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Ştefan la Tazlău

spiritualitate

Mănăstirea Tazlău (cu hramul Nașterea Maicii Domnului) este o mănăstire situată în loca-
litatea Tazlău, la 36 km sud de Piatra Neamt, ctitorie a lui Ştefan cel Mare, din 1497, 
construită pe locul unei foste biserici de lemn.

De altfel, biserica „Nașterea Maicii Domnului” de la Tazlău este una dintre cele mai frumoase și 
impunătoare ctitorii ale lui Stefan cel Mare și Sfânt. Asezământul, monument istoric din piatră, 
a fost jefuit și distrus de mai multe ori, apoi refăcut, din pacate, însă, nu la același nivel artistic. 
Deși biserica a fost tencuită ulterior, cu prilejul ultimei restăurări s-a constatat, totuși, că la 
împodobirea faţadelor s-a folosit și ceramica smălţuită – care era atât de frecventă în epoca lui 
Ştefan cel Mare – împreună cu un decor zugrăvit în culori vii, ce imită piatra.
Așezată la poalele Măgurii Tazlăului, într-o regiune de un pitoresc deosebit, Biserica „Nașterea 
Maicii Domnului” a mănăstirii se numară printre cele mai importante monumente ale judeţului 
Neamţ. Biserica este înconjurată cu ziduri de piatră, prevăzute cu metereze și contraforturi la 

exterior. Intrarea se arcuiește sub turnul-clo-
potniţă, situat la răsărit. Pe laturile nord și 
vest s-au descoperit, cu prilejul recentelor 
cercetări arheologice, urmele fostelor chilii.
Ceea ce a atras atenţia în mod deosebit este 
decoraţia ușii din pridvor – care se află în 
prezent la Muzeul de istorie din Piatra Neamţ. 
Alcatuită din plăci de arin cu sculpturi florale 
de o rară frumuseţe și cu o stemă a ţării 
concepută în stil renascentist în partea supe-
rioară, această ușă rămâne una dintre cele 
mai reprezentative opere de artă din secolul al 
XVI-lea, dovadă a rafinamentului și a perfec-
ţiunii la care se ajunsese în domeniul artelor 
plastice.
Turnul-clopotniţă este atribuit, prin tradiţie, lui 

Petru Rareș, iar un alt turn, situat în colţul nord-vestic al incintei, se crede ca ar aparţine seco-
lului al XVIII-lea. Din pacate, în ambele situaţii, nu există elemente constructive caracteristice 
care să permită o datare concretă.
Primul document care mentionează existenţa mănăstirii datează din 30 octombrie 1458, când 
Sfântul Ştefan cel Mare, la rugămintea egumenului Mănăstirii Bistriţa, întărește hotarele 
braniștei acelei mănăstiri, care ajungea până la dealul „Pintenul”, după cum amintește docu-
mentul. Cert este  că obștea monahală de la Tazlau s-a format înaintea construirii actualului 
edificiu, deoarece, printr-un document din 1481, Stefan cel Mare și Sfânt dăruiește Mănăstirii 
Tazlău două sate Borlești și Dragomirești. 
Mănăstirea a trecut prin mai multe incendii, fapt care a dus la o pierdere treptată a formei 
originale. Mistuitorul incendiu din februarie 1879 a marcat sfârșitul vieţii mănăstirești la 
Tazlău. Monumentul a fost ulterior refăcut ca biserică parohială (statut obţinut în anul 1894). 
Clopotniţa distrusă de flăcări a fost refacută în anul 1902, dar într-un stil influenţat de arta 
rusească. Prin hotărârea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române din 1990 biserica Sfântului 
Voievod Ştefan cel Mare este declarată mănăstire de monahi, fiind readusă la destinaţia care 
i-a fost dată, de peste 500 de ani, de marele ei ctitor.

