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„ Lucrurile tainice din inima unui 
om îi determină întreaga viață”

Preasfinţitul Ignatie, Episcopul Hușilor

spiritualitate

În cartea „Zorba și Catedrala”, scrisă 
de istoricul Marius Oprea, o anto-
logie de de povești de viață trăite 

de români, în perioada comunistă, ni se 
spune că un profesor a primit vizita, la 
ore, a unui securist însărcinat să le predea 
copiilor materialismul dialectic. Acesta a 
început să le pună tot felul de întrebări 
prin care să le inducă copiilor că tot ceea 
ce nu se vede nu există, este o iluzie. Și 
astăzi sunt destui comuniști deghizați, 
care au o permanentă problemă atât cu 
Biserica, cât și cu Dumnezeu și cu valorile 
care țin de identitatea noastră de creștini 
și români:

„La ora de intuiţie, într-o şcoală din carti-
erul bucureştean Balta Albă, venise prin 
1949 în inspecţie un «tovarăş», care 
a ţinut, cu tot dinadinsul, să le explice 
copiilor cum e cu «intuiţia»: Copii, puteţi 
atinge banca? O vedeţi? Ea ESTE? 
Copiii, în cor: ESTE! La care, inspectorul, 
în apoteoza lui materialist-dialectică, 
plusează: Dar pe Dumnezeu îl puteţi 
atinge, îl vedeţi? Copiii, mai şovăitori: 

N-nuu... Deci, conchide decis inspectorul 
– DUMNEZEU NU ESTE! La care învăţă-
torul se simţi dator să intervină: Copii, 
voi îl vedeţi pe tovarăşul inspector? Toţi 
copiii: Da... Vine o nouă întrebare: îl puteţi 
atinge? Răspunsul curge de la sine: Da... 
Şi concluzia «intuiţiei»: Copii, deci tova-
răşul inspector este? ESTE, au răspuns 
copiii în cor. Inspectorul era pe deplin 
satisfăcut, aprobând reluarea teoriei 
sale (...). Dar, copii, revine învăţătorul, 
puteţi vedea şi pipăi mintea tovarăşului 
inspector? Copiii răspund, siguri pe ei 
şi pe dialectica întâmplării, Nuu, în faţa 
unui tovarăş care încă nu apucase să-şi 
şteargă de pe faţă zâmbetul materialist, 
pipăibil şi satisfăcut. Ea este? sfârşeşte 
învăţătorul. NU ESTE!, răspund copiii, 
decişi şi fericiţi că, în acea oră, înţelese-
seră cum e cu intuiţia”.

Este o poveste reală, profesorul a făcut 
închisoare, pentru că a îndrăznit, folosind 
logica aceluia, să spună că tovarășul 
securist nu are minte.

Evanghelia ne trage un semnal de 
alarmă, într-o lume în care suntem hipno-
tizați și acaparați de cele materiale. Le 
slujim, deși ar trebui să ne raportăm la 
acestea ca la un dar de la Dumnezeu, nu 
ca la niște idoli, fără de care nu ne putem 
concepe viața.

Partea nevăzută este întotdeauna mai 
esențială și mai importantă decât cele pe 
care le avem în jur.

Să fim mult mai atenți la cele nevăzute 
din viața noastră!
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spiritualitate

Sfânta Mănăstire Govora
Sfânta Mănăstire Govora din comuna Mihăiești, judeţul Vâlcea, se află la poalele 
dealului Coşul Mare, la 6 km distanţă de staţiunea Băile Govora şi la 18 km de 
Râmnicu Vâlcea, pe fosta moşie Hinţa.

Aşezământul monahal de la Govora se numără printre cele mai vechi din ţara 
noastră, fiind ctitorit între secolele XIV-XV, în vremea domnitorului Vlad Dracul. 
Nu se știe data exactă la care a fost zidită prima biserică pe acest loc. Numele 

sfintei mânăstiri vine de la cuvântul slavon gavariti, care înseamnă a vorbi sau izvor.

