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Mănăstirea Pârveşti

spiritualitate

Mănăstirea este construită la poalele 
a două dealuri ca într-o albie - aşa şi 
este numită de localnici, „Albia“. După 

unele cercetări se crede că prima biserică din 
lemn, denumită Crucea sau Cruceanu, a fost 
adusă aici din Dărăşti. Este sigur că înaintea 
actualei biserici a fost o altă biserică, ridicată 
în anul 1666. Ctitorii celei din Dărăşti se crede 
că au fost familia vornicului Apostol Talpeş şi 
nepoţii lui, postelnicii Ioan şi Simion Popescu. 
Împrejurul bisericii, ctitorii au întemeiat un 
schit de călugări, ajungând pe la începutul 
secolului al XIX-lea un schit mare, cu circa 
80 de călugări. După 150 de ani, biserica ridi-
cată în 1666 degradându-se, s-a dărâmat şi în 
1816 s-a început construcţia unei noi biserici 
care a fost sfinţită în 1820. Ctitorii actualei 
biserici, construită în 1816, sunt urmaşii fami-
liilor Talpeş şi Popeşti (serdarul Gh. Gociu 
şi Ioan Nedelcu). Schitul a dăinuit până în 
1864, când şi-a încetat activitatea şi biserica 
a devenit biserică de mir. În anul 1977 a fost 
filiala Parohiei Puntişani, Preot paroh fiind 
Ieromonahul Diomid.

Mănăstirea s-a reînfiinţat în 1993 având obşte 
de maici. Cu destule greutăţi privind materi-
alele de construcţie şi finanţele, mica obşte 
a reuşit să ridice două clădiri pentru chilii, 
stăretie, trapeză şi bucătărie. În ultima vreme 
a fost îmbunătăţit drumul de acces.

Biserica construită din lemn, are trei turle mari, 
deschise, octogonale, cu ferestre şi cu o cruce 
mare deasupra. Are altar, naos şi pronaos. 
Altarul este luminat de o fereastră la est. 
Catapeteasma, din lemn de tei sculptat, este 

înălţată până la boltă. Naosul este spaţios, 
luminat de câte o fereastră la nord şi sud. Se 
delimitează de pronaos printr-un perete din 
lemn. Pronaosul, puţin spaţios este luminat 
de câte o fereastră la sud şi nord. Intrarea în 
pronaos se face printr-o uşă masivă din stejar, 
care nu este sculptată. Ferestrele sunt din 
lemn, simple cu grilaj metalic în interior.

Pridvorul a fost iniţial deschis, susţinut de doi 
stâlpi de lemn în faţă. Mai târziu a fost închis 
cu geamuri. Intrarea în pridvor se face prin 
vest, printr-o uşă de lemn simplă. Biserica nu 
este tencuită. Pardoseala este din dulapi de 
stejar iar acoperişul este cu draniţă (şindrilă). 
Turlele au acoperişul din tablă aşezată în 
solzi.

Clopotniţa datează din 1816-1820, fiind 
refăcută din alta mai veche. În prezent este 
amplasată între cele două clădiri ridicate după 
1993. Prima clădire ridicată este din chirpici, 
acoperită cu ţiglă. Aceasta adăposteşte chiliile 
şi stăreţia. Clădirea a doua, o construcţie 
mai mare din zid, acoperită tot cu ţiglă, este 
aşezată în linie cu prima construcţie. În 
aceasta se află trapeza, bucătăria şi paraclisul 
în care se slujeşte iarna. Clopotniţa şi clădirile 
sunt construite la 50 m vest de biserică.

În biserica de la Pârvești sunt adăpostite 
odoare valoroase: cutii de argint cu părticele 
din moaștele “Sfintei Mina”, veșmânt al Sf. 
Ioan Gură de Aur, policandru de lemn al vechii 
biserici.

