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„Postul înseamnă asumarea unui 
stil de viaţă în contrast cu tot ceea 
ce ţine de duhul lumii de astăzi”!

Preasfinţitul Ignatie, Episcopul Hușilor

spiritualitate

Libertatea de a exprima ceea ce simţi și 
ceea ce consideri că trebuie transmis se 
datorează unui anumit firesc și a unei 

spontaneităţi care este una din caracteristi-
cile vieţii în Hristos. Nu pot concepe viaţa în 
Hristos închistată, este nevoie de spontane-
itate și libertate.

Nu sunt de acord cu această lamentaţie 
permanentă legată de faptul  că oamenii 
nu postesc și că nu înţeleg aceasta formă 
de asceză. Nu sunt de acord cu această 
perspectivă pentru că o parte de vină o 
purtăm și noi. Mare parte din abordările pe 
care le avem cu privire la post sunt cele 
negativiste. În sensul că punem foarte mare 
accent și este văzut ca o simplă abstinenţă 
alimentară, ceea ce este complet eronat.

Postul nu este o simplă abstinenţă alimen-
tară pentru că sunt atâţia vegani, atâţia 
vegetarieni care decid la un moment dat că 
este confortabil pentru sănătatea lor să nu 
mai consume alimente de origine animală.

Pentru mine, postul nu înseamna negaţie, 
negativitate, nu înseamna nici măcar 
această abstinenţă de la un anumit tip de 
alimente.

Am văzut că este în trend acum să se pună 
un foarte mare accent pe detoxifiere, să se 
spună că avem nevoie de această perioadă, 
că Postul Paștelui coincide cu primăvara, 
ș.a. Toate acestea ne înstrăinează de semni-
ficaţia profundă, creștină a postului.
Cred ca există un recul din partea credin-
cioșilor sau a celor mai puţin credincioși, 
care nu reușesc să dibuiască semnificaţia 
postului, dacă noi ne oprim doar la aspec-
tele epidermatice.

Gândesc postul ca pe o perioadă în care noi 
ne angajăm să ne asumăm un mod de viaţă, 
un stil de viaţă, care sigur că pleacă și de 
la această abstinenţă de natură alimentară. 
Sunt anumite „proptele” care ne ajută să 
ni-l asumăm: asceza, metaniile, o rugăciune 
puţin mai intensă, participarea la Liturghie 
și la slujbele Bisericii mult mai frecventă 
decât o făceam înafara postului.

Postul înseamnă un mod de asumare a unei 
vieţi în total contrast cu tot ceea ce ţine de 
duhul lumii de astăzi. Subliniez acest aspect 
nu neapărat pentru a mă poziţiona într-un 
plan de superioritate în ceea ce priveste 
duhul lumii de astazi. Eu înteleg postul prin 
asumarea unui mod de viaţă. Modul acesta 
de viaţă are drept conţinut spiritual însăși 
Învierea, ce înseamnă pentru fiecare dintre 
noi Învierea, capacitatea aceasta de a mă 
mortifica, de a anestezia orice zvâcnire a 
răului din mine.
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Mănăstirea Pahomie
spiritualitate

Mănăstirea Pahomie se află în satul Cheia 
din localitatea Băile Olăneşti, judeţul 
Vâlcea. Actuala pisanie a bisericuţei 

spune că acest locaș monahal a fost întemeiat 
la anul 1520 de către Pahomie monahul şi 
Sava haiducul. S-a numit încă dintru început 
Schitul Pahomie de la Izvorul Frumos.

