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„Suferim de o boală despre care se 
vorbește foarte puţin – narcisismul. 
Hristos ne învaţă să nu căutăm cele-

britatea, nici să fim populari”
Preasfinţitul Ignatie, Episcopul Hușilor

spiritualitate

Din păcate, ne place să trăim sub 
lumina reflectoarelor vieţii publice. 
Există o manieră compulsivă de 

a posta pe reţelele de socializare, de a 
exhiba viaţa privată în sfera publică, încât 
nu mai există niciun fel de graniţă (limită) 
între ceea ce ar trebui să ţină de intimi-
tate – ceea ce ar trebui să se consume în 
taina sufletului unui om, în taina relaţiilor 
dintre oameni, sau în taina trăirii vieţii 
de familie – și ceea ce ţine de sfera vieţii 
publice.

De ce există o asemenea atitudine, 
un asemenea comportament? Pentru 
că suferim de o boală despre care se 
vorbește foarte puţin – narcisismul.
Un intelectual al ţării noastre are o carte, 
intitulată foarte sugestiv: «Facebook – 
fabrica de narcisism». Narcisismul are 
mult mai multe faţete, din perspectivă 
psihologică. Una dintre aceste faţete 
este cea în care vrem să ne livrăm – ca 
un fel de marfă cât se poate de bine 
ambalată – celor care ne urmăresc, celor 
care credem că, într-un anume fel, ne-ar 
aprecia.

Este o iluzie, pentru că, chiar dacă am 
avea mii de aprecieri (like-uri) la o foto-
grafie pe care o postăm sau la un text pe 
care îl scriem și îi dăm drumul în spaţiul 
public (în mediul virtual), acel „like” se 
dă într-un mod foarte automat. De multe 
ori, oamenii nici nu citesc conţinutul a 

ceea ce este acolo și, în virtutea faptului 
că ne știu și nutresc o oarecare simpatie 
faţă de noi, în mod aproape instinctual, 
dau un click, și noi, cei care avem smart-
phone-ul, suntem extrem de bucuroși că 
am acumulat nu știu câte mii de aprecieri 
(like-uri) sau de vizualizări.

Cu cât omul este mai conștient că are 
anumite calităţi – mai ales dacă ajunge 
la convingerea că este un om inteligent 
și că el trebuie să devină un «influencer» 
- postează, compulsiv, de toate și pentru 
oricine, încât pagina respectivă devine un 
fel de bazar, din care fiecare alege ceea 
ce crede, ce poate și ce simte, în funcţie 
de dispoziţia pe care o are.

Dorinţa aceasta este deja expresia unui 
orgoliu, a unei mândrii nemăsurate.
Hristos ne învaţă să nu căutăm cele-
britatea, nici să fim populari, pentru că 
această celebritate și popularitate va fugi 
de noi. Secretul este acesta: să căutăm 
să fim cât mai anonimi, cât mai smeriţi, 
și va veni după noi și celebritatea și faptul 
de a fi populari, iubiţi de oameni, fără să 
ne-o dorim.

Fiţi voi înșivă! Lăsaţi să fiţi voi, așa cum 
Bunul Dumnezeu v-a lăsat, cu darurile și 
înzestrările pe care le aveţi, și puneţi-le 
în lucrare, ca să beneficiaţi de ele și 
dumneavoastră, dar și cei din jur, și cele-
lalte vin de la sine.
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Biserica Barnovschi din Iași
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 mănăs-
tirii, 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 radicale 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 
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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 realizată pe lemn și îmbrăcată în metal 
argintat.

Maria Luisa Ţuculeanu
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Reforma Luterană, gândirea 
naţionalistă, arta barocă
Mihai Coţovanu
 mihaicotovanu.ro

Ordinea politică și religioasă a Europei sub influența Papei este dezmembrată 
de ideile reformiste a lui Martin Luther(1483-1546). Încercarea lui de a 
îndrepta Biserica Catolică ia o altă direcție pe care nu a reușit să o contro-

leze. În aceste condiții, apar bisericile reformate, provăduind o gândire religioasă 
care se eliberează de canoanele cataolicismului, îndepărtându-se de influen-
țele mistice religioase, orientându-se spre o gândire rațională. Aceste aspecte 
au determinat o nouă abordare în artele plastice: compozițiile religioase sunt 
îndepărtate, de asemenea și portretele de sfinți, fiind privilegiată o nouă viziune 
artistică, cu subiecte din lumea reală, peisaje cu personaje, compoziții cu activități 
cotidiene, peisaje rurale citadine, naturi statice și flori.

artă
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Reforma luterană prinde rădăcini în spațiul țărilor germane, care determină o 
nouă abordare a gândirii filosofice, dintre artiștii cei mai reprezentativi în această 
direcție, amintim pe Rembrandt Harmenszoon (1606-1669), Johannes Vermeer 
(1632-1675), reprezentanți ai Epocii de aur, ai artei Baroce. În spațiul latin, cei 
mai reprezentativi pictori sunt Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) și 
Diego Velázquez (1599-1660). 

Rembrand desăvârșește organizarea suprafețelor plastice, cu centru de interes. 
Definește plasticitatea cromatică prin bogăția tentelor de griuri colorate care nu 
se repetă prin egalități. Cel mai bun ucenic a lui Rembrand, devine maestrul lui 
Vermeer, în pictura căruia se reunesc toate elementele esențiale ale picturii, încât 
privitorul nu poate avea vreo observație critică, doar admirație și contemplare. 
Spațiul, lumina și culoarea din tablourile lui conduce pe privitor într-o dimensiune 
culturală plastică profund de expresive, de vibrații înalte.