Maria Luisa Ţuculeanu
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Tabloul, un cont pe perete
Mihai Coţovanu
 mihaicotovanu.ro

După procesul de divorţ din anii 1934 – 
1935, N. Tonitza încheie o convenţie cu 
familia, prin care era obligat să dea un 

număr de tablouri anual, apoi pleacă la Iaşi, 
unde ajunge rector la Academia de Belle-
Arte. Nu este acceptat de unii confraţi, iar 
Jean Cosmovici, cu o invidie caracteristică 
unui mediocru, i-a făcut zile apăsătoare. În 
1939, Nicolae Tonitza ajunge grav bolnav şi 
ruinat material, este nevoit să apeleze la spri-
jinul soţiei, după mai multe scrisori pe care a 
rugat-o să îl primească înapoi, atât de bolnav a 
fost, încât moare pe 27 februarie 1940.
Anul trecut, în luna noiembrie, primesc un 
telefon, de la o iubitoare de artă, Ioniţă Ana din 
Braşov, care îmi solicită să văd un tablou care 
aparţine unei prietene şi care nu este semnat. 
Presupuneau că este un nud de Tonitza. Nu am 
dat prea multă importanţă, dar i-am spus că 
dacă voi trece prin Braşov, o voi contacta, pentru 
a stabili întâlnirea cu prietena ei, Mioara. După 
aproximativ o lună, o sun la telefon pe doamna 
Ana şi stabilesc data când ajung în Braşov, ca 
să aibă timp să o informeze pe Mioara să ne 

întâlnim. Toate au 
mers ca la carte, numai 
că după ce am ajuns 
în Braşov, am aflat 
că tabloul tocmai s-a 
vândut. Cu 80.000..., 
eu crezând că în lei, 
iar după o mică pauză 
îmi precizează, 80.000 
euro. Foarte impresi-
onat de această veste, 
o întreb dacă mai este 
cazul să ne întâlnim, 
dar doamna Ana mă 
invită să bem o cafea 
acasă. M-a primit cu 
multă bucurie, veselă 
ca în totdeauna şi cu 
o dorinţă de a povesti, 
având o memorie bună 
la vestea de 80 de 
ani a trecut direct la 

subiectul fierbinte, tabloul lui Tonitza.
Astfel prin cele povestite am avut ocazia să 
aflu că tabloul reprezenta un nud de mărimea 
aproximativă 60 x 90 cm, care fusese achiziţi-
onat de o doamnă din Iaşi, de condiţie nobilă, 
care înainte de război s-a căsătorit cu un 
avocat din Braşov.
În anul 1948, avocatul este arestat şi se pierde 
prin închisori, ea ajunge să piardă totul ajun-
gând la sapă de lemn, pentru că a fost casnică, 
nu a avut cu ce să se mai întreţină şi unde să 
locuiască, astfel a fost nevoită să se roage de o 
prietenă să o primească în gazdă. Stând o peri-
oadă lungă de timp, a răsplătit acestă găzduire 
cu un tablou, nespunându-i de ce pictor era 
făcut, dar i-a atras atenţia că este un tablou 
de mare valoare, cerându-i Cristinei, gazda, să 
îi facă şi rânduiala de înmormântare. Doamna 
Cristina şi-a asumat înţelegerea, iar tabloul 
a rămas pe perete, ca apoi să moară şi ea în 
1958. Nudul lui Tonitza a rămas în continuare 
în anonimat, la doamna Mioara, fiica Cristinei, 
fără să ştie că este un tablou de valoare făcut 
de Tonitza. Mioara, care locuieşte acum în 

artă

Au inflorit merii mei
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Braşov, îmbolnăvindu-se şi având o pensie 
mică, este nevoită să vândă acest tablou, fapt 
pentru care am fost sunat de prietena ei Ana, 
şi am pierdut ocazia să văd lucrarea. Până să 
ajung în Braşov, doamna Mioara a fost la o 
casă de licitaţie Art Mark, încât a fost nevoie 
de specialişti să desfacă pânza de pe ramă, iar 
după ce au dat cartonul de pe şasiu, pe spatele 
tabloului au găsit semnătura lui Tonitza, aşa 
cum m-a învăţat Mircea Deac să semnez şi eu 
tablourile pe spate.
Concluzia expertizei a fost categorică, că este 
un tablou Tonitza original şi l-au evaluat la 
80.000 euro. Tabloul s-a vândut imediat, fără 
a ajunge să fie licitat, fiind un tablou foarte 
valoros. Doamna Mioara, bătrână şi fără bani, 
a acceptat oferta imediat. Luând în conside-
raţie dimensiunea şi cele precizate de soţia 
avocatului, prima proprietară, care a atras 
atenţia doamnei Cristina că este un tablou 
foarte valoros, mă face să cred că dacă ar fi 
scos nudul la licitaţie s-ar fi vândut la un preţ 
cel puţin dublu. După ce a terminat doamna 
Ana de povestit, i-am sugerat să-i transmită 