Potrivit altei pisanii, acest Pahomie nu ar fi 
altul decât marele ban Barbu Craiovescu, 
ctitorul Sfintei Mânăstiri Bistriţa, care, între 
anii 1519-1520, când a reclădit lavra de la 
Bistriţa, dărâmată de Mihnea cel Rău în anul 
1509, a zidit şi Schitul Pahomie, în amintirea 
faptului că la Izvorul Frumos, în pustietatea 
masivului Buila, în drumul pe care-l caută prin 
pădure, ca sa ajungă la Sibiu, spre a scăpa de 
urgia lui Mihnea, şi-a găsit salvarea. Printre 
prietenii săi se afla și căpitanul de oaste 
Sava, devenit Sava Haiducul, pentru faptul că, 
zăbovind stăpânul său mai multă vreme aici, 
deseori a făcut incursiuni prin localităţile înve-
cinate, pentru a face rost de hrană.

Anul 1684 din actuala pisanie a bisericuţei este 
presupus a fi anul în care a avut loc repararea 

schitului, în acelaşi an fiind renovată şi Sfânta 
Mânăstire Bistriţa, de către Sfântul Voievod 
Martir Constantin Brâncoveanu, în calitate de 
descendent al familiei boierilor Craioveşti.

Din 17 decembie 1824 avem date scrise 
despre starea Schitului Izvorul Frumos, 
metocul Sfintei Mănăstiri Iezer: Biserica 
se află spre dărâmare cu totul. Din anul 
1880, schitul a fost părăsit. Abia la 1952 s-a 
reclădit biserica, în forma ei iniţială, după 
trasăturile zidurilor rămase, cu zidari din 
Costeşti şi tâmplari din Bărbăteşti, pictura 
fiind executată de Stan Hermeanu, în anul 
1956. Cu timpul, pictura s-a deteriorat, fiind 
refăcută în anul 1997, de către ierodiaconul 
Popa Nicolae din Perişani.

Sfinţirea bisericuţei s-a făcut la 30 septem-
brie 1956, de către PS Părinte Iosif Gafton, 
Episcopul Râmnicului. Obștea monahală a 
fost încredinţată, spre îndrumare, părintelui 
Veniamin de la Schitul Pătrunsa.

Sursa: Arhiepiscopia Râmnicului / Foto: 
www.outdooractive.com



www.revistabranche.ro |  | mai 2021 | 7



8 | mai 2021 |  | www.revistabranche.ro

Ghiţă Leonard - 90 de ani

Arta austerităţii și sacrificiului II
Mihai Coţovanu
 mihaicotovanu.ro

„Când privești o pictură trebuie să stai 
în genunchi și să o privești ca pe o 
icoană. Întotdeauna am fost deranjat 

la expoziții când vedeam pe cineva că trece 
prin fața tablourilor ca la piață. Când intram 
într-un muzeu stăteam în fața unui tablou și 
două ore să-l analizez.” – gândurile dl. Ghiță 
Leonard, un tezaur cultural, împărtășite la 
împlinirea vârstei de 90 de ani pe 11 aprilie 
2021. 
În 1948 după abdicarea Regelui Mihai a 
urmat reforma învățământului și instaurarea 
comunismului. La vârsta de 17 ani a început 
cursurile la Liceul de artă „Octav Băncilă” din 
Iași cu o generație profesori scoliți în peri-
oada interbelică în România și Franța. Mihai 
Cămăruță, Petre Hârtopeanu, Nicolae Popa 
(care l-a avut la Paris profesor pe Andrei 
Lothe, influențându-l spre arta modernă), 
Corneliu Baba (la Craiova, pictând împreună 
cu tatăl lui, un francez prieten cu Tonitza îi 
propune să urmeze cursuri la facultate, după 
mai multe discuții insistente, tatăl lui îi mărtu-
risește că a rămas repetent în primul an de 
facultate, este readus la facultate, iar după 
doua luni de studiu individual comisia este 
copleșită de volumul de muncă și calitatea 
lucrărilor și este înscris la cursurile Facultății 
de Belle Arte din Iași).
După terminarea liceului, tatăl lui îi sugerează 
să urmeze arhitectura, dar dl. Ghiță Leonard 
simțindu-se stăpân pe cunoștințele acumu-
late, pleacă în 1953 la București pentru a 
intra la Facultatea de Arte Frumoase „N. 
Grigorescu”. Reușește să treacă toate probele 
de examinare în care au concurat 300 de 
candidați pentru șase locuri. O perioadă difi-
cilă, în care s-a făcut trecerea de la arta cu 
influențe occidentale (impresionism, expresi-
onism, suprarealism), către arta prolecultistă 
coordonată și supravegheată de specialișit 
trimiși de la facultatea din Leningrad. Pentru 