La anul 1440, sub domnia lui Vlad Ţepeş, biserica a fost stricată de boierul Albu cel 
Mare. Ea a fost rezidită între anii 1492-1496, de către domnitorii Vlad Călugărul şi 
Radu cel Mare. Mai târziu, între anii 1640-1645, domnitorul Matei Basarab a făcut 
Sfintei Mânăstiri Govora o reparaţie totală, în vederea instalării în incinta acesteia a 
tiparniţei dăruite de Sfântul Ierarh Petru Movila, Mitropolitul Kievului.

Între anii 1710-1711, în vremea domniei Sfântului Voievod Martir Constantin 
Brâncoveanu, sfânta mânăstire a fost complet restaurată şi extinsă. La anul 1775 i-a 
fost adăugată trapeza. Clopotniţa şi clădirile care străjuiesc astăzi biserica, anume 
latura nordică și latura de răsărit, au fost ridicate la începutul secolului al XVIII-lea. În 
secolul următor, ansamblul monahal de la Govora a suferit doar unele mici modificări.
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Pridvorul bisericii și interiorul acesteia păstrează pictura originală în frescă. De 
asemenea, biserica își păstrează până astăzi catapeteasma originală, sculptată în 
lemn, în stil brâncovenesc.

Cutremurele din 1940, 1977 şi 1986 au afectat puternic biserica și clădirile din 
jurul acesteia. Întregul ansamblu arhitectural a fost renovat între anii 1957-1969. 
Ultimele reparaţii însemnate au fost realizate între anii 1986-1988.

Sfânta Mănăstire Govora va rămâne în istoria tiparului și a neamului românesc 
drept locul în care a luat naștere prima tipăritură în limba română, anume Pravila 
de la Govora, după tipăriturile diaconului Coresi din Ardeal. Întemeierea unei tipo-
grafii în incinta Sfintei Mănăstiri Govora, lucrare culturală de valoare inestimabilă 
la acea vreme, s-a făcut din porunca şi pe cheltuiala evlaviosului domnitor Matei 
Basarab şi cu osteneala egumenului Meletie Macedoneanul, care a adus tiparniţa 
de la Kiev, ca dar al Sfântului Ierarh Petru Movilă. Încăperile în care a funcţionat 
vechea tipografie de la Govora mai există şi astăzi.

În muzeul monahal de la Govora se păstrează obiecte de mare valoare artistică 
și istorică. Dintre acestea, amintim numai epitrahilul dăruit sfintei mănăstiri de 
domnitorul Radu cel Mare, brodat cu fir de aur și argint, de o frumuseţe unică.

Sursa: www.arhiepiscopiaramnicului.ro
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Artă și identitate
Mihai Coţovanu
 mihaicotovanu.ro

Identitatea astrală determină 
alegerea părinților și locul marcat 
de coordonatele geografice și 

stelare. Trecerea de la neființă la ființă 
a fost posibilă prin propria voință de a 
alege părinții, iar prin ei să devin ființă. 
Spațiul în care m-am născut, hrănit din 
darurile mamei natură, într-o așezare 
rurală pe un vechi sit neolitic, este la o 
distanță de aproximati 30 de kilometrii de 
Cucuteni. Am fost privilegiat să cresc în 
vatra celei mai vechi civilizații a Europei, 
despre care Herodot a lăsat mărtuie: 
„Tracii sunt mai numeroși decât indienii, iar 
dacii sunt cei mai vestiți dintre neamuri”. 
Siturile neolitice păstrează știința stră-
veche a locurilor sănătoase pentru 

