
facebook.com/revistabranche
Nr. 92 | iuNie 2021Sãnãtate & Lifestyle







4 | iunie 2021 |  | www.revistabranche.ro

Părintele Mina Dobzeu,  
un om de flacără

Preasfinţitul Ignatie, Episcopul Hușilor

spiritualitate

„Nu poţi fi monah dacă nu devii ca o flacără arzând totul”. Cuvântul acesta cred că i se 
potrivește foarte bine Părintelui Mina. A căutat doar desăvârșirea. Întregul traiect 
al vieţii sale a fost o flacără. Flacără, entuziasm, fervoare pentru Dumnezeu. De 

ce? Pentru că în viaţa Părintelui Mina credinţa a fost una altitudinală, fără sincope, fără 
intermitenţe. În muzică sincopele sunt frumoase, însă în credinţă ele pot fi fatale. 

Părintele Mina este aidoma Prorocului Ilie. Dacă-l întreabă Dumnezeu acum, în Ceruri, 
pe Părintele Mina : „Ce-ai făcut, Părinte Mina, pe pământ?”, răspunsul lui ar fi: „Cu râvnă 
am râvnit pentru Tine, Doamne, am crezut în Tine, Te-am mărturisit, fără să mă gândesc 
la pericolul că pot să-mi pierd și viaţa. Te-am mărturisit, Doamne, în lumea aceasta care 
Îţi este ostilă, în lumea aceasta în care ar fi vrut meșterii ideologiei ateiste să impună 
secera și ciocanul, dar eu am vrut să arăt lumii Crucea dragostei Tale. Asta am făcut eu 
pe pământ. Am crezut în Tine și nu am lăsat ca nimic să se înfiripeze în adâncul fiinţei 
mele între mine și Tine, Doamne. Nimic care să mă deturneze de la calea pe care eu Ţi-am 
promis-o Ţie atunci când, în faţa Sfântului Altar, am zis că Te voi sluji oriunde și peste tot în 
lumea aceasta, indiferent de condiţiile vitrege, de contextul social în care voi trăi.” De aceea 
viaţa părintelui Mina a fost o flacără!
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Părintele Mina a iubit lumina. Avea întotdeauna pe buzele sale: „lumină, lumină, lumină”. 
Am citit îndărătul acestei insistenţe duhovinceşti faptul că Părintele Mina deja împlinea, în 
adâncul fiinţei sale, cuvântul lui Hristos: „Umblaţi cât aveţi Lumina ca să nu vă prindă întune-
ricul. Căci cel ce umblă în întuneric nu ştie unde merge. Cât aveţi Lumina, credeţi în Lumină, 
ca să fiţi fii ai Luminii” (Ioan 12, 36).

Părintele Mina a mai avut o virtute frumoasă în sufletul său: iubirea sinceră faţă de oameni. 
Eu, cel care l-am cunsocut cel mai puţin, am încercat să-i înţeleg trăirea, zvâcnetul acesta 
al inimii lui, pe care îl avea pentru Dumnezeu, așa cum spune Sfântul Grigorie de Nazianz: un 
călugăr este „depozitarul filantropiei dumnezeiești”, este cel care iubește toată făptura, fără 
niciun fel de alte gânduri sau selecţii care ne caracterizează pe noi oamenii.

Am găsit un cuvânt frumos la părintele Vasilios, stareţul de la Iviron, Muntele Athos, care se 
pliază perfect pe structura şi statura duhovnicească a Părintelui Mina.  În acest cuvânt ni se 
spune ce înseamnă să fii monah autentic.

Deci, părintele Vasilos, întâlnindu-se cu călugării din obște, îi întreba: „nu-mi spuneţi cât de 
mult postesc călugării, câte ceasuri durează rugăciunile lor. Altceva mă interesează. Este 
cineva printre ei, chiar printre cei mai înaintaţi, care poate înţelege umanitatea obosită a 
zilelor noastre, care poate mângâia pe cei ce suferă? Este cineva care poate elibera pe cei 
căzuţi în cursele vrăjmașului? Dacă este cineva care poate da pace semenului său, care-l 
poate face să ajungă să iubească viaţa, să se bucure și să mulţumească lui Dumnezeu, acest 
lucru va arăta că este înaintat duhovnicește”.