a accentua acest aspect, la plenara artiștilor 
din 1952, în raportul ținut de Boris Caragea, 
este criticat dur Corneliu Baba, fiind consi-
derat formalist. Nu operele erau desfăimate, 
ci persoana pictorului considerat opoziționist 
și răzvrătit. Astfel, Baba este scos din postul 
de profesor de la Școala de Belle Arte din Iași 
și de director al Pinacotecii din Iași. 
În acest context cultural-politic-social, artiștii 
sunt formați și direcționați către pictura 
prolecultistă pentru promovarea doctrinei 
comuniste. Aceștia s-au bucurat de condiții 
privilegiate pentru studiu. Domnul Ghiță 
Leonard mi-a povestit cu plăcere cum era atmo-
sfera de studiu la facultate, având la dispoziție 
70 de modele vii, începând cu vârsta tânără 
până la bătrânețe. Studenții locuiau în căminul 
de pe strada Dorobanți, nr. 29 și mâncau la 
restaurant pe Lipscani. Materialele pentru 
pictură le primeau direct de la Combinatul 
Fondului Plastic, cât le era necesar.
Avându-l ca profesor pe Alexandru Cicurencu, 
care a urmat cursurile cu Andrei Lothe, cursu-
rile erau prelegeri libere despre atmosfera 
creatoare de la Paris. Studenții se simțeau 
liberi în exprimare, fără a deforma individua-
litatea personală.
În facultate se păstra atmosfera culturală 
cu rădăcini interbelice. Apropierea dl. Ghiță 
Leonard de mari personalități, Krikor H. 
Zambaccian (cu care se împrietenește având 
multe întâlniri în cadrul muzeului propriu), 
Gheorghe Georgescu (cu care asista în fiecare 
vineri la repetițiile de la Ateneu) și prezența 
constantă la teatru îi definește o gândire 
amplă și profundă.
De asemenea, are colegi de facultate care 
devin nume importante în pictura româ-
nească, Viorel Mărgineanu (Ministru al Culturii 
în perioada lui Ceaușescu) Vasile Grigore etc.
După terminarea studiilor obține la Examenul 
de Diplomă nota 10, șef de promoție pe țară. 

artă
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Alături de Al. Ciucureacu în comisie este 
și Corneliu Baba care a fost reabilitat după 
ce a participat cu lucrări la Moscova, fiind 
considerat de artiștii sovietici gloria socialis-
mului și ales membru al Academiei Sovietice, 
imediat membru al Academiei din București, 
apoi Berlin și Roma. Am făcut aceste obser-
vații despre Corneliu Baba pentru a accentua 
influența societății cultural-politic asupra 
destinului artistic. 

Ghiță Leonard are un traseu cultural spre 
arta modernă occidentală, ceea ce prezintă 
o detașare de ideologiile comuniste, definin-
du-se o personalitate puternică. Creând o 
pictură originală care are elemente de sinteză 
și profunzime asemănătoare cu sculptura lui 
Constantin Brâncuși. Peggy Guggenheim a 
observat acest aspect în 1969, când a văzut 
lucrările la expoziția de la Galeria Dalles din 
București, unde au expus artiștii ieșeni. 

Ghiţă Leonard – Pauza albă
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umor

Un scoţian intră într-o frizerie:
- Cât costă un tuns?
- 10 euro!
- Dar un bărbierit?
- 5 euro!
- Atunci, te rog să mă bărbereşti în cap!

