfântul 
lăcaş era cunoscut în vechime şi sub numele 

de mănăstirea de la 
Meriş sau mănăstirea 
Meriş. Iniţial, biserica 
avea 2 altare pe un 
singur naos, caracteris-
tică prin care biserica 
rupestră este unică la 
noi în ţară.

Biserica rupestră 
Corbii de Piatră 
este situată în satul 
Jgheaburi, din Comuna 
Corbi, la o distanţă de 
aproximativ 33 km de 
Curtea de Argeş, pe 
drumul spre comuna 
Nucşoara.

Sursa: cjarges.ro
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Dimensiunea primordială 
abstractă
Mihai Coţovanu
 mihaicotovanu.ro

Din aceste considerații, pentru a înțelege dimensiunea primordială 
abstractă, e nevoie de nuanțe spiritual-culturale foarte fine, 
asemenea ca tonalitățile foarte subtile de culoare care ne fasci-

nează prin marile capodopere de artă.
De multe ori când pictam în plein-air, copleșit de spectacolul luminilor 
și culorilor în splendoarea naturii, mă simțeam cuprins de energiile 
spirituale dincolo de realitatea obiectivă care au determinat creația. 
Artistul contemplă ceea ce vede, iar pătruns de misterul de dincolo de 
realitate, emoțiile sunt amprentate în materia picturală.
Aceste experiențe spiritual-culturale prin artă, mi-au deschis fereastra 
gândirii dincolo spațiul și timpul relativ. Nu este o abordare imaginară 
cu himere și fantasme, este o transcendere a gândirii spre timpul și 
spațiul absolut, în care se pătrunde cu simțurile spirituale ale gândirii 
și sufletului.
Iacob Bohme în lucrearea „Aurora sau răsăritul care se întreză-
rește” deseori atrage atenția „cititorule să fii cu mare luare aminte”. 
Din aceste considerații, pentru a înțelege dimensiunea primordială 
abstractă, e nevoie de nuanțe spiritual-culturale foarte fine, asemenea 

ca tonalitățile foarte subtile de culoare care 
ne fascinează prin marile capodopere de artă.
În cartea Geneza „Dumnezeu a făcut ceru-
rile și pământul”, cerurile sunt cuprinse în 
spațiul și timpul absolut. Se înțelege că sunt 
mai multe universuri. Pământul reprezintă 
Universul material cu toate constelațiile, 
înscris în spațiul și timpul relativ. 
Gândirea filozofică a lui Platon ne introduce 
în spațiul și timpul absolut. „Demiurgul a luat 
tot ce era vizibil, lipsit de repaus aflat într-o 
mișcare discordantă și le-a condus din dezor-
dine în ordine.” Mișcarea dezordonată și haotică 
a materie primordiale, lipsită de voință și înteli-
gență pare a fi spațiul primordial abstract.
Prin voință și înțelepciune Demiurgul a trans-
format energia din mișcarea haotică a materiei 
primordiale în creația manifestată din ceruri 
(universurile paralele) și pământul ( timpul și 
spațiul relativ cosmic în care existăm).
După ce s-au făcut cerurile (sulurile timpului 
și spațiului relativ încă nu se desfăcuse), 
Luceafărul fiind nemulțumit de frumu-
sețea și de tronul ceresc pe care l-a așezat 
Demiurgul, s-a lăsat pătruns de energiile 

artă

 Mircea Deac pictat de Mihai Coțovanu
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primordiale abstracte și-a imaginat să stea 
deasupra Creatorului. În imaginația lui s-au 
trezit energiile negative de invidie, mândrie, 
gelozie, orgoliu, care au tras căderea lui în abis 
împreună cu ceata lui de îngeri, care poate fi 
asemănată cu stelele din cosmos.
Aceaste energii abstracte primordiale pătrund 
în gândirea lui Adam și Eva prin ispitirea 
șarpelui, care se perpetuează până în prezent. 
Aceaste energii primordiale abstracte, poartă 
în ele forța care ne îndepărtează de a veadea 
realitatea obiectivă, firească, dăruită omenirii 
pentru a exista în frumusețe, armonie și pare 
a fi vălul lui Isis care întunecă ochii minții de a 
vedea dincolo de realitate.
În Filozofia Naturală a lui Isaac Newton, prin 
legile fizice din timpul și spațiul relativ, iar prin 
analiza și observațiile legii gravitației anali-
zează mecanica cerească a astrelor și demon-
strează ștințific că forțele motoarea care au 
stabilit cu o precizie absolută distanța și viteza 
de rotație a planetelor în jurul soarelui că își 