Sursa: episcopiahusilor.ro
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Tonitza, penelul şi condeiul
Mihai Coţovanu
 mihaicotovanu.ro

Să privim după cortina scenei vieții 
culturale şi sociale din vremea lui 
Nicolae Tonitza, să pătrundem într-un 

spațiu plin de contraste în care artistul a 
parcurs o viață spectaculoasă, însemnată 
prin culoare și cerneală. Exmatriculat în 
1907 de la facultatea Mihaileană din Iași, 
Tonitza a fost acuzat de ideologii socialiști 
că ar fi fost agitator al răscoalei. Va urma 
cursuri de pictură la Munchen și Paris, 
înscriindu-se în direcția artistică de avan-
gardă, iar prin călătoriile din Italia se va 
îmbogăți cultural, atașându-se valorilor 
artei contemporane occidentale. 

Reîntors în țară, conștient de menirea sa, 
cu greu va reuși să-l convingă pe Gheorghe 
Popovici că trebuie să termine studiile și să 
dea examenele pentru a absolvi Facultatea 
de Arte Plastice, care în acea vreme avea 

o direcție academică. Conflictul cu vechea 
generație culturală, înscrisă în tendințele 
aristocratice și aspirațiile noilor tendințe 
culturale occidentale îl determină pe 
Nicolae Tonitza să parcurgă un traseu 
cultural între ciocan și nicovală, determi-
nându-i mari frământări sufletești în dimen-
siunea cultural artistică și socială a vremii.

Fiind redactor la „Evenimentul” gazeta 
ieșeană, două articole i-au atras atenția, 
primul despre selecția lucrărilor pentru 
Bienala de la Veneția 1927, iar al doilea 
despre evaluarea lucrărilor de artă. Nu 
am citit conținutul articolelor dar am fost 
marcat de descrierea maestrului Valentin 
Ciucă în cartea „Pe urmele lui Tonitza”, care 
m-a introdus în atmosfera perioadei inter-
belice și în bogăția vieții cu aspecte profund 
dramatice a artistului.

artă

Trandafiri
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Nicolae Tonitza punea accentul pe necesi-
tatea promovării și valorizării artiștilor în 
viață, dându-le acestora posibilitatea de a fi 
prezenți în spațiul occidental al achizițiilor, 
ca o necesitate de circulație și cotație a artei 
românești. 

Selecția artiștilor cu valoare de parimoniu 
N. Grigorescu, Luchian etc., cu valoare deja 
definită, optura accesul tinerilor artiști spre 
afirmare, consacrare și înscrierea lor în 
circuitul cultural European.

Tonitza a atras atenția asupra necesității 
susținerii artiștilor contemporani care, 
constranși fiind de necesități, erau frânați în 
elanurile și aspirațiile lor creatoare.

Un artist care a fost constient de propria 
viață dramatică prin jertfă și sacrificiu 
din altarul artei privește tainic din lumea 
celestă cum mulți iubitori de artă râvnesc 
un tablou semnat de el, încât centimetrul 

pătrat pictat de el depășește 1000 de euro. 
Artiștii contemporani trăiesc aceeași dramă 
amplificată și de dimensiunea pandemiei.

Vorba nemuritorului Eminescu: „ Micros-
copice popoare, regi, oșteni și învățați/ Ne 
succedem generații și ne credem minunați;/ 
Muști de-o zi pe-o lume mică de se măsură 
cu cotul,/ În acea nemărginire ne-nvârtim 
uitând cu totul/ Cum că lumea asta-ntreagă 
e o clipă suspendată,/ Că-ndărătu-i și-nain-
te-i întuneric se arată.”