Părintele Mina a trăit simplu: cu patul, cărţile și rugăciunea multă pe care o avea în inimă și 
pe buzele sale. Nu a dorit mai mult de atât. Era fericit cu aceste lucruri, pe care le avea în 
chilia lui simplă, dar plină de har.

Prin  rugăciunile şi sfaturile, pe care le-au primit toţi cei care au alergat în această cetate isto-
rică a Hușilor, Părintele Mina s-a înscris foarte bine în realitatea exprimată de acest cuvânt 
al părintelui Vasilios. Îndrăznesc să susţin cu responsabilă convingere că părintele Mina a 
fost unul dintre puţinii cei care au înţeles și au purtat „umanitatea obosită a zilelor noastre”.

Părintele Mina mai avea o calitate: te ajuta să îţi dai seama ce este și îţi arăta cum ar trebui 
să funcţioneze sinea ta, așa cum vrea Dumnezeu. Prin cuvântul său, prin fermitate, prin atitu-
dinea de verticalitate morală, te punea pe drumul acesta, pe care aveai certitudinea că nu are 
ce căuta compromisul.

Consider că aceste calităţi asupra cărora am zăbovit, zugrăvesc cel mai bine statura morală 
a părintelui Mina:  un om de flacără. Pentru că el însuși căuta, după puterea sa, desăvârșirea 
în Dumnezeu.

Minunat ar fi să-i urmăm calea, poveţele, pe care le găsim în scrierile sale. Iar ori de câte 
ori veniţi la mormântul, pe care îl găsiţi la streașina Catedralei din Huşi, unde părintele 
Mina a slujit și s-a împărtășit până în ultimele zile, să vă gândiţi că părintele se odihneşte 
lângă doi episcopi: unul dintre ei, episcop cărturar de mare anvergură – Iacov Antonovici, 
iar celălalt, un episcop martir – Grigorie Leu. Prin urmare, locul unde odihnește Părintele 
Mina este cel care deja devine un simbol al nevoii de mărturisire, de martiraj și un imbold, 
un impuls natural, așa cum l-a avut și dânsul, în această direcţie. Poate nu la nivelul şi cu 
amploarea la care a făcut-o părintele, dar cu siguranţă la fel de important pentru vremurile 
în care trăim: păstrarea şi consolidarea identităţii noastre spirituale, culturale, româneşti.



6 | iunie 2021 |  | www.revistabranche.ro

Mănăstirea Hlincea
spiritualitate

Mănăstirea Hlincea, cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, a fost întemeiată după 
anul 1574 şi înainte de 1591, de Maria, fiica lui Petru Şchiopul, şi de soţul acesteia, Zotu 
spătarul. 

În legătura cu data exactă a construcţiei bisericii se poate afirma că două momente ar fi putut 
favoriza începerea construcţiei de la Hlincea: 15 august 1586 - Petru Şchiopul îl întâlneşte la 
Bogdăneşti pe nepotul său Mihnea, pe râul Prut, sau la 10 iunie 1587 - la nunta lui „Vladu Vodă” 
a fost iarăşi chemat domnul Ţării Româneşti, Mihnea Turcitul.

Deci, lucrările de construcţie a mănăstirii Hlincea s-ar putea fixa, aproximativ, între anii 1586 – 
1587. Hramul Sf. Gheorghe a fost atribuit, probabil, în cinstea victoriei împotriva cazacilor, din 
23 noiembrie 1587. Luând în considerare aceste evenimente şi stilul arhitectonic cu influenţe 
muntene, se poate presupune că meşterul care a construit Hlincea făcea parte din curtea care 
însoţea pe Mihnea în Moldova. Alături de ctitorii fondatori ai mănăstirii trebuie să menţionăm şi 
ceilalţi ctitori: Miron Barnovschi şi Vasile Lupu.

După ce Petru Şchiopul şi familia sa au părăsit ţara la 8 septembrie 1591, mănăstirea a fost 
lăsată în paragină cu ,,toate satele răsfirate şi pustiite căci de la mănăstire de la Dionisiate 
călugării n-au mai venit, nici au mai purtat de grijă de metoh şi de sate, ci au lăsat tot de s-au 
pustiit”. 
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Biserica Mănăstirii Hlincea impresionează prin proporţiile sale armonioase. Ea se înalţă în 
mijlocul unei incinte spaţioase, în formă de patrulater (cu laturi de câte 60 m), înconjurată de 
ziduri înalte, sprijinite în partea de vest de contraforturi puternice. 