are cauză în spațiul și timpul absolut. O dimen-
siune spiritual-culturală de care omenirea 
s-a îndepărtat. Readuc în atenție cugetarea 
lui „Oamenii sunt ca niște copii care se joacă 
pe țărmul mării culegând câte o scoică m-ai 
strălucitoare, pe când nemărginitul ocean al 
adevărului se întinde în fața lor neîncetat.”
După o îndelungată experiență artistică crea-
toare de a privi și înțelege natura, și îmi place 
să readuc în atenție ceea ce a spus Constantin 
Brâncuși, „Priviți până veți vedea.” Arta 
picturii nu este de a imita natura, este magia 
luminii și culorilor din spectacolul magnific al 
creației care hrănește sufletul prin darurile 
ei. Formele abstracte de exprimare artistică 
împinge gândirea și sufletul artistului către 
energiile telurice, din dimensiunea primordială 
abstractă. Aceste aspecte din arta modernă 
le-a observat și criticul de artă Mircea Deac. 
Aceste afirmații ale lui îmi sunt vii în suflet, fiind 
privilegiat de a avea dialoguri în ultimii lui ani 
de viață. 
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umor

- Marie, tu mă înșeli!
- Nu-i adevărat, Ioane!
- Și mai e și italian…
- Uite, asta chiar că nu-i adevărat!

Un tip la cafenea:
- Încap în termos şase cafele?
- Da.
- Atunci puneţi-mi două cu zahăr, două fără 
şi două cappuccino!

Într-o duminică în care soldaţii aveau oră 
liberă, un plutonier intră în sala de mese şi 
zbiară:
- Unde e soldaţii??!!
Un fruntaş răspunde:
- Joacă şah pe terasă!
Plutonierul pleacă bombănind:
- Ei bine, las’ că le iau eu mingea…

Bulă la secţia de poliţie:
- Bulă, în 365 de zile ai comis 364 de 
infracţiuni. Cum explici asta?
- Să vedeţi dom’ poliţist… o zi am fost 
bolnav.

Ion şi Vasile se întâlnesc la un colţ de 
stradă. Ion îl întreabă pe Vasile:
– Unde meri, mă?
– Nu ştiu, dar tu unde meri, mă?
– Nu ştiu…
– No, atunci, hai p-aci că-i mai aproape!
La pregătirea pentru bacalaureat, profe-
sorul dezamăgit de prestaţia elevilor le 
anunţă dezastrul:
– 90 % dintre voi pică anul ăsta la 
matematică!
– Domn profesor, da’ noi nici nu suntem 
atâţia..

Vând cutii de iPhone 6s şi Raffaello pentru 
fetele care vor să posteze pe Facebook 
“Mulţumesc, iubi!”

Fetelor, dacă un bărbat zice că o să repare, 
o să repare… nu e nevoie să-i amintiţi în 
fiecare lună!

- Ce-ai face dacă te prinde iubita cu alta în 
pat?
- Iubi, ce bine că ai venit tu. Că asta nu ştie 
nimic…

- Marie, dacă ai câştiga un million de euro 
la Loto, m-ai mai iubi?
- Da, Ioane, dar mi-ar fi tare dor de tine…

- Iubito, tu ai parolat calculatorul?
- Da, dragule!
- Şi care e parola?
- Data nunţii noastre…

Un scoţian se plânge cumplit de o măsea. 
Văzându-l, un călător îi spune: 
– Te doare măseaua? De ce nu te duci la 
dentist!?
– N-are rost. Mai rabd un pic şi scap. Peste 
patru ani termină fiul meu stomatologia.

- Ospătar, de ce aţi pus tacâmurile la aşa 
mare distanţă pe masa vecină? 
- E o agapă a pescarilor şi trebuie lăsat loc 
ca oaspeţii să poată arăta mărimea peştilor 
prinşi de ei.

- Mitică, mă laşi să caut câteva râme la 
voi în grădină? Ştii, merg la pescuit şi la 
întoarcere îţi dau şi ţie un peşte. 
- Dar dacă nu prinzi niciunul? 
- Atunci îţi restitui râmele.

- Ce înseamnă căsătoria?
- Să ai trafic nelimitat la internet, dar să se 
deschidă doar un singur site.

Dacă ţi-ai găsit femeia visurilor tale, ia-ţi adio 
de la celelalte vise.