întemeierea de sate sau cetăți. Satul 
Avântu s-a format în anul 1920 prin 
așezarea veteranilor din primul război 
mondial, care au fost împroprietăriți. O 
binecuvântare pentru jertfa de întregirea 
neamului, a unui loc încărcat de istorie și 
spiritualitate. 
Datorită sacrificiului, oamenii prețuiau 
fiecare petic de pământ și-l munceau cu 
toată dăruirea. Erau oameni veseli, cu 
rădăcini adânci în tradiția bucovineană, 
pentru că mulți dintre cei care au înte-
meiat satul se trag din acele locuri. 
Moștenirea genetică culturală am 
descoperit-o după ce m-am consacrat 
ca artist. În urmă cu doi ani am refăcut 
legăturile rupte de destin cu verișorii mei, 
aflând detalii despre Constantin Vârtej, 
fratele bunicii Maria, din partea mamei. 
După această întâlnire am primit cartea 
„Probleme de stilistică literară” semnată 
de unchiul meu Constantin Vârtej și am 
aflat că în perioada interbelică a fost 
prezent în viața culturală ieșeană, fiind 
prieten cu G. Călinescu, G.D. Popa etc. și 
a publicat articole în presa ieșeană.
Moștenirea culturală rurală mi-a 
dezvoltat atașamentul față de natură, 
iar ființa lăuntrică păstrează splendoarea 
luminii, a culorilor și atmosfera de tihnă 
a locurilor pitorești. A rămas viu în suflet 
verdele crud al ierbii, aburul din lanul de 
grâu care urca prin energia verdelui din 
spice și care-mi îmbrățișau pieptul pur, 
de copil. Și acum îmi sună în suflet cânte-
cele rândunelelor sub suflarea vacilor, 
cântecul mieilor în alergarea lor zbudra-
dincă în armonie cu atmosfera primăverii. 
Lumina vie a spațiului sătesc în care 
oamenii formau o familie cu valori 

artă

„Starea națiunii”, autor: Mihai Coțovanu
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naturale firești. Omenia, cinstea și înfăp-
tuirea prin muncă sunt valori însușite 
care se reflectă în activitatea mea crea-
toare, familie, casă și aproximativ 90 de 
expoziții personale. 
Aceste aspecte din primăvara tinereții au 
pus amprenta asupra expresiei artistice 
care definesc spațiul și timpul, o iden-
titate obiectivă, fără himere, fantasme 
și abstractizări. Contemplarea naturii 
conduce în mod firesc ființa artistică și 
cugetarea dincolo de realitatea obiec-
tivă, într-o lume metafizică în care izvo-
răsc idei și întrebări filozofice, din nevoia 
de a pătrunde sensul „a fi”. 
Luchian când mergea la peisaj a înțeles 
că, „Artistul trebuie să se smerească în 
fața naturii”. Această aplecare a artistului 
în fața naturii atrage grația Demiurgului 

care își varsă darurile lui ca inspirație 
creatoare în înfăptuirea lucrărilor de artă. 
Astfel, spiritul Demiurgului pătrunde 
materia plastică în care el strălucește. 
Artistul prin harul primit zidește ființa 
interioară, care se reflectă în lucrările 
de artă. Intuiția artistică se manifestă 
în organizarea a suprafeței plastice cu 
centru de interes, parcurge un drum 
firesc spre identitatea eului personal, 
care este strâns legat de centrul 
existenței primordiale cum la definit 
Eminescu: „Și pătruns de sine, însuși 
odihnea cel nepătruns”. 
Artistul nu poate pătrunde în aceste 
dimensiuni culturale, spirituale fără a fi 
sincer în ceea ce înfăptuiește, pentru că 
sinceritatea determină originalitatea și 
identitatea în lucrările de artă. 
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eveniment

Dar ce este Swimathon? 
Swimathon este un eveniment de strân-
gere de fonduri desfășurat pe platforma 
unui concurs de înot. 
Swimathon este despre implicare activă, 
despre a le da șansa ieșenilor să se 
cunoască, despre a crea cadrul ideal ca 
personalitățile publice, companiile, orga-
nizațiile non-guvernamentale, grupurile 
de inițiativă și persoanele fizice să înoate 
împreună pentru a susține proiecte care 
produc schimbări în comunitate. 
Swimathon este despre înot, sănătate 
și competiție, dar este mai ales despre 
filantropie. 
Da, Swimathon este despre toate cele de 
mai sus, dar și mai mult de atât!
Pentru Fundația Comunitară Iași, 
Swimathon este un eveniment care a 
crescut an de an și a ajuns în 2022, după 
o pauză de doi an cauzată de Covid-19,  la 
ediția a 9-a. Swimathon a demonstrat că 
ieșenii au nevoie să se întâlnească pentru 
a face valuri de fapte bune împreună. Acest 
eveniment, care a devenit treptat festivalul 
care colorează vara, creează spațiul perfect 
pentru ca fiecare dintre noi să se conecteze 
la nevoile comunității, să susțină proiecte 
cu care rezonează, să fie ambasador pentru 
cauza în care crede, să înoate și să ajute. 
În cadrul festivalului, producători și antre-
prenori locali, alături de companii, ong-uri 
și persoane fizice se reunesc la Ștrand și 
întăresc sentimentul de apartenență la 
comunitate pe care Fundația Comunitată 
Iași l-a clădit în toți acești ani.

