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Biserica Barnovschi din Iaşi
Biserica Barnovschi din Iaşi, fostă mănăstire, e un lăcaş vechi, menţionat încă din vremea hrisoa-
velor cronicarului Miron Costin.

spiritualitate

În anul 1627 domnitorul Moldovei, Miron Barnovschi, a început 
clădirea mănăstirii, pe care o va închina cetăţii Ierusalimului. 
Ctitorul ei avea să devină, în 1633, martir prin decapitarea 

pentru creştinism, căci a refuzat propunerea sultanului Murad al 
IV-lea de a se lepăda de credinţa sa și de a îmbrăţișa islamul în 
schimbul cruţării vieţii.

În 1653 aflăm din descrierea făcută de Paul de Alep că aşezământul 
domnitorului este construit din piatră de calcar, având un pridvor 
închis, cu o turlă deasupra. Peste ani, au apărut transformări radi-
cale în ceea ce priveşte aspectul, mai ales în perioada comunistă, 
ajungându-se până la expropieri de terenuri şi imobile.

Dat fiind că s-a construit până aproape de Biserică, structura a 
fost compromisă, astfel că s-a recurs la câteva lucrări de salvare 
a monumentului: Turnul Clopotniţă a fost consolidat, s-a montat 
Sfânta Cruce pe acoperiș, au fost amenajate (şi înmiresmate) 
curtea şi grădina Bisericii cu trandafiri de diferite culori şi copaci de 
ornament, s-a făcut mobilierul din Biserică etc. Deşi bolţile vechi au 
dispărut, astăzi se văd două din ferestrele pronaosului zidite parţial.
Pictura interioară originală nu s-a mai păstrat, aşa încât “fiinţează” 

din 1880. Din zugrăveala veche nu au mai 
rămas decât portretul ctitorului și cel al 
mamei sale Elena, monahia Elisabeta. 
Cea mai veche icoană este cea a Hramului 
„Adormirea Maicii Domnului”, din anul 1734, 
pictată de un autor necunoscut și îmbrăcată 
în metal argintat, pe alocuri cu aur suflat.

Icoana Sfântului Ioan Botezătorul datează 
din 1791 şi are mai mult elemente clasice, 
cum ar fi cutele hainelor sau peisajul, 
fundalul de arbori cu nişte coroane bogate.
Un alt hram al Bisericii Barnovschi este şi 
cel al Sfinţilor Părinţi Ioachim și Ana (9 
septembrie), de aceea ne atrage atenţia 
icoana „Sfintei Ana cu Maica Domnului în 
braţe”, făcătoare de minuni, care datează 
încă de la începuturile ctitoriei aproape, din 
1625. Icoana care aduce minuni este reali-
zată pe lemn și îmbrăcată în metal argintat.

Maria Luisa Ţuculeanu
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Arta ca terapie în perioada 
pandemiei

Mihai Coţovanu
 mihaicotovanu.ro

Toamnă bacoviană; aerul rece, orașul pustiu, oameni trec prin faţa galeriei de artă „Theodor 
Pallady”, într-o atmosferă înnourată, plumburie, al teluricului plumb care apasă gândirea, cu 
trăiri și simţiri a vremurilor de pandemie.

A expune în această perioadă pare o mică nebunie, dar cred că este foarte necesar să  ofer publi-
cului iubitor de artă o expoziţie de pictură, cu o tematică senină, plină de lumină și culoare, ce pare 
să iasă din contextul artelor plastice contemporane, o expoziţie de pictură „Sub idealismul lui Jean-
Baptiste-Siméon Chardin”.

artă
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Cred că acum este nevoie de o orientare spre idealuri, ca motiv de cugetare și o transcedere prin 
arta inspirată ce conduce spre dimensiunea timpului din adâncuri (absolut) cuprinsă în sfera adevă-
rurilor sublime, o nevoie firească de descătușare a emoţiilor telurice, de teamă, frică, furie, ură, 
mânie, etc. care sunt determinate de atașamentul nostru de necesităţile existenţei.

Pentru o mai bună înţelegere, aduc în atenţie o cugetare care a străbătut multe milenii. „Omul 
care-și îndreaptă gândul spre obiectele simţirilor, se naște legătura cu ele”, din această legătură 
se naște dorinţa, din dorinţă mânia, din mânie tulburarea minţii, din tulburarea minţii se distruge 
gândirea, iar prin distrugerea gândirii se distruge omul.