doamnei Mioara să plătească un pomelnic 
pentru Tonitza, că ea a beneficiat de munca 
pictorului, ţinând cont că Tonitza a murit 
umilit în sărăcie.
Astfel am putut afla drumul unui tablou, care 
a stat pe perete, oferind privitorilor plăcerea şi 
bucuria spirituală, iar peste timp a devenit un 
cont cu o creştere valorică. Soţia avocatului 
care a rămas fără casă, săracă lipită pămân-
tului, tabloul de care nu s-a putut despărţi 
decât prin moarte, a ajuns după aproximativ 
60 de ani să valoreze cât o vilă. Proprietarul 
actual al nudului pictat de Tonitza, care este 
un iubitor şi colecţionar de artă, cred că ştie ce 
înseamnă investiţia în artă şi arta investiţiei. 
Fac o comparaţie valorică între o maşină de 
lux, care costă mai mult ca nudul lui Tonitza 
şi se devalorizează cu 5 - 6 mii de euro pe an, 
iar după cel puţin 25 de ani maşina dispare. 
Investiţia în operele de artă este un câştig pe 
termen lung, prin faptul că tabloul trece din 
generaţie în generaţie şi valoarea îi creşte, pe 
când mobila şi maşina, ca necesităţi imediate, 
se schimbă periodic.
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umor

Majoritatea oamenilor cred că dinozaurii 
T-Rex nu pot aplauda pentru că au braţele 
scurte. Adevărul este că nu pot pentru că 
au murit toţi.

Dragul meu, în curând vom fi trei.
- Asta e o veste bună, răspunse el 
sărutând-o.
- Mama a obţinut divorţul și va veni să 
locuiască cu noi.

Ştiai că poţi decola de pe orice aeroport 
fără să anunţi pe Facebook?

- Ieșim și noi la o cafea?
- Păi, nu ești însurat?
- Ba da, dar vin singur.

Doi prieteni stau de vorbă:
- Când crezi că e mai bine să mă însor, în 
octombrie sau în noiembrie?
- Noiembrie, clar!
- De ce?
- Mai câștigi o lună.

- De ce ești supărat?
- M-am certat cu nevasta.
- De ce?
- Nu ne înţelegem în legatură cu concediul. 
Eu vreau la mare, iar ea insistă să vină cu 
mine…

Un tip poznaș își sună vecina de la parter 
și o întreabă:
-Vă merge frigiderul?
-Da, de ce întrebi?
-Atunci, fugiţi după el ca să nu ajungă prea 
departe...

Ion și Gheorge:
- Bă, Ioane, care e pluralul la „o bere”?
- Două lăzi.

Un tip se prezintă la un interviu de 
angajare:
- Bună ziua! Caut de lucru.
- Aveţi experienţă?
- Da. Caut de 3 ani.

- De ce vor oltenii să aibă vaca gâtul precum 
girafa?
- Ca să pască la vecini și s-o mulgă ei.

- Ce repezintă un bărbat frumos, inteligent 
și sentimental?
- Bancul e vechi, dar tot zvon rămâne!

Pe iubita ta trebuie să o placi tu, nu prie-
tenii, nu părinţii, nu nevasta.

- Domnule doctor, pisica mea a băut 50 de 
mililitri de benzină, apoi s-a învârtit prin 
casă vreo trei ore și acum stă nemișcată pe 
canapea. Ce credeţi că s-a întâmplat?
- O fi rămas fără benzină!

Lordul:
- John, s-a întors soţia mea de la partida de 
călărie?
- Nu încă, Sir, dar cred că trebuie să 
sosească. Calul s-a întors demult.

Ultima fiţă la piaţă: Vă pun cireșele în 
pungă transparentă?