Biserica Mănăstirii Hlincea este construită în plan triconc, cu turlă pe naos, cu pereţii sprijiniţi 
de patru contraforturi în trepte, dispuși, doi câte doi, la o oarecare distanţă de absidele laterale. 
Există în această privinţă asemănări cu planul bisericii de la Aroneanu. Zidurile bisericii au 1 
metru grosime. Pridvorul bisericii este deschis, fiind format din trei arcade largi, susţinute de 
coloane rotunde în faţă și de secţiune pătrată la colţuri. El a fost închis cu geamuri. Din pridvor 
se trece în pronaos, care este despărţit de naos prin trei arcade sprijinite pe două coloane.

Pictura Mănăstirii Hlincea a fost lucrată în frescă între anii 1659-1661, în timpul domniei lui 
Ștefăniţă Lupu, de către pictorul Ioan Matei. Ea are o deosebită valoare istorică și artistică. În 
tabloul votiv de pe peretele de sud al naosului sunt pictaţi noii ctitori: Vasile Lupu, Ștefăniţă Lupu 
și Doamna Ecaterina, îmbrăcaţi în costumele de ceremonie. Din pictura interioară se remarcă 
în mod deosebit figura arhanghelului Gavriil, precum și seria de sfinţi militari: Mercurie, Nichita, 
Gheorghe, Dimitrie și Teodor, care indică realele calităţi portretistice ale pictorului.

De asemenea, este de remarcat prezenţa emblemei imperiale bizantine - vulturul bicefal 
încoronat, zugrăvită într-o nișă de sub fereastra altarului, simbol ce trebuie pus în legă-
tură cu visurile de mărire ale lui Vasile Lupu, cel „cu fire împărătească, mai mult decât 
domnească”.

Sursa: hlincea.mmb.ro
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Constantin Brâncuși,  
dezamăgirea și gloria absolută

În artă emoţia este exprimată în diferite formule sau forme și 
reprezintă portretul cultural, sufletesc, fiinţa interioară, eul 
artistic, într-un cuvânt „arta ţine de suflet“. 

Sufletul nu poate fi pipăit, măsurat sau cântărit, din acest motiv 
o evaluare obiectivă a unui artist și a operelor lui este subiectivă 
și necesită un timp pentru o consacrare reală, iar acest aspect se 
întâmplă de cele mai multe ori după moartea artistului. Contextul 
social, politic, economic și religios determină o dominantă culturală, 
care impune anumite criterii valorice în cotaţia artiștilor. În timpul 
vieţii, Constantin Brâncuși a fost apreciat și valorizat la Paris și pus 

la zid de vârfurile culturii la București 
de către membrii comisiei care s-au 
adresat lui Gheorghiu-Dej spunându-i 
că „Operele lui Brâncuși sunt niște 
lucrări (sculpturi) pe care le-ar putea 
face orice ţăran neinstruit“. Concluzia 
finală: „Operele lui Brâncuși nu ajută 
la edificarea socialismului în România. 
Refuzăm.“ 

Acest refuz s-a făcut după două dezba-
teri, ultima a fost pe 7 martie 1951, 
care a avut loc la ședinţa Secţiunii de 
Știinţa Limbii, Literatură și Artă, din 
cadrul Academiei Republicii Populare 
Române. Ședinţa a fost prezidată de 
dr. acad. Mihail Sadoveanu, unde au 
participat Alexandru Toma, George 
Călinescu și G. Oprescu (mare critic 
de artă) care au refuzat categoric 
propunerea lui Constantin Brâncuși, 
de a dona statului român lucrările 
aflate în atelierul din Paris, că nu 
poate fi considerat un creator în 
sculptură, acuzându-l de faptul că 
este un „dușman al regimului“. 