Orientarea materialistă a umanităţii, prin toate aspectele telurice de vieţuire, direcţionează în mod 
involuntar societatea prin a diminua calităţile de omenie, iar căderea din natura firească duce la o 
viaţă cu scopuri efemere.

Idealismul artistic este o alternativă de evadare prin energia luminii și a culorilor ca o modalitate de 
contemplare a tot ceea ce ne înconjoară, ca o necesitate de a putea vedea frumos, prin acordarea 
corzilor sensibile ale sufletului spre această direcţie.

Am convingerea că idealismul artistic este un traseu anevoios, de a descătușa fiinţa inferioară din 
încătușările telurice ale trupului, iar arta, unde inspiraţia creatoare se manifestă, devine o evadare 
din constrângerile telurice, o salvare a omului prin frumos.
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umor

Un patron către altul:
- Cum de angajaţii tăi sunt mereu aşa 
punctuali?
- Simplu: am 30 de angajaţi şi 20 de locuri 
de parcare.

Doi programatori pe chat:
- Ce fain ninge afară!
- Dă-mi linkul.

 La semafor, doi şmecheri într-o maşină 
strigă după o blondă:
- Pisi, pisi... da’ ce mănânci tu de eşti aşa 
frumoasă?
Blonda:
- Banii fraierilor ca voi!

- Doctore, după ce-mi pun ochelarii pe 
care mi i-aţi recomandat, voi putea citi?
- Desigur.
- Ah, ce bine. Până acum n-am mai ştiut 
niciodată să citesc!

- Domnule doctor, copilul meu refuză să 
mănânce peşte. Cu ce pot să îl înlocuiesc?
- Cu o pisică. Pisicile adoră să mănânce 
peşte!

– De ce burlacii nu se îngraşă?
– Pentru că ei mănâncă doar jumătate din 
ce gătesc, cealaltă jumătate rămâne lipită 
de tigaie.

- Domnule doctor, soţul meu a luat un 
paracetamol din greşeală. Ce să fac?
- Dăi o durere de cap să nu îţi pară rău 
după medicament…

- Ai promis că iarna asta mă iei de nevastă!
- Tu nu te uiţi afară? Asta-i iarnă?

Locul femeii este în bucătărie: picior 
peste picior privind soţul cum găteşte…

La farmacie:
- Aş dori un Nurofen.
- Pentru răceală şi gripă?
- Sper!!!

Ţi-ai cunoscut soţul pe Facebook şi nu-ţi 
mai place? 
Poţi să-l returnezi! 
Există lege pentru returnarea achiziţiilor 
on-line!

- Iubito, mergem la film săptămâna asta?
- Nu pot, poate cealaltă?
- Nu poate nici ea, am întrebat-o deja!

- Fiule, atenţie la neatenţie…
- De ce tată?
- Cu 20 de ani în urmă am dezbrăcat o 
femeie şi de atunci o tot îmbrac…

- Bună ziua, am venit pentru terapia de 
cuplu.
- Şi soţul unde este?
- Am crezut că îmi daţi dumneavoastră 
unul…

Replică de agăţat în 2020:
- Urci la mine să te speli pe mâini?

- Înainte să suflu mi-am pus o dorinţă?
- Şi?
- Degeaba, tot mi-au luat permisul!

- Soldat, în ce companie vrei să fii?
- În compania unei femei, să trăiţi!

- Chelner, puiul aceasta e găină bătrână!
- Cum v-aţi dat seama?
- După dinţi!
- Unde aţi mai văzut găină cu dinţi?
- După dinţii mei…

- Tăticule, ce este o ciocănitoare?
- O privighetoare după un an de la 
căsătorie.
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Berbec 
(22 mar. - 21 apr.)
Optimismul este la cote foarte 

bune în luna decembrie 2020, ceea ce îţi 
conferă un tonus fizic şi psihic foarte bun. 
Dacă simţi un surplus de energie, se reco-
mandă să faci mai multă mişcare, excursii 
şi drumeţii, dar ai face bine să îţi cultivi şi 
spiritul. Ai ocazia să descoperi lucruri inte-
resante despre tine ca persoană sau despre 
anumite probleme de sănătate, citind cărţi 
şi reviste sau participând la ateliere de 
dezvoltare personală.