Un motiv în plus pentru a vorbi despre transfigurarea spiritului în materia plas-
tică. Aceleași caracteristici le găsim și în pictura lui Jean-Baptiste-Siméon Chardin 
(1699-1779). Consider că Rembrand, Vermeer și Chardin sunt deschizători de 
drumuri și premergătorii picturii moderne. Opera lor configurând elementele esen-
țiale artelor plastice idealiste.
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Casa Ioseph Zoller 
Material cules și redactat de Elena Motas

Sub emoția rămășițelor arhitecturii 
de odinioară, Iașul vibrează printr-o 
frumusețe aparte, deseori pierdută 

totuși printre clădirile lăsate în paragină fie 
din indolența proprietarilor care s-au văzut 
în incapacitatea de a întreține proprietăți 
de o valoare patrimonială incontestabilă, 
fie din cauza celor care, fără o cultură 
desăvârșită pentru artă și istorie, nu își 
închipuie că distrug povești. Totuși, într-un 
peisaj dezolant, desprins parcă dintr-un 
scenariu prăfuit de doruri, pe vechea 
Uliță Albă sau a Făinii, cum era numită pe 
vremuri strada Elena Doamna, la numărul 
39 A, se distinge casa industriașului evreu 
Ioseph Zoller, astăzi, proprietatea avocatei 
ieșene, Gianina Vera Poroșnicu. 

Supranumită și „palatul alb”, Casa Joseph 
Zoller, singurul monument de patrimoniu 
privat din Iași, te frapează de la prima 
vedere, fie că o zărești ziua, scăldată de 
lumina soarelui, fie că o vezi seara, târziu, 
pusă în valoare de lumina rece și sobră a 
reflectoarelor. Construită în stil neoclasic 
– linii geometrice clare și precise, putem 
observa elementele preluate din arhitectura 
antică precum coloanele corintice și fațada 
plană și lungă inspirată din stilul roman  – 
clădirea este o bijuterie, zugrăvită în cea 
mai pură nuanță de alb. Istoria acestui 
monument este una complicată. La început 
a fost una dintre cele mai frumoase clădiri 
ale Belle Epoque-ului, făcută după planurile 
lui Joseph Zoller,  și terminată după trei ani, 

locuri
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cu lucruri comandate din străinătate, cu uși 
din lemn masiv sculptate și cu pereți pictați. 
Casa se afla în mijlocul unui domeniu 
impozant, avea alipită de aceasta camerele 
slugilor și era înconjurată de fabrica de 
ciocolată a industriașului, de curtea cu 
pomi fructiferi, de grădină și de domeniul de 
viță de vie, iar fântâna, construită sub formă 
de cișmea, desăvârșea aspectul. Și fabrica 
era inspirată tot din arhitectura neoclasică. 
Din păcate, aceasta nu mai există în 
zilele noastre, arhitectura inițială fiindu-i 
schimbată complet. Comuniștii au confiscat 
casa lui Joseph Zoller, fiind, evident, o casă 
de chiaburi și au transformat-o în patru 
apartamente de locuit, a câte două camere 
fiecare, structura sa fiind alcătuită din opt 
camere principale. Din lipsa posibilităților 
financiare, cele patru familii care au locuit 
spațiul nu au putut întreține și conserva 
arhitectura și designul somptuos al casei, 
ea intrând, încetul cu încetul, într-un proces 
de degradare.

Recuperată de actualul proprietar în anul 
2013, Casa Joseph Zoller a trecut printr-
un serios proces de restaurare ce a durat, 
coincidență sau nu, trei ani (atât cât a durat 
și construirea ei de industriașul evreu). 
Colaborând cu arhitecții specializați pe 
restaurarea monumentelor istorice – care au 
readus la viață și somptuozitatea Palatului 
Culturii, unul dintre monumentele istorice 
centrale ale orașului Iași -, a încercat să 
păstreze aerul boem al clădirii și să îi redea 
strălucirea din vremurile de demult. 

Elementele care construiesc fațada clădirii 
au fost restaurate și recondiționate după 
planurile pe care le-a conceput Joseph 
Zoller. Gardul din fier forjat, lucrat manual, 
ce datează din anul 1912, a fost readus la 
viață, fiind unul dintre elemente care fac 
parte din structura originară a casei Zoller. 

Citește continuarea articolului  
pe www.revistabranche.ro
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umor

- Ioane, am tăiat o găină. Ce vrei să îți 
fac din ea?
- Palincă!

Medicul:
- Încercați să faceți sport dimineața!
Pacientul:
- Domnule doctor, am încercat și seara, 
dar îmi sare berea din sticlă…

Unele gospodine au început să facă 
dulceață, altele… gem!

- Iubitule, trebuie să îmi cumpăr 
câteva rochii noi.
- Dar ai șifonierul plin…
- Pe acestea le știu toți vecinii.
- Atunci, mai bine ne mutăm din cartier, 
e mai ieftin!

- Ce îți place cel mai mult la mine?
- Picioarele, iubito!
- Nu, eu mă refeream la ceva din 
interior…
- Aaa…, covorul din sufragerie!

- Dragă, am uitat să luăm pâine.
- Am înțeles! Mă duc să luăm pâine!

- Iubi, după părerea ta, ce înseamnă să 
fii diplomat?
- Să te gânești de două ori înainte de a 
nu spune nimic.

Îți dai seama că ai îmbătrânit, când 
începi să te întâlnești în farmacie 
cu persoanele pe care le vedeai în 
discotecă…

- De ce nu mi-ai spus că ești măritată 
și, m-ai ai și un copil?
- Așa sunt eu, mai timidă…

Ea vine acasă și își găsește soțul în