Ce este Swimathon pentru partenerii 
evenimentului? 
Pentru fiecare categorie implicată 
răspunsurile au fost diferite. Astfel, 
ne-au emoționat și au lărgit perspectivele 
noastre.  
Partenerii din zona de business a Iașului 
au contribuit la creșterea evenimentului 
datorită implicării constante. Pentru ei 
este o oportunitate facilă de a ieși din 
rutina task-urilor, de a pune în evidență 
calitățile angajaților și de a contura 
un proiect în echipă care are efecte în 
comunitate.Participarea la Swimathon 
înseamnă mai mult decât menționarea în 
rapoartele CSR ale companiilor.  
”Dacă anul trecut am adunat trei sferturi 
din suma pe care ne-am propus-o doar din 
primul Bake Sale organizat, anul acesta 
am reușit să strângem toată suma într-o 
singură zi. Toată lumea s-a implicat. Cine 
nu știa să gătească, aducea bunătăți 
preparate de mame sau bunici, dar nimeni 
nu s-a simțit spectator.” Diana B. 
Înotătorii și susținătorii proiectelor 
definesc Swimathon-ul printr-un singur 
cuvânt: COMUNITATE. Sentimentele 
de susținere, încurajare, încredere sunt 
cele cu care pleacă acasă înotătorii. Și, la 
rândul lor, dau mai departe aceste senti-
mente către cei a căror proiecte le susțin. 
Sigur, nu uită nici de donațiile pe care 
reușesc să le strângă prinparticiparea la 
Swimathon.
“Mă bucurcă am putut conta pe cei peste 
75 de susţinători care au crezut în cauza 

SWIMATHON 2022
Pe 2 iulie ne vedem  
la Swimathon la  
Ștrandul Municipal din Iași!



www.revistabranche.ro |  | mai 2022 | 11

eveniment

pentru care am înotat astăzi şi le mulţu-
mesc atât pentru donaţiile făcute, cât şi 
pentru încurajările pe care le-am primit 
din tribună. A contat enorm să ştiu că 
nu sunt singur şi că am în spate susţi-
nerea unor oameni care cred, ca şi mine, 
că împreună putem reuşi să aducem o 
schimbare în bine în comunitatea în care 
trăim.” Cătălin V. 
Povestea Swimathon are în centru 
oamenii cu inițiativă. Cei cu idei înscriu 
proiecte care ajută comunitatea. Cei buni 
organizatori coordonează echipe de înotă-
tori. Bunii comunicatori sunt ambasadorii 
cauzei alese și cei care inspiră oamenii 
să doneze. Unii înoată, alții îi încurajează 
de pe margine și asta creează atmosfera 
specifică Swimathon.
”Am simțit cum Swimathon a crescut 
de la an la an, prin oameni. Pentru mine 
Swimathon e un mecanism de tipul cauză-
efect. Trebuie să lupți pentru ceva și să 
depui eforturi. În același timp, poți vedea 
rezultatele foarte clar. Ai sentimenul 
impactului. Ăsta e unul dintre efectele 
Swimathon: deblochează inițiativele. Sunt 
sigur că uneori ieșenii au o mulțime de 
proiecte în minte, iar Swimathon oferă 
cadrul în care să construiești. Dacă mă 
gândesc mai bine Swimathon e un eveni-
ment cu o mulțime de efecte. Învățăm 