- Fiule, ai mâncat ceva astăzi?
- Mamă, sunt om însurat.
- Ştiu, tocmai de aceea te întreb.

Înainte musafirii cereau apă și întrebau 
unde este baia. Acum întreabă care e 
parola la WI-FI și unde sunt prizele…

- Ai zis că ești la dietă, dar ai mâncat o 
ciocolată întreagă?
- Da, dar am vrut să mănânc două…

- Care-i diferenţa între un bărbat îndră-
gostit și unul căsătorit?
- No, unul nu-și găsește cuvintele, celălalt 
nu mai apucă să spună nimic.
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Berbec 
(22 mar. - 21 apr.)
Ești într-o dispoziţie bătăioasă, 

gata să te iei la trântă cu toată lumea. Este 
important să știi să te temperezi, să îţi 
dozezi energia, nervii și eforturile și să 
nu exagerezi cu agresivitatea sau cu insis-
tenţele. Nu te ajută la nimic să încerci 
să forţezi lucrurile, pentru că riști să te 
extenuezi, să îţi faci dușmani și/sau să 
agravezi anumite conflicte.

Taur 
(22 apr. - 21 mai)
Tensiunile interioare pot fi 

mari, dar tranzitul lui Venus prin casa 
III a Taurului (comunicarea) te ajută să-ţi 
deschizi sufletul în faţa unui apropiat sau 
poate a unui terapeut. Dar ai putea face și 
un exerciţiu de a-ţi nota trăirile într-un 
jurnal ori de a scrie o scrisoare elibera-
toare cuiva. Comunicarea joacă un rol 
important în restabilirea echilibrului tău 
sufletesc și ar fi bine să nu ignori acest 
lucru.

Gemeni (22 mai - 21 iun.)
Nu-ţi lipsește energia fizică și 
ești plin de entuziasm, dar cam 

ai tendinţa să îţi irosești timpul și banii 
pe distracţii, excese și extravaganţe. Ar fi 
bine să găsești timp și pentru sufletul tău 
și să te gândești la importanţa familiei, 
a spiritualităţii, a cunoașterii de sine. 
Liniștirea mentală te ajută să îţi contro-
lezi mai bine energia fizică și să o cana-
lizezi cu mai multă claritate spre ţelurile 
de viitor.

Rac (22 iun. - 21 iul.)
Este vremea să profiţi de energia 
și curajul conferite de Marte, 

dar să eviţi impulsivitatea și agresivi-
tatea, pentru că acestea te obosesc și pot 
chiar să îţi facă rău. Învaţă să iei pauze de 
odihnă, de relaxare mentală și de recu-
perare fizică. Dacă găsești o metodă de 
a îmbina amabilitatea și curajul, nimic 
nu-ţi poate sta în cale!
 Leu 

(22 iul. - 21 aug.)
Ești optimist și plin de energie, 

vrei totul deodată, vrei să fii protago-
nistul tuturor acţiunilor, întâlnirilor și 
proiectelor. Nu-i rău, dar riști să te epui-
zezi, să pierzi șirul, să nu mai ai randa-
ment. În casa VI a Leului (sănătatea) se 
află trei planete grele retrograde, care te 
îndeamnă la moderaţie, la grijă faţă de 
tine, faţă de trupul și sufletul tău. N-ar 
fi rău să-ţi faci timp pentru a citi cărţi 
despre spiritualitate, despre psihicul 
uman, despre rolul subconștientului etc.

Fecioară (22 aug. - 21 sep.)
Configuraţia astrală numită 
„Piramidă în semne de Pământ”, 

care se formează în ultimele zile ale lunii 
august, te sprijină energetic și te ajută să 
treci mai ușor peste eventualele obsta-
cole și peste neplăceri, mai vechi sau mai 
noi, legate de sănătate. În plus, prezenţa 
lui Mercur în Fecioară începând din 20 
august 2020 te îndeamnă să ai mai multă 
grijă de tine, să te ocupi și de nevoile tale, 
nu doar de ale altora. Ai posibilitatea să-ţi 
regăsești pofta de viaţă și să te bucuri din 
nou de micile bucurii de fiecare zi.