În contextul actual dimensiunea pandemiei 
creează o presiune de frânare a activităților 
creatoare artistice pe toate planurile. Aduc 
în atenție o afirmație a unei iubitoare de artă 
din Brașov, care după o discuție telefonică 
mi-a spus: „domnule Coțovanu!, nu vă puteți 
imagina ce sete este pentru arta inspirată.” 
Această observație confirmă ceea ce spunea 
marele nostru Constantin Brâncuși: „ Arta 
hrănește sufletul. Priviți până veți vedea.”
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umor

- Tu şi soţia aveţi mereu păreri diferite?
- Da, dar ea nu ştie…

Un medic primeşte un telefon de la un 
coleg:
- Avem nevoie de al patrulea la poker.
- Vin imediat, zice doctorul.
În timp ce se îmbracă aude vocea soţiei:
- E ceva grav?
- Da, deja sunt trei medici acolo!

Ion stă afară în ploaie. Vine nevastă-sa şi 
îl strigă:
– Mă, Ioane, hai în casă că plouă!
– Lasă. Stau afară, că plouă şi aici!

– Cum ţi-ai petrecut concediul, dragă?
– Splendid! Am primit opt cereri în 
căsătorie.
– Și ce-ai făcut?
– Am acceptat patru, cred că pentru un an 
îmi ajung…

Un poliţist opreşte o maşină care mergea 
pe o stradă, cu sens unic, în contrasens:
– Știţi unde mergeţi?
– Nu, dar trebuie să fie rău tare acolo! Toţi 
se întorc…

Unul dintre clienţi şi-a legat şerveţelul la 
gât. Șeful de sală cheamă ospătarul şi îi 
spune:
– Atrage-i, te rog, atenţia, că aici nu se 
obişnuieşte aşa ceva!
Ospătarul se duce la client şi-l întreabă 
prietenos:
– Ce doriţi, ras sau tuns?

Aseară, în timp ce dezlegam integrame, o 
întreb pe nevastă-mea:
– Partenerul de viaţă al femeii…
– Amant, răspunse ea.
– Nu… Din trei litere !
– Bou?

Trei prieteni se laudă cu nevestele lor:
Primul: – Eu am o nevastă ca o libelulă!
Al doilea: – Nevăsta-mea e ca o căprioară!
Al treilea stă, se gândeşte şi după cinci 
minute zice:
– Păi, nici a mea nu prea seamănă a om!

Un actor vede pe platoul de filmare un 
necunoscut şi îl întreabă:
– Cine sunteţi dumneavoastră?
– Sunt dublura dumneavoastră, vă înlocu-
iesc în scenele primejdioase.
– Perfect! V-aş ruga să treceţi pe le soţia 
mea şi să-i explicaţi unde am fost noaptea 
trecută.

– Hotelul dumneavoastră are şi piscină?
– Da, bineînţeles.
– Și avem acces ?
– Desigur.
– E pe gratis ?
– Normal.
– Și putem face baie ?
– Nu, că nu are apă.

Un tip „ameţit” sună la relaţiile cu clienţii:
– Nu îmi funcţioneaza monitorul…
– E aprins?
– Da.
– Atunci stingeţi-l.
– Ok. Acuma funcţionează!

– Inculpat, de ce ai jefuit banca?
– Onorată instanţă, ea a început prima…!

Tatăl fetei către viitorul ginere:
– Și dacă n-o să vă înţelegeţi?
– Nicio grijă. Eu v-am luat-o, eu v-o aduc 
înapoi!

Discuţie între două femei:
– Eşti fidelă soţului tău?
– Da, destul de des!
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Berbec 
(22 mar. - 21 apr.)
În septembrie 2020 nu se 

întrevăd probleme de sănătate, dar ar 
putea apărea fluctuaţii de energie ori de 
dispoziţie, sau o nervozitate accentuată 
de frustrare. Per total, însă, ai toate 
şansele să găseşti timp pentru activităţi 
recreative care îţi refac energia fizică şi 
psihică. Influenţa Soarelui, care tranzi-
tează casa sănătăţii până la 22 septem-
brie, este benefică pentru toţi Berbecii. 