O domnişoară e întrebată:
- Când te-ai îndrăgostit primă dată?
- Pe la 16…
- Şi a doua oară?
- Pe la 16.30!

- Cum verifici ce crede nevasta despre 
tine?
- Stingi lumina în timp ce îşi face unghiile!

- Dragă, te văd foarte elegantă. De unde ai 
atâţia bani?
- De la soţul meu! Îl ameninţ că plec la 
mama şi îmi tot dă bani de tren…

Guvernul a găsit soluţia: alocaţiile copiilor 
se vor dubla, dar se vor da o dată la două 
luni! Ca să nu umble părinţii toată ziua pe 
drumuri…

În trafic:
- Vă rog să îmi daţi numele dumneavoastră!
- Vi-l dau, dar eu cum mă mai numesc după 
aceea?

Unii au prieteni atât de buni, că nu le mai 
trebuie nici duşmani!

Consultaţie la medic:
- Bei?
- Cum aş putea să vă refuz?

- Am ajuns la destinaţie. Cursa vă costă 30 
de lei!
- Puteţi da puţin mai în spate, ca am doar 
25 lei la mine…

Abia aştept să vină sărbătorile de iarnă… 
I-am cerut lui Moş Crăciun o mască cu 
beculeţe!

Iubita mea mă calcă pe nervi. Îşi lasă 
lucrurile împrăştiate prin toată casa. Cred 
că o face intenţionat ca să le găsească 
nevastă-mea.

- E adevărat, mămico, că în unele ţări 
femeia nu îşi cunoaşte soţul decât după 
căsătorie?
- La fel se întâmplă peste tot… 

Profesorul către elev:
- Poţi să-mi spui cît face o optime dintr-o 
treime?
- Exact, exact nu. Dar pot spune sigur că 
prea mult n-are cum să fie.

Costică îl întreabă pe Mitică:
- Ce crezi, mă iubeşte Tanţa?
- Nu văd de ce tocmai la tine să facă o 
excepţie? 

- Domnişoară, părul dumneavoastră arată 
extraordinar.
- Îl am de la mama…
- Fantastic. Ce bine s-a păstrat!

Un copil intră într-o cofetărie:
- Vreau un ou cu ciocolată!
- Cât de mare să fie?
- Cât capul lui tati, dar să fie cu ceva 
înăuntru…

- Bună ziua, am venit la terapia de cuplu.
- Dar partenerul unde este?
- Am crezut că îmi daţi dumneavoastră 
unul…

De unde veniţi la ora asta?
– De la petrecerea de Revelion!
– Tu îţi baţi joc de mine? Revelionul a fost 
acum două luni!
– Asta ştiu, dar abia acum mi-au sugerat 
gazdele să mă întorc acasă…
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culinar
PulPă de miel cu Plante aromatice

ingrediente: 
o pulpă de miel de aproximativ 2 kg, 15 
căţei de usturoi, 50 de grame de unt, 3 foi 
de dafin, 3 stebluţe de cimbru proaspăt, 3 
stebluţe de rozmarin, dintre care una înflo-
rită, două linguri mari de ulei de măsline, 
piper măcinat, sare după gust.