Taur 
(22 apr. - 21 mai)
Aspectele tensionate pe care le 

formează cu Jupiter, Saturn şi Pluton arată 
că te poţi confrunta cu neplăceri, oboseală 
fizică şi mentală, agitaţie. Pentru a reuşi 
atât în plan profesional, cât şi sentimental, 
ai face bine să renunţi la anumite mentali-
tăţi şi convingeri vechi sau învechite. Este 
vremea să încerci idei şi abordări noi, chiar 
dacă asta înseamnă să ieşi din rutina ta.

Gemeni 
(22 mai - 21 iun.)
Starea de sănătate este bună pe 

parcursul lunii noiembrie 2020 şi se poate 
îmbunătăţi pentru cei care au probleme 
de sănătate, mai cu seamă după data de 10. 
Sunt şanse să se clarifice anumite diagnos-
tice, simptome ori analize medicale care 
luna trecută păreau complicate sau neclare. 
Pentru unii dintre Gemeni, această peri-
oadă este propice începerii unei terapii, 
după o lungă perioadă în care au cochetat 
cu ideea.

Rac 
(22 iun. - 21 iul.)
Nu se întrevăd probleme deose-

bite de sănătate pe parcursul lunii noiem-
brie, iar după data de 21 se poate vorbi chiar 
despre o îmbunătăţire a tonusului fizic 
şi psihic. Pentru unii Raci, ar putea fi un 
moment foarte bun pentru a lua o decizie 
majoră legată de sănătate. Eastrolog.ro 
recomandă, însă, atenţie şi prudenţă în 
alegerea medicului specialist. Eclipsa de 
Lună de la 30 noiembrie activează casa XII 
şi îi îndeamnă pe Raci către spiritualitate.

 Leu 
(22 iul. - 21 aug.)
Contextul astral al lunii noiem-

brie 2020 arată că este momentul cel mai 
potrivit să faci schimbări importante în 
stilul de viaţă şi să renunţi la anumite obice-
iuri dăunătoare sănătăţii. Multe dintre 
problemele tale ar putea fi de natură emoţi-
onală sau ar putea avea legătură cu stima de 
sine ori cu faptul că, în ultima perioadă, nu 
te-ai simţit iubit, admirat etc.

Fecioară 
(22 aug. - 21 sep.)
Se întrevede o lună destul de 

agitată şi nu este exclus să te simţi din 
ce în ce mai obosit şi mai lipsit de chef. 
Capacitatea de recuperare este bună pe tot 
parcursul lunii noiembrie 2020, iar even-
tualele neplăceri legate de sănătate se pot 
rezolva destul de uşor, cu condiţia să nu te 
laşi pradă melancoliei, mai ales după data 
de 21. În orice caz, energia planetelor este 
propice vindecării, conştientizărilor şi 
eliberării de temeri.

Horoscop 
Sursa: eastrolog.ro
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Balanţă 
(22 sep. - 21 oct.)
Unele Balanţe s-ar putea simţi 

neglijate sau neapreciate, ceea ce le face 
să se descurajeze – dar în realitate situaţia 
este mai bună decât pare. Eastrolog.ro îţi 
recomandă să-ţi faci timp pentru tine, 
pentru sufletul tău, şi să încerci să găseşti 
(singur sau cu ajutor specializat) o stra-
tegie de a face pace cu trecutul. Ai ocazia să 
închei un capitol vechi şi dureros legat de 
istoria personală sau de relaţia cu familia, 
pentru a începe un nou ciclu emoţional.

Scorpion 
(22 oct. - 21 noi.)
Marte, planeta care guvernează 

casa sănătăţii Scorpionului, îşi reia mersul 
direct la 14 noiembrie, ceea ce înseamnă că 
după această dată te simţi mai în putere şi ai 
mai mult chef de viaţă şi de mişcare. În plus, 
ai posibilitatea să faci schimbări benefice 
în ritmul de viaţă, în stilul de alimentaţie 
etc. La 30 noiembrie 2020 are loc o eclipsă 
de Lună în casa VIII a Scorpionului, o casă 
a eliminărilor, a transformărilor.

Săgetător 
(22 noi. - 21 dec.)
Încetarea retrogradării lui Marte 

în casa distracţiilor şi a creativităţii 
Săgetătorului ar putea avea asupra ta un 
efect asemănător cu al unei injecţii cu adre-
nalină. În consecinţă, eastrolog.ro te sfătu-
ieşte să te domoleşti şi să nu te arunci cu 
capul înainte pe negândite, pentru că rişti 
să te epuizezi sau să te accidentezi. Altfel, 
ai poftă de viaţă şi de aventură.