Taur (22 apr. - 21 mai)
În prima jumătate a lunii, Venus 
formează aspecte tensionate cu 

Marte şi cu Uranus, aşa că este posibil să 
ai o perioadă mai zbuciumată, care să te 
afecteze emoţional, mai ales dacă ai de 
rezolvat probleme de familie sau în legă-
tură cu spaţiul de locuit. Nu este exclus să 
te confrunţi cu stări de nervozitate accen-
tuată ori de nelinişte. Unii Tauri ar putea 
afla că o persoană apropiată, probabil 
un membru al familei, are probleme de 
sănătate, ceea ce îi afectează la nivel 
emoţional.

Gemeni (22 mai - 21 iun.)
În ceea ce priveşte sănătatea, 
nu se întrevăd evenimente 

deosebite, în afară de stări de oboseală 
periodice, după perioadele de distracţie, 
excese, nopţi pierdute etc. Eastrolog.ro 
îţi recomandă să îţi rezervi timp suficient 
pentru odihnă, iar după 27 septembrie 
2020, odată cu intrarea lui Mercur (guver-
natorul Gemenilor) în casa sănătăţii, ar fi 
bine să te preocupi mai mult de sănătate, 
poate chiar să îţi faci o tură de analize, 
preventiv, dacă nu ai mai făcut de multă 
vreme.

Rac (22 iun. - 21 iul.)
Pentru că Jupiter, planeta care 
guvernează casa muncii şi a 

sănătăţii Racului, îşi reia mersul direct 
la 13 septembrie, simţi că ai mai multă 
energie şi, dacă ai anumite nelinişti 
legate de starea de sănătate, acestea încep 
să se lămurească. Este foarte posibil ca 
veştile de la medici să fie optimiste şi să 
afli că lucrurile stau mult mai bine decât 
ai crezut în ultimele patru luni. Familia 
îţi poate fi un real ajutor, şi emoţional, şi 
financiar, mai ales după 22 septembrie.
 Leu 

(22 iul. - 21 aug.)
Pe tot parcursul lunii, eastrolog.

ro te sfătuieşte să acorzi atenţie sănătăţii 
şi să eviţi excesele şi reţetele minune, de 
orice fel ar fi ele. Din cauza comodităţii 
tale proverbiale, rişti să ajungi victima 
unor persoane rău intenţionate care, 
gâdilându-ţi vanitatea, îţi pot vinde tot 
felul de produse care nu-ţi folosesc la 
nimic – ba s-ar putea chiar să-ţi dăuneze.

Fecioară 
(22 aug. - 21 sep.)
Soarele străluceşte în Fecioară 

până la 22 septembrie 2020 şi formează 
aspecte armonioase cu planetele din casa 
V a Fecioarei. Aceste aspecte te ajută să îţi 
regăseşti bucuria de a trăi, să laşi trecutul 
în urmă şi să păşeşti într-o etapă nouă de 
viaţă. În perioada 8-16 septembrie este 
foarte posibil să aibă loc un eveniment 
care îţi aduce linişte sufletească şi îţi redă 
încrederea în viitor. De exemplu, ar putea 
fi vorba despre o reconciliere cu cineva 
din familie.

Horoscop 
Sursa: eastrolog.ro



www.revistabranche.ro |  | septembrie 2020 | 11

Balanţă (22 sep. - 21 oct.)
Dacă echilibrul psihic e bun, 
restul se rezolvă iar eventualele 

probleme trec mai uşor şi te refaci mai 
repede. Soarele, aflat în tranzit prin casa 
XII a Balanţei (bolile cronice, izolarea, 
dar şi vindecarea, spiritualitatea, subcon-
ştientul) până la 22 septembrie, formează 
aspecte armonioase cu Jupiter, Pluton 
şi Saturn, situate în casa IV (emoţiile, 
trecutul, inconştientul, familia, 
căminul). Aceste aspecte se fac simţite 
mai puternic în perioada 8-16 septem-
brie şi sugerează tărie interioară, o bună 
capacitate de refacere, dar şi sprijin din 
partea celor dragi.