să comunicăm unii cu alții, munca în 
echipă devine mai bine organizată și, pe 
scurt, ajungem să fim mai interconectați 
și să funcționăm mai bine în societate. 
Swimathon creează  cadrul în care să 
creezi comunități mai strânse în jurul unor 
proiecte și-a unor cauze. Îți dai seama 
că nu ești singur și înveți să construiești 
împreună cu alții. ” George O.
În concluzie, Swimathon este un mod 
inedit de a face teambuilding, este o 
ocazie să faci bine și să te simți bine, este 
despre înot și despre depășirea limitelor 
personale, este despre a te simți acasă în 
orașul în care locuiești. 
”La început a fost dorința de a ne implica 
mai activ în comunitate, dar și de a ne 
autodepăși pe noi înșine, ca înotători. 
Între timp a devenit un proiect de suflet 
pentru noi, înotătorii, pentru colegii noștri 
care ne-au susținut întotdeauna și nu în 
ultimul rând, pentru compania noastră, 
sub umbrella căreia în fiecare an am 
îmbrățișat câte un proiect și am reușit să 
adunăm cât mai multe resurse pentru el. 
Am trăit satisfacția de a ne atinge obiecti-
vele, atât cele financiare, cât și provocările 
asumate de echipa de înotători.” Daniela D.  

Pe 2 iulie facem valuri de fapte bune 
împreună la Swimathon! 



12 | mai 2022 |  | www.revistabranche.ro

umor

- Vai, ce mare te-ai făcut! Ce scumpă 
ești! Cum te cheamă?
- Motorină…

La interviul de angajare:
- Ce anotimp îți place cel mai mult?
- Nu contează, vineri să fie!

- I-am promis lui iubi că îi îndeplinesc 
toate visele. Săracul a visat că îl 
înșelam. Acum, ce să fac?

- Mai serviți ceva?
- Nu, mulțumesc. Restul puteți pune la 
pachet.
- Știți, sunteți la bufez suedez!
- Nu contează, pe mine nu mă 
deranjează…

- Șefu’, întârzii azi la serviciu.
- Pe la cât ajungi?
- Mâine, pe la 10.

- Ce faci, dragă? Arunci deșteptătorul 
pe fereastră?
- Stai liniștit! Vecinul de alături sună în 
fiecare dimineață la 6.30 să ne întrebe 
cât e ceasul…

- Gigel, ce ai făcut la examenul de la 
germană? Ai trecut?
- Nu știu, mamă. Cred că da.
- Crezi? Ce ți-a spus profesorul?
- Nu știu, că vorbea în nemțește!

- Știi precis? Astăzi e ziua șefului?
- Precis, doar l-am sărbătorit și anul 
trecut.
- Da, dar în ce zi?
- Asta nu o mai știu…

- De ce ține dirijorul capul tot timpul în 
partitură?
- Că nu poate ține partitura în cap.

- Mie îmi zâmbesc toate femeile.
- Sunteți stomatolog?
- Nu, fotograf.

- Scuzați că vă întreb, parcă v-am mai 
văzut pe undeva.
- Posibil, trec des pe acolo.

- Alo, doctore? Dumneata ești?
- Da, spuneți.
- Nevastă-mea…
- Nu e aici! La revedere!
- Alo, alo…

- Costele, de ce este rotund globul 
pământesc?
- Așa l-ați adus dumneavoastră de la 
cancelarie…

- Alo, Vasile? Costică la telefon. 
Prietenul tău din școala primară.
- Salut, Costică! Cu ce te pot ajuta?
- Este unul la tine la fabrică Stamate 
Ion, e ginerele meu… Ai grijă, te rog, 
de el…
- Cum, ce calități are? Păi, dacă ar 
avea, crezi că mai apelam eu la tine?

Dragă unchiule, îmi pare rău că ți-am 
cerut 500 lei în această scrisoare. Am 
alergat după poștaș, dar nu l-am mai 
prins.
Dragă nepoate, nu trebuie să îți pară 
rău după scrisoare. Eu nici nu am mai 
primit-o!

- Dumneata poți să iubești dezinteresat?
- Desigur, dacă e în interesul meu!
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Culinar

INGREDIENTE PENTRU 4 PORŢII:
75 g nuci caju, 250 g tăieței ramen, 3 
cepe verzi,  3 căței de usturoi, 1 ardei 
roșu, 100 g ciuperci, 2-3 linguri de ulei, 
o bucățică de ghimbir ras, 75 ml sos 
de soia fermentat natural, 2 linguri 
sos chili, 2 linguri de oțet de orez, 1 
lingură ulei de susan, câteva frunze de 
coriandru.