Capricorn 
(22 dec. - 21 ian.)
Eclipsa de Lună de la 30 noiembrie 

activează casa sănătăţii Capricornului şi te 
îndeamnă să faci o schimbare în regimul 
alimentar sau în stilul de viaţă, în general. 
După 14 noiembrie, revenirea lui Marte la 
mersul direct prin casa IV a Capricornului 
favorizează iniţiativele şi acţiunile în acord 
cu ceea ce contează cu adevărat pentru 
tine, cu ceea ce îţi creează sentimentul de 
siguranţă.

Vărsător 
(22 ian. - 21 feb.)
Mulţi Vărsători simt că renasc şi 

descoperă în ei resurse şi puteri nebănuite, 
ceea ce le conferă mai multă încredere în 
forţele proprii şi în viitor. După 14 noiem-
brie 2020, revenirea lui Marte la mers 
direct te ajută să-ţi regăseşti capacitatea 
de concentrare şi claritatea mentală şi să 
gestionezi mai bine energia de care dispui.

Peşti 
(22 feb. - 21 mar.)
Nu se întrevăd probleme de sănă-

tate deosebite, dar după 21 noiembrie ai 
putea avea tendinţa de a deveni melancolic, 
de a te lăsa copleşit de emoţii şi de anumite 
experienţe din trecut; este posibil să te 
simţi mai vulnerabil şi să ai impresia că 
cei din jur nu îţi acordă suficientă atenţie. 
Tranzitele acestei perioade facilitează o 
înţelegere mai detaşată a propriilor emoţii, 
la rece, prin filtrul raţiunii, aşa că este 
posibil să ajungi să priveşti anumite eveni-
mente din trecut dintr-o perspectivă nouă.

Decembrie
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culinar
PaSTe Cu mozzaReLLa și BuSuioC
inGRedienTe: 
3-5 linguri de ulei de măsline, 1/2 ceaşcă 
de ceapă galbenă tocată, 4 căţei de usturoi, 
zdrobiţi, 1/3 cană sos de roşii, 1/3 cană vin 
alb, 2 linguri zahăr, 1/2 cană smântănă,1 
pachet de paste, fierte şi stropite cu ulei de 
măsline pentru a preveni lipirea, 1/2 cană 
de brânză mozzarella mărunţită, pentru 
topping, 2 linguri de busuioc tocat, pentru 
garnitură, 1 lingură fulgi de ardei roşu, sare.

mod de PRePaRaRe:
Într-o cratiţă mare, adâncă, la foc mediu, 
încălziţi 2 până la 4 linguri de ulei. Se adaugă 
ceapa şi usturoiul şi se sotează timp de 2 până 
la 3 minute, până se înmoaie. Adăugaţi sosul 

de roşii, vinul, zahărul şi sarea. Folosind un 
blender pentru scufundare, faceţi piureul 
în timp ce se găteşte. Adăugaţi smântâna şi 
fierbeţi timp de 20 de minute. Se ia de pe foc.
Aşezaţi 1 lingură de ulei în fundul unui vas 
mare pentru servit paste. Adăugaţi câteva 
paste în bol şi câteva linguri de piure. 
Continuaţi să puneţi pastele şi piureul în 
castron până când totul a fost transferat 
în vasul de servire. Folosind cleşti sau 2 
furculiţe mari, integrează sosul în paste. 
Gustaţi şi condimentaţi în continuare cu 
sare.
Se acoperă cu brânza mozzarella şi se 
ornează cu busuioc. Condimentaţi cu fulgii 
de ardei roşu şi serviţi fierbinte.