Scorpion (22 oct. - 21 noi.)
Eastrolog.ro îţi sugerează să 
încetineşti un pic ritmul şi să 

nu încerci să faci mai mult decât se poate, 
pentru că rişti să faci mai mult rău decât 
bine. Este vremea să te ocupi mai mult 
de tine, de sănătate şi de reorganizarea 
programului zilnic astfel încât să ajungi 
la o viaţă mai echilibrată. Poate că nu va fi 
uşor dar, dacă simţi că te apucă frustrarea 
şi mânia, apelează la metode de relaxare 
sau fă mai multă mişcare!

Săgetător (22 noi. - 21 dec.)
În timp ce cercetezi o problemă 
de sănătate sau îţi cultivi un 

hobby legat de terapii complementare, 
s-ar putea să descoperi lucruri deosebite 
despre lume şi viaţă, dar şi despre tine 
ca persoană. Călătoriile (având grijă să 
respecţi toate măsurile de precauţie!) ar 
putea fi benefice pentru tonusul tău fizic 
şi psihic. Eastrolog.ro îţi recomandă, 
însă, să nu faci călătorii lungi în perioada 
14-16 septembrie. Lecturile pot fi o hrană 

minunată pentru sufletul tău şi te pot 
ajuta să îţi recapeţi echilibrul interior.

Capricorn (22 dec. - 21 ian.)
Marte retrogradează în casa emoţi-
ilor, a inconştientului şi a trecutului 

de la 10 septembrie până la 14 noiembrie 2020. 
În consecinţă, eastrolog.ro îţi semnalează că 
nu este exclus să traversezi perioade relativ 
îndelungate de neîncredere în propriile 
forţe, perioade în care ai sentimentul că ceea 
ce construieşti nu este suficient de durabil 
sau, pur şi simplu, îţi găseşti mai greu moti-
vaţia şi parcă nu ai destulă energie.

Vărsător (22 ian. - 21 feb.)
Jupiter şi Saturn se află alături de 
Pluton, în casa XII a Vărsătorului 

(bolile cronice, izolarea, subconştientul, 
dar şi vindecarea şi spiritualitatea), iar în 
septembrie îşi încetează retrogradarea. Prin 
urmare, este posibil să ai un sentiment de 
uşurare la nivel psihic şi mai multă claritate 
interioară. De asemenea, îţi regăseşti opti-
mismul şi încrederea în viitor şi în propriile 
forţe.

Peşti 
(22 feb. - 21 mar.)
S-ar putea să ai adesea impresia 

că, oricât te-ai strădui, nu reuşeşti să reali-
zezi ceea ce ţi-ai propus. Chiar şi atunci 
când reuşeşti, ai tendinţa să fii dezamăgit 
de rezultatele obţinute. Eastrolog.ro îţi reco-
mandă să încerci să priveşti lucrurile într-un 
mod cât mai realist şi echilibrat. Pentru a-ţi 
regăsi optimismul, petrece mai mult timp 
împreună cu cei apropiaţi şi nu ezita să 
apelezi la ajutorul lor, dacă simţi că ai nevoie! 
Prietenii se pot dovedi un sprijin emoţional 
important, mai ales după 13 septembrie, dacă 
eşti dispus să asculţi ce au de spus.

Septembrie
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Pui VânăToReSC
inGRedienTe: 
un pui (1,5 kg), 60 g făină, o ceapă, un morcov, doi căţei de usturoi, 250 g ciuperci (cham-
pignon), două roşii (cubuleţe), trei linguri ulei de măsline, două linguri de unt, două linguri 
oţet balsamic, o ceaşcă de supă, oregano, pătrunjel, două linguri parmezan proaspăt ras, sare 
şi piper.