Un cerșetor se apropie, pe stradă, de o 
doamna mai plinuţă:
- Doamna, de 5 zile nu am mâncat nimic!
- Ehee, dacă aș avea și eu atâta voinţă...
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culinar

IngredIente: 
jumătate de kilogram de mazăre uscată, 200 g 
de fasole boabe, o ceapă, ulei, sare, piper.

MOd de PrePArAre:
Mazărea şi fasolea se pun la înmuiat cu o seară 
înainte, după ce în prealabil au fost spălate. 
A doua zi le spălăm din nou şi le punem la fiert 
în apă rece. 

Când aproape au fiert adăugăm ceapa tocată 
mărint şi lăsăm să mai fiarbă până cand scade 
toată apa din vas. 
După ce s-au răcit le trecem prin sită sau prin 
maşina de tocat. 
Peste pasta astfel obţinută turnăm treptat ulei 
şi amestecăm bine, până devine spumoasă. 
La final punem sare, piper. 
Se poate servi pe pâine coaptă!

Mazăre bătută

rețete de post
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reţetă

Pentru zilele de post vă recomandăm urmă-
toarea reţetă:

IngredIente:
1/2 kg de ciuperci, 
1 legătură de mărar, 1 legătură de pătrunjel, 
cimbru verde, 
2 cepe, 
1 pahar de vin, 
ulei, zeamă de lămâie, sare şi piper. 
Pentru un gust deosebit, preferabil ar fi 
ca mărarul şi pătrunjelul să fie româneşti, 
proaspete.

MOd de PrePArAre:
Pasul 1
Tăiem ceapa mărunt şi o călim uşor cu puţin 
ulei. Se poate căli şi in puţină apă, fără ulei. 
Curăţăm bine ciupercile, le spălăm şi le tăiem 
în bucăţi mari.
Pasul 2
Adăugăm vinul, ciupercile şi lăsăm la fiert 
până observăm că s-au muiat.
Pasul 3
La final punem zeama de la o lămâie, verdeaţa 
tocată mărunt şi mai lăsăm 2-3 clocote. 
Potrivim cu sare şi piper.

Poftă bună!

CiuperCi à la greC

Foto: pixabay.com
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reţetă

Negresă de post
Vă prezentăm o reţetă rapidă şi uşor de 
făcut: negresă de post. În cinci minute 
termini de preparare, iar peste alte 25 de 
minute poţi savura o prăjitură delicioasă 
fără ouă, unt sau margarină.

IngredIente
280 g făină,  
240 ml apă la temperatura camerei, 
100 g de zahăr, 
100 g cacao pudră, 
70-80 ml ulei, 
1 linguriță de sare, 
esență de vanilie după gust, 
1/2 linguriță bicarbonate sau praf de copt. 
Se poate orna cu zahăr pudră, ciocolată sau 
fructe de sezon.

PrePerAre
Punem făina într-un vas încăpător, peste 
care se adaugă restul de ingrediente uscate: 
cacao, sare, bicarbonat și zahăr. Amestecăm 

foarte bine cu un tel compoziția de negresă 
de post până obţinem o compoziție uniformă.

Peste aceasta, turnăm apa, uleiul și esența 
de vanilie. Amestecăm din nou ingredinetele 
cu un tel, până obținem un aluat destul de 
lichid, dar omogen.

Aluatul obţinut se toarnă în tavă şi se unifor-
mizează cu o spatulă sau mișcă ușor tava 
până când se așează perfect compoziția.

Punem la cuptor, la foc mediu spre mic, 
timp de 25-30 de minute. Facem proba 
beţişorului. 

Scoatem prăjitura din cuptor și o lasăm la 
răcit, o pudrăm cu zahăr şi o tăiem în porţii 
egale. 

Se ornează după preferinţă şi se poate 
adăuga alături o cupă de înghețată!
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reţetă

IngredIente:
un kg de peşte, o ceapă, doi cartofi, doi morcovi, un ardei gras, o ţelină, patru roşii, jumătate de 
litru de zeamă de varză, leuştean, sare.

MOd de PrePArAre:
Tocăm mărunt zarzavaturile şi le punem la fiert în apă cu sare. Curăţăm peştele de intestine 
şi capete, îl spălăm bine şi îl tăiem bucăţi mari. Când legumele sunt fierte, adăugăm zeama de 
varză şi lăsam puţin la fiert. Punem şi peştele şi mai lăsăm pe aragaz 20 de minute.  La final 
presărăm verdeaţa tocată mărunt.

Ciorbă de peşte aCrită Cu zeaMă de varză

Foto: pixabay.com