Balanţă 
(22 sep. - 21 oct.)
Se anunţă o perioadă zbuciu-

mată și obositoare, așa că eastrolog.ro îţi 

Horoscop 
Sursa: eastrolog.ro
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recomandă să găsești o metodă de gesti-
onare a furiei, a frustrărilor și a emoţiilor 
negative. La un moment dat s-ar putea să 
simţi că „toate tunurile sunt pe tine”, dar e 
tocmai genul de situaţie de care ai nevoie 
pentru a te întări psihic și pentru a desco-
peri că ai resurse interioare pe care nu 
bănuiai că le ai. La 20 august 2020 Mercur 
își începe tranzitul prin casa XII, urmat de 
Soare, ceea ce favorizează odihna, vinde-
carea, introspecţia, reconectarea cu viaţa 
spirituală și reluarea unor practici care te 
relaxează și te liniștesc.

Scorpion  
(22 oct. - 21 noi.)
Ești frământat, ai mai puţină 

răbdare decât de obicei și ai tendinţa 
să te cerţi, să te contrazici, să te revolţi 
permanent. Toate acestea nu fac decât 
să te obosească și să îţi scadă eficienţa 
și capacitatea de a te face înţeles, ceea 
ce generează alţi nervi, alte contraziceri 
etc. Eastrolog.ro îţi recomandă să eviţi 
excesul de zel, de forţă și de agitaţie. Este 
cazul să-ţi faci timp pentru tine, pentru 
gânduri bune, pentru relaţiile cu cei 
dragi. Iar dacă agitaţia fizică și psihică 
este prea mare, n-ar strica să mergi la sală 
sau să faci mai multă mișcare.

Săgetător (22 noi. - 21 dec.)
Nu duci deloc lipsă de energie și 
ai chef de senzaţii tari și sporturi 

extreme, dar eastrolog.ro te sfătuiește să 
eviţi excesele de orice fel și să ai grijă de 
tine. Ar fi bine, de asemenea, să te docu-
mentezi serios asupra unor chestiuni și 
teorii referitoare la sănătate, eventual să 
verifici anumite informaţii, înainte de a 
da verdicte, de a te trata singur sau de a 
face recomandări și altora.

Capricorn (22 dec. - 21 ian.)
Dacă presiunea interioară este 
prea mare, eastrolog.ro îţi suge-

rează să soliciţi sprijinul unui terapeut. 
În caz contrar, riști să te învârţi într-un 
cerc vicios de îngrijorare și vinovăţie, care 
nu face decât să-ţi agraveze frustrarea, 
tensiunea interioară etc. În relaţiile cu 
ceilalţi, mai ales cu membrii familiei, 
nu poţi obţine nimic prin insistenţă și 
agresivitate. Fii răbdător cu cei apropiaţi 
și încearcă să descoperi cauzele profunde 
ale nemulţumirilor!

Vărsător 
(22 ian. - 21 feb.)
Este posibil să fii predispus la 

diverse accidentări, așa că ar fi bine să 
consumi surplusul de energie făcând 
sport sau multă mișcare, ori să apelezi 
la ședinţe de relaxare, de meditaţie, de 
introspecţie. Chiar dacă presiunea inte-
rioară este uneori destul de mare și simţi 
nevoia să acţionezi, să forţezi anumite 
lucruri, cel mai înţelept lucru pe care poţi 
să-l faci este să ai răbdare.

Peşti 
(22 feb. - 21 mar.)
În august 2020, Peștii sunt mai 

preocupaţi decât de obicei de starea de 
sănătate, de regimuri, diete și exerciţiu 
fizic, dar ar putea avea tendinţa de a 
exagera în această direcţie. Eastrolog.ro 
îţi recomandă să fii moderat și să te docu-
mentezi cu grijă. Stăpânește-ţi tendinţa 
de a lua decizii pentru alţii sau de a da 
sfaturi insistente, pentru că nu faci decât 
să creezi conflicte inutile!