De cealaltă parte a baricadei s-au 
aflat Camil Petrescu, Geo Bogza și 
Victor Eftimiu, care au considerat 
că Brâncuși reprezintă un adevărat 
simbol pentru români confirmat în 

artă
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prezent. Trebuie să menţionez că în dele-
gaţia care a fost la Paris în anul 1951, printre 
membrii de investigaţie s-au regăsit fosta 
ţesătoare Constanţa Crăciun (Ministrul 
Culturii) și fostul tipograf cu patru clase 
Teohari Georgescu (Ministrul de Interne). 

După decizia autorităţilor române de a 
refuza donaţia, Constantin Brâncuși renunţă 
la cetăţenia română și în următorul an, 
donează atelierul din Paris cu 230 de sculp-
turi, 41 de desene, 1600 de fotografii, unelte 
și piese de mobilier statului francez, care îi 
dă și cetăţenia. O dramă sufletească trăită 
de Constantin Brâncuși, numai de el știută, 
avea să se transforme în gloria absolută, 
devenind cel mai mare sculptor modern al 
lumii. Sistemul de promovare și marketingul 
cultural, al instituţiilor și al personalităţilor 
culturale franceze, au oferit această șansă, 
pe care nu ar fi avut-o în România, luând în 
considerare că în prezent ansamblulsculp-
tural de la Târgu Jiu nu se află sub protecţia 
UNESCO. 

Toate acestea duc la silogismul, că Brâncuși 
nu ar fi ajuns cel mai mare sculptor modern 
al lumii, dacă operele lui de artă ar fi fost 
acceptate de statul român în anul 1951. 
Acesta putea avea aceeași soartă cu a lui 
Nicolae Grigorescu și a lui Ion Andreescu, 
fiind absenţi în marile muzee ale lumii. În 
prezent, profesorul Ghiţă Leonard, căruia în 
anul 1969 la expoziţia judeţeană a pictorilor 
ieșeni de la Galeria Dalles, directorul muzeului 
Guggenheim i-a cumpărat lucrarea „Pauza 
albă“, oferindu-i și un atelier pe malul Tamisei, 
în perioada expoziţiei, pe care i-a propus-o 
la Londra, a avut aceeași soartă din partea 
statului român, interzicându-i plecarea.

„Istoria se repetă în lumea culturală cu 
precizia ceasului elveţian“. Această greșeală 
istorică făcută de vârfurile culturii româ-
nești faţă de Constantin Brâncuși pare a se 
perpetua și în prezent mai mult ca oricând, 
unde confuzia în cultura contemporană 
tinde să întărească construcţia turnului de 
fildeș al artiștilor.
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umor

Școală modernă…
- Fiul dumneavoastră este neascultător la 
școală…
- Doamna învăţătoare, acasă se comportă 
la fel, dar eu nu vă deranjez cu telefoanele… 

- Iubi, ai luat pastile pentru ţânţari?
- Da, dar nu știu cum să-i fac să le înghită…

- Ce vrei să mănânci?
- Avem pâine?
-Da.
- Salam?
- Da.
- Unt?
- Sigur…
- Atunci, vreau clătite!

- Unde ești, dragule?
- În piaţă.
- Acolo erai și acum două ore…
- Da, dar nu mă pot decide ce să iau: 3 kg de 
cireșe sau o mașină second hand?

- Bade, fumezi?
- No, apăi depinde…
- Depinde de ce?
- Depinde dacă vrei să îmi dai sau vrei să 
îmi ceri…

- Peștele pe care mi l-ai vandut ieri nu era 
proaspăt!
- Nu’s eu de vină că n-aţi venit să-l cumpă-
răţi mai devreme.

La ora de anatomie:
- Pe ce parte este inima?
- Pe partea interioară, doamna.

Ora de zoologie:
-  Gigel, cum se numește animalul de care 
și leului îi este frică?
- Leoaica, doamna profesoară.

 
Soţia: - Ies în oraș pentru vreo două ore. 
Vrei ceva?
Soţul: - Nu, e suficient.

O tipă la cofetărie:
- Două prăjituri cu ciocolată, vă rog!
- Le serviţi aici sau la pachet?
- Aici, că acasă ţin dietă…

Doctore, e adevarat că pe mine mă vor 
opera studenţii?
- Da, studenţii.
- Și dacă nu mă operează bine?!
- O să le punem o notă mai mică.