MOD DE PREPARARE:
Prăjiți nucile caju, fără grăsime, într-o 
tigaie și puneți-le deoparte. Fierbeți 
tăițeii conform instrucțiunilor de pe 
ambalaj. Curățați ceapa și tăiați-o 
rondele. Curățați usturoiul și tocați-l. 

Tăiați ardeiul gras în jumătate, cură-
țați-l și feliați-l fâșii. Curățați ciupercile 
și tăiați-le felii. 

Se încinge uleiul într-o tigaie și se călesc 
ceapa, usturoiul și ghimbirul pentru 
câteva minute. Se adaugă ardeiul gras,  
și ciupercile. Se rumenesc pe toate 
părțile, se adaugă tăițeii, se amestecă 
bine și se fierbe câteva minute.

Amestecați sosul de soia, sosul chili, 
oțetul și uleiul de susan. Adăugați-l 
la preparatul de legume și continuați 
să gătiți câteva minute. Asezonați cu 
coriandru.

TĂIŢEI PRĂJIŢI CU SOS DE SOIA
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reţetă

Ingrediente: 2 albușuri proaspete, 120 
g de zahăr, 250 g de căpșuni, 1 lingură de 
zeamă de lămâie proaspăt stoarsă, 1 praf 
de sare

Mod de preparare: 
1. Tocăm căpșunele în bucăţele mici. 
2. Punem pe foc mediu o cratiţă cu apă 
cam de 4-5 cm și alegem un castron 
termorezistent, în care vom pune 
albușurile, zahărul și sarea.
3. Batem albușurile cu zahărul și sarea 
până când se albesc bine, nu e nevoie să 
devină o spumă voluminoasă în acest 
stadiu. Adăugăm zeama de lămâie și 
batem în continuare aproximativ 1 
minut. Zeama de lămâie va ajuta atât la 
obţinerea unei bezele mai aerate, cu mai 
mult volum, cât și la înviorarea gustului 
căpșunilor.
4. Reducem focul la minim și transferăm 
castronul cu albușurile și zahărul 
deasupra apei care fierbe. Vom continua 
să batem albușurile în bain-marie. 
Treptat, zahărul se va dizolva iar bezeaua 

va deveni tot mai voluminoasă și se va 
înfierbânta. Procesul durează cam 7-8 
minute și este important ca în acest 
timp să nu încetăm să mixăm, insistând 
pe fundul castronului, pentru ca spuma 
să fie într-o continuă mișcare. Dacă aveţi 
un termometru cu citire instantanee, 
temperatura ţintă este, după cum am 
specificat, de la 60 la 70°C. În cazul în 
care nu aveţi un termometru, e suficient 
să simţiţi spuma fierbinte la atingerea cu 
degetul.
5. După ce bezeaua e lucioasă și sufi-
cient de fierbinte, o luăm deoparte de 
pe cratiţa cu apă fiartă. Batem în conti-
nuare cu mixerul la viteză mare până 
când bezeaua se răcorește.
6. Când bezeaua e abia căduţă, se adaugă 
căpșunile.
7. Mixăm împreună cu căpșunile până 
când spuma se răcește complet (până la 
temperatura camerei) și crește vizibil în 
volum. Asta va dura vreo 3 minute. 

Sursa: lauralaurentiu.ro

SPUMĂ DE CĂPȘUNI CU BEZEA ELVEŢIANĂ
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reţetă

ÎNGHEŢATĂ DE IAURT CU PIERSICI

Ingrediente: 
280 g piersici, 60 g iaurt 
mai gras, 2 linguri de 
miere,  1/2 lingură zeamă 
de lămâie.
Mod de preparare: 
Eliminăm sâmburii şi 
curăţăm fructele de coajă. 
Într-un robot de bucătărie 
amestecăm fructele 
cu iaurtul, mierea şi 
zeama de lămâie. Mixăm 
până obţinem o cremă 
omogenă. Punem înghe-
ţata de iaurt cu piersici 
într-un vas etanş  
şi o  ţinem la frigider 
pentru minim trei ore 
înainte de servire.
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