Foto: epicurious.com





reţetă

inGRedienTe:
500 g creveţi mari curăţaţi, 3 linguri de 
ulei de măsline, 1 bulb mare de fenicul, 
înjumătăţit, curăţat şi tăiat subţire, 4 
căţei de usturoi, curăţaţi şi sfărâmaţi, 
1⁄2 linguriţă fulgi de ardei roşu zdrobit, 
1⁄2 pachet de paste orzo, 1 roşie cherry, 1 
ceaşcă de măsline kalamata fără sâmburi, 
înjumătăţită, 1⁄3 cană mărar tocat 
grosier, plus suplimentar pentru servire, 
1 lămâie, 2⁄3 cana de vin alb sec, 2 căni 
supă de pasăre, 100 g de feta, sare şi piper 
negru proaspăt măcinat.

mod de PRePaRaRe:
Preîncălziţi cuptorul.
Uscaţi creveţii cu şerveţele de hârtie şi 
condimentaţi cu sare şi piper. Adăugaţi 
1 lingură de ulei de măsline într-o tigaie 
mare. Când s-a încins uleiul adăugaţi 
creveţii şi rumeniţii 2 minute pe fiecare 

parte. Adăugaţi 1 lingură suplimentară 
de ulei de măsline la jumătatea gătitului, 
dacă tigaia este uscată. Scoateţi creveţii 
pe o farfurie.
Reduceţi flacăra la mediu şi adăugaţi 
2 linguri de ulei de măsline. Adăugaţi 
feniculul, usturoiul, fulgii de ardei. 
Condimentaţi cu sare şi piper şi se fier-
beţi până se înmoaie şi se înroşesc, apro-
ximativ 4 minute. Adăugaţi orzo, roşii 
cherry, măsline, mărar şi suc de lămâie. 
Se amestecă şi se adaugă vin alb şi se lasă 
timp de 30 de secunde. Adăugaţi bulion 
de pui, amestecaţi pentru a combina şi 
readuceţi creveţii în tigaie. Se transferă la 
cuptor. Coaceţi 4 minute, amestecaţi uşor 
şi continuaţi să coaceţi până când orzo 
este gătit, încă aproximativ 4 minute.
Serviţi imediat, stropit cu ulei de măsline 
şi acoperit cu mărar suplimentar, felii de 
lămâie şi feta.

CReVeţi Cu oRzo La CuPToR

Foto: food.com
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reţetă

inGRedienTe:
3 vinete, 2 lămâi, 1 căţel 
de usturoi pe vinete, 
125 ml tahini (pastă de 
seminţe de susan), ulei 
de măsline

mod de PRePaRaRe:
Preîncălziţi cuptorul. 
Înţepaţi vinetele cu o 
furculiţă şi aşezaţi-le pe 
o foaie de copt şi acope-
riţile cu o folie aluminiu. 
Aşezaţi-le la aproximativ 
10 cm de sursa de foc. Le 
menţineţi timp de 45 de 
minute, dar la fiecare 15 
minute le întoarceţi. Le 
scoateţi din cuptor.
Odată răcite, tăiaţi-le 
în jumătate şi curăţaţi 
coaja cu o linguriţă. 
Puneţi pulpa într-o stre-
curătoare şi lăsaţi-o să 
se scurgă timp de 20 de 
minute.
Într-un blender, combi-
naţi sucul de la lămâi, 
usturoiul, tahiniul şi 
sarea după gust. Se ames-
tecă câteva secunde. 
Adăugaţi pulpa şi ames-
tecaţi la consistenţa 
dorită.
Transferaţi compoziţi 
într-un castron şi adău-
gaţi un strop de ulei de 
măsline.
Serviţi pe pâine prăjită, 
pitas sau lipie.

CaViaR de VineTe (BaBa GhanouSh - ReţeTă LiBaneză)

Foto: auxdelicesdecaroline.blog
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inGRedienTe: 
250 g de făină de năut, 500 ml de apă, 3-4 
linguri de ulei de măsline şi 3 linguri de ulei 
pentru blat, sare, piper negru.

mod de PRePaRaRe:
Se încălzeşte cuptorul la temperature 
maximă. Se amestecă făina cu puţină 
sare şi 3-4 linguri de ulei de măsline. Se 
adaugă apa câte puţin ca să nu se formeze 
cocoloaşe. Se poate folosi blenderul pentru 

o mai bună omogenizare. Ungem o tavă cu 
ulei şi turnăm aluatul astfel încât, grosimea 
lui să nu depăşească 3-4 milimetri. Punem 
tava în partea de sus a cuptorului pentru 3 
minute. Apoi, pornim grătarul şi coacem 
suplimentar 5-6 minute. Culoarea trebuie 
să devină maro-auriu. Se scoate din cuptor, 
se taie pătrăţele şi se presară puţin piper 
negru. Se poate servi cu o salată de roşii, 
brânză, pătrunjel şi busuioc. 
Poftă bună! Fo
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SoCCa La CuPToR

rețetă