Mod de PRePARARe:
Curăţaţi, tăiaţi, spălaţi şi uscaţi puiul. Eliminaţi, dacă-i cazul, excesul de piele şi grăsime. 
Tăvăliţi bucăţile prin făină sărată şi piperată. Tăiaţi legumele şi ciupercile în feliuţe. Prăjiţi 
bucăţile de pui într-o cratiţă cu fundul gros în uleiul amestecat cu unt la foc moale (10-15 
minute). Scoateţi-le pe un vas separat. Puneţi la călit în locul lor ceapa, morcovul şi usturoiul. 
Adăugaţi şi ciupercile, iar la final oţetul, roşiile şi supa. Daţi în clocot şi puneţi la loc în cratiţă 
puiul. Puneţi capacul şi fierbeţi puiul vânătoresc până se înmoaie bine (20-30 de minute, 
poate şi mai mult, dacă-i pui de curte). Dacă-i cazul, adăugaţi supă sauvin alb. Presăraţi cu 
sare, piper (după gust) şi ceva verdeaţă tăiată mărunt.
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reţetă

inGRedienTe: 
1 kg antricot de vită, 
dezosat, 1 lămâie, 1 
ceapă, 2-3 căţei de 
usturoi, cimbru, sare, 
piper

AnTRiCoT de ViTă LA CuPToR

Mod de PRePARARe:
Tăiem carnea file şi o 
legăm ca în imagine. 
Tocăm ceapa mărunt, 
zdrobim usturoiul 
şi amestecăm cu 
zeama de la lămâie, 
sare şi piper. În acest 
baiţ vom ţine carnea 
timp de 12-24 de ore. 
Punem carnea legată 
şi marinată într-o 
tavă la cuptor. În tavă 
aăugăm (opţional) şi 
câteva roşii, bucăţi 
de morcov, ciuperci. 
Când este gata carnea, 
se poate servi pe un 
pat de piure în care am 
pus şi puţin turmeric 
pentru culoare.
Foto: pixabay.com





reţetă

ingrediente:
450g piept de pui, 
170ml de bere blondă (>8° alcool), 
10g de unt, 
10 căţei de usturoi, 
4 felii de jambon crud, 
1/2 de lămâie, 
1 linguriţă de zahăr brun, 
sare, piper

Mod de PRePARARe:
Preîncăziţi cuptorul la 210 grade. 
Înveliţi bucăţile de piept de pui cu 
jambonul. Topiţi untul în tigaie şi auriţi 
bucăţile de piept de pui timp de cinci 
minute pe fiecare parte. Presăraţi sare 
şi piper. Tăiaţi lămâia în patru şi puneţi 
bucăţile în tigaie. Adăugaţi, de asemenea, 
usturoiul necurăţat şi turnaţi berea. 
Puneţi totul într-un vas la cuptor şi lăsaţi 
să se coacă 15 minute, fără să acoperiţi 
vasul. La final, scoateţi sosul din vas, îl 
puneţi într-o cratiţă, adăugaţi zahărul, 
apoi lasaţi-l pe foc timp de 5 minute. Ce 
rezultă, se pune peste carne şi se serveşte 
asezonat după gust.

Pui Cu BeRe

Foto: delicesregime.com
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desert

inGRedienTe: 
500 g de prune, 
2 ouă, 
150 ml lapte, 
10 g unt, 
80 g zahăr, 
90 g făină, 
1 linguriţă de esenţă de vanilie.

Mod de PRePARARe:
Ungeţi cu unt moale o tavă mai şi aran-
jaţi apoi prunele tăiate bucăţi. Presăraţi 
deasupra 2 linguri de zahăr. Într-un bol 
adânc amestecaţi bine ouăle, 60g de zahăr, 
laptele, vanilia şi făina. Turnaţi aluatul 
peste prune şi introduceţi tava în cuptorul 
preîncălzit la 180 de grade pentru 40 de 
minute.
Poftă bună!

TARTă Cu PRune