August
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SPaGheTTi BoLoGneSe
inGRedienTe: 
250 gr spaghetti, 500 gr carne tocată de vită, 400 gr roșii cuburi, 50 gr mușchiuleţ, 2 
linguri ulei de măsline, un morcov, o tulpină de ţelină, o ceapă, trei căţei usturoi, 100 ml 
vin roșu, 100 gr parmezan, sare, piper, 2-3 frunze busuioc

Mod de PRePaRaRe:
Fierbem pastele conform indicaţiilor de pe ambalaj. Călim puţin ceapa și usturoiul în 
ulei de măsline. Adăugăm mușchiuleţul ţăiat mărunt, morcovul ras pe răzătoarea mică 
și ţelina tocată fin. Lăsăm până se înmoaie ușor legumele. Adăugăm carnea de vită și 
o lăsăm pe foc până se gătește parţial amestecând mereu. Punem vinul și lăsăm până 
începe să scadă la jumătate. Adăugăm roșiile, sare și piper după gust și lăsăm pe foc până 
carnea este bine făcută. Punem busuiocul tocat mărunt și o parte din parmezan dat pe 
răzătoare și omogenizăm. Punem pastele pe farfurie și amestecul deasupra.
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reţetă

inGRedienTe: 
750 g de pulpă de vită, 50 g de grăsime, 
2 roșii, 2 căţei de usturoi, 1 ceapă, 100 
g ciuperci, 1 pahar de vin roșu, sare, 
piper, enibahar, 150 g smântână.

FRiPTuRă RoSand

Mod de PRePaRaRe:
Punem carnea cu grăsimea într-o 
tigaie, împreună cu ceapa tăiată 
mărunt. Pun sare și piper după gust, 
adăugăm treptat puţină apă. Când s-a 
muiat carnea, punem roșiile decojite, 
usturoiul zdrobit, enibaharul și ciuper-
cile tăiate felii. Se adaugă vinul, apoi 
se dă friptura la cuptor. Înainte de 
servire, amestecăm sosul cu smântâna 
și presărăm ceva verde (pătrunjel sau 
cimbru).
Foto: picjumbo.com





reţetă

Pentru 4 porţii de pește în stil mexicam 
avem nevoie de următoarele ingrediente:
4 bucăţi de fileuri de pește, 
2 linguri de ulei de măsline, 
1 ceapă tăiată solzișori, 
3 ardei iuţi curăţaţi de seminţe și tocaţi 
mărunt, 3 căţei de usturoi tăiaţi mărunt, 
1/4 linguriţă de boia de ardei iute, 
1/4 linguriţă de chimen măcinat, 
2 roșii decojite și tăiate cuburi, 
3 linguri de zeamă de lămâie.

Mod de PRePaRaRe:
Condimentăm peștele cu sare și piper. 
Între timp, prăjim ceapa, ardeii iuţi, 
usturoiul, boiaua și chimenul timp de 5 
minute. Punem puţină sare și amestecăm 
mereu până se colorează ceapa. Adăugăm 
roșiile și lăsăm să mai fiarbă 3 minute. 
Facem patru adâncituri printre sosul 
din tigaie, încât să putem pune peștele 
cu pielea în sus. După 5 minute, scoatem 
peștele ușor, amestecăm sosul din nou, 
facem iar loc pentru pește și îl punem 
cu pielea spre tigaie. Adăugăm zeama de 
lămâie și mai lăsăm pe foc 2-3 minute.

PeşTe în STiL MexiCan

Foto: picjumbo.com
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desert

Dacă tot este sezonul lor, haideţi să facem 
câteva clătite cu fructe de pădure și iaurt.

inGRedienTe: 
un ou, două linguri de sirop de arţar, două 
linguri de seminţe de mac, 2/3 cană cu 
lapte, 1/2 cană făină de grâu intergrală, ulei 
de cocos pentru prăjit.

PenTRu ToPinG: Iaurt natural, fructe de 
pădure sau alte fructe de sezon, sirop de 
arţar pentru servire (opţional)

Mod de PRePaRaRe:
Puneţi toate ingredientele într-un castron 
și amestecaţi pentru omogenizarea 
compoziţiei. Încălziţi puţin ulei în tigaie 
la foc mediu și prăjiţi foile pentru clătite. 
Umpleţile apoi cu iaurt natural și fructe de 
pădure proaspete, stropiţi cu sirop de arţar 
și serviţi.

CLăTiTe Cu FRuCTe de PăduRe şi iauRT naTuRaL
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