- Salut, Ioane!
- Salut!
- Ai găsit femeia ideală?
- Da!
- Și, v-aţi căsătorit?
- Nu!
- De ce?
- Pentru că și ea caută bărbatul ideal!

Un tip făcea flotări în parcul Gării de Nord. 
Deodată, se oprește în faţa lui un ardelean 
care se uită sub el. După un timp, exclamă 
nedumerit: ”Apăi, tinere, fătuca o plecat 
de mult”.

- Daţi-mi o loţiune pentru creșterea 
părului.
- O sticlă mare sau una mică?
- Una mică, că nu îmi place să port părul 
lung.

- Bulă, ce s-a întîmplat în 1558?
- S-a născut Mihai Viteazul.
- Foarte bine! Dar în 1561?
- A împlinit 3 ani?

- Ce mai face bărbatul tău? Nu l-am văzut 
de mult timp.
- Ce-i spun eu.
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Pui la grătar cu miere, usturoi ardei iute și Piersici

ingrediente: 
PUI: ¼ cană de miere, ½ cană de ulei de 
măsline, 2 lămâi stoarse, 2 căţei de usturoi 
tocaţi, 1 lingură sare, 1 linguriţă de piper 
negru proaspăt măcinat, 4 pulpe de pui dezo-
sate, fără piele.
ArDeI IUte ȘI PIerSICI MUrAte: 1 ardei 
iute cu seminţe, tăiat subţire, ¼ ceapă roșie 
medie, feliată subţire în jumătăţi de lună, 1 
cană de apă, ½ cană oţet de mere, 1 lingură 
de miere, 2 linguriţe sare, 3 piersici coapte, 
înjumătăţite, fără sâmburi și tăiate felii.
SALAtă: rucola proaspată, busuioc proaspăt, 
ceapă verde tocată, 1 lingură ulei de măsline

mod de PreParare:
PASUL 1
Într-un castron mic amestecaţi 1/4 cană de 
miere, suc de lămâie, usturoi, 1/2 cană ulei 
de măsline, 1 lingură sare și 1 linguriţă piper 
negru proaspăt măcinat. Se toarnă într-o 
pungă mare de plastic cu fermoar. Adăugaţi 
puiul, sigilaţi punga și masaţi pentru a 
acoperi puiul. Marinati la frigider cel putin 1 
oră sau lăsaţi să stea la temperatura camerei 
30 de minute.
PASUL 2
Pentru ardei iute și piersici: Puneţi ardeiul 
iute și ceapa într-un castron mediu rezistent 
la căldură. Într-o cratiţă mică amestecaţi oţet, 
1 lingură de miere, 1 cană de apă și 2 linguriţe 
de sare. Se aduce la fierbere peste mediu-
mare. Se toarnă amestecul de oţet peste ardei 
și ceapă. Acoperiţi vasul cu folie de plastic 
și lăsaţi să stea la temperatura camerei 15 
minute. Adăugaţi piersicile și lăsaţi-le să se 
marineze aproximativ 5 minute. Se strecoară 
amestecul, lăsând deoparte ardeiul, ceapa și 
piersicile și rezervând 3 linguri din lichid.

PASUL 3
Preîncălziţi un grătar uns sau o tigaie 
pentru grătar la mediu-mare. Scoateţi puiul 
din marinată și scuturaţi ușor excesul de 
marinată. Condimentează ambele părţi ale 
puiului cu puţină sare și piper. Punem bucă-
ţile de pui la grătar până se rumenesc frumos 
pe ambele părţi, întorcând ocazional, aproxi-
mativ 15 minute în total.
PASUL 4
Așezaţi rucola, busuiocul și ceapa verde 
într-un castron mare și aruncaţi ușor cu 
1 lingură de ulei de măsline și lichidul de 
murare rezervat. Adăugaţi ardeiul iute, ceapa 
și piersicile. Se condimentează cu sare și 
piper.  Să aveţi poftă! 

Sursa foto: bhg.com

culinar
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reţetă

mușchiuleţ Picant de Porc cu verdeaţă și morcovi

ingrediente: 
1 kg de muschiuleţ de porc, 1 linguriţă 
pastă de chili fierbinte, 1 linguriţă de zahăr 
brun deschis, 1 bucată de ghimbir curăţat, 
ras fin, 3 căţei de usturoi, răzuiţi mărunt, 
3 linguriţe sos de soia, 2 linguriţe ulei de 
susan prăjit, 3 linguri de ulei vegetal, sare, 
morcovi medii, curăţaţi, tăiaţi subţire, 1 
legătură de verdeaţă.

mod de PreParare:
PASUL 1
Congelaţi mușchiuleţul de porc până la 
fermitate în jurul marginilor, 30-45 de 
minute.
PASUL 2
Combinaţi pasta de chili, zahăr brun, 
ghimbir, usturoi, 2 linguriţe sos de soia și 
2 linguriţe ulei de susan într-o pungă de 
plastic resigilabilă (sau caserolă). Feliaţi 
mușchiul cu un cuţit. Adăugaţi la marinată, 
sigilaţi punga și frământaţi pentru a acoperi 
bine. Lăsaţi să stea cel puţin 10 minute și 
până la 2 ore.
PASUL 3
Încălziţi o lingură ulei vegetal într-o tigaie 

mare antiaderentă. Când uleiul este foarte 
fierbinte, adăugaţi jumătate de carne de 
porc într-un singur strat; condimentaţi 
foarte ușor cu sare. Gătiţi-l încet, până 
devine maro închis dedesubt, aproximativ 
1 minut. Întoarceţi carnea de porc și conti-
nuaţi să gătiţi, încă aproximativ 1 minut. 
Se transferă pe o farfurie. repetaţi cu altă 1 
lingură de ulei vegetal încins și bucăţile de 
mușchi rămase. 
PASUL 4
Încingeţi o lingură de ulei vegetal în tigaie. 
Adăugaţi morcovii și gătiţi într-un singur 
strat, până când încep să se înmoaie și să 
se rumenească dedesubt, aproximativ 2 
minute. Adăugaţi verdeaţa și amestecaţi. 
Gătiţi până când legumele sunt crocan-
te-fragede, aproximativ 2 minute.
PASUL 5
Combinaţi oţetul, o lingură sos de soia și ¼ 
linguriţă ulei de susan într-un castron mic. 
Stropiţi mușchiul când îl puneţi în farfurie.

Se poate servi cu orez.

Sursa foto: bonappetit.com





reţetă

Sursa: santemagazine.fr

ingrediente: 
1 dovlecel galben, 2 legături de 
ceapă verde, 1 lămâie, 4 roșii 
cherry, busuioc proaspăt, 2 foi 
de copt, mozzarella proas-
pătă, 1 lingură de seminţe de 
dovleac, 1 linguriţă fulgi de 
chili, 2 linguriţe de miere.

mod de PreParare:
Preîncălziţi cuptorul la 450 de 
grade. Spălaţi și uscaţi toate 
produsele. tăiaţi dovleacul 
în bucăţi. tăiaţi în jumătăţi 
roșiile. tocaţi frunzele de 
busuioc.
Încălziţi un strop de ulei de 
măsline într-o tigaie la foc 
mediu-mare. Adăugaţi 1 legă-
tură de ceapă verde tocată 
și gătiţi, amestecând, 30-60 
secunde. Puneţi bucăţile de 
dovlecei în tigaie. Gătiţi, ames-
tecând, până se înmoaie și se 
rumenesc usor, 4-5 minute. 
Se condimentează cu sare și 
piper. Opriţi focul.
Așezaţi foile de copt într-o 
tavă (cu hârtie de copt). 
rupeţi mozzarella în bucăţi 
mici și împrăștiaţi-le peste 
aluat. Se acoperă cu amestecul 
de dovlecei. Coaceţi până când 
brânza este topită și foile sunt 
maronii aurii, 10-12 minute. 
Între timp, într-un castron 
mediu, amestecaţi roșiile, 1 
legătură de ceapă verde, suc 
de lămâie și un strop de ulei de 
măsline. Se condimentează cu 
sare și piper.
După ce s-au făcut foile, se 
ornează cu busuioc tocat, 
seminţe de dovleac, fulgi 
de chili și miere, după gust. 
Feliaţi-le în bucăţi și serviţi cu 
salată. 

Sursa foto: hellofresh.com

dovlecel cu mozzarella,  
seminţe de dovlecel și miere