mod de PreParare:
Pulpa de miel o punem la baiţ cu o seară 
înainte. Aceasta trebuie să fie scoasă din 
frigider cu o oră înainte de a fi condimen-
tată cu plantele aromatice (foi de dafin, 
cimbru, piper, rozmarin), plus sare după 
gust. 
Lăsăm untul la topit la temperatura 
camerei. Într-o oală cu apă clocotită intro-
ducem usturoiul necurăţat timp de două 
minute. Scurgem apa.
Punem pulpa de miel într-o tavă şi o ungem 
cu o perie cu unt şi o stropim cu ulei de 
măsline. Înţepăm în diferite locuri şi intro-
ducem usturoiul. Băgăm tava în cuptorul 
preîncăzit la 240 de grade C. Punem puţină 
apă şi coacem timp de 15 minute. Reducem 
temperatura la 180 de grade şi menţinem 
în cuptor pentru încă o oră. Stropim din 
când în când pulpa cu zeama din tavă. Dacă 
e nevoie, o putem întoarce cu spatulele (nu 
folosiţi furculiţa!). Cu 10 de minute înainte 
de final, putem pune câteva cuişoare în 
tavă şi presărăm cu flori de rozmarin. 
Temperatura mare de la început îi va 
conferi o crustă frumoasă, iar faptul că nu 
folosim furculiţa va împiedica scurgerea 
totală a sucului. Un alt secret apare acum. 
După ce s-a pătruns bine, scoatem tava din 
cuptor şi o acoperim cu un prosop timp de 
20-25 de minute. Sucul e concentrat iniţial 
în mijlocul cărnii. Timpul de odihnă îi va 
permite să se răspândească peste tot în 
pulpa de miel.

Su
rs

a 
f:

 b
el

la
tr

ic
e.

ca
na

lb
lo

g.
co

m





www.revistabranche.ro |  | mai 2021 | 13



14 | mai 2021 |  | www.revistabranche.ro

reţetă

Blanchetă din Peşte cu laPte de cocos şi lămâie

ingrediente: 
600 g de somon, ştiucă sau păstrăv (pot fi 
şi două tipuri de peşte), 6 morcovi mici, 3 
cepe, 3 lămâi, 1/2 praz, 25 g unt nesărat, 25 
g de făină, 100 ml lapte de cocos, un cubuleţ 
de unt.

mod de PreParare:
În 500 ml de apă adăugăm 2 ceape şi o 
lămâie toicate mărunt. Punem prazul tocat, 
precum şi morcovii curăţati, tăiaţi în două 
pe lungime. Lăsăm pe foc 15 minute, apoi 
introducem 300g din peştele tăiat bucăţi 
şi lasăm la fiert încă 10-15 minute. După 
ce este gata, se separă zeama de legume şi 

peşte.
Separat, topim untul la foc mic, amestecân-
du-l cu făina, adăugăm laptele de cocos şi 
stoarcem o jumătate de lămâie. Amestecăm 
până se îngroaşă uşor. Turnăm 200 ml de 
zeamă din fiertura de mai sus. Presărăm 
sare şi piper după gust şi sosul este gata. 
În altă tigaie, punem o lingură de ulei, 
jumătate de lămâie stoarsă, puţină ceapă 
tocată şi prăjim 300 g de bucăţi de peşte. 

mod de sevire: Într-o farfurie punem 
mai întâi legumele şi peştele pe care le-am 
fiert iniţial, adăugăm puţin sos alb, iar 
deasupra ornăm cu  bucăţile de peşte prăjit.
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reţetă

Sursa: santemagazine.fr

ingrediente Pentru 4 Porţii: 
4 bucăţi de somon de câte 100 g fiecare
1 kg de sparanghel verde
1 ardei iute roşu uscat
4 linguri de seminţe chia
1 lingură de miere
1 lingură de sos de soia
1 lingură de ulei de masline
Sare, piper

mod de PreParare:
Puneţi bucăţile somonului într-un vas 
de copt. Ungeţi-le cu ulei de măsline. 

Acoperiţi-le cu seminţe de chia.
Combinaţi mierea şi sosul de soia. Stropiţi 
pe spatele somonului. Coaceţi timp de 15 
până la 20 de minute la 180 ° C.
Clătiţi sparanghelul. Tăiaţi tocurile. 
Gătiţi-le 10-15 minute într-o oală mare cu 
apă clocotită sărată. Scurge-ţi şi lăsa-ţi să se 
răcească.
Tăiaţi mărunt câteva bucăţi de ardei iute şi 
presăraţi-le peste peşte.
Puneţi sare şi piper.
Gata. somonul în crustă de chia poate fi 
servit. Poftă bună!

somon în crustă de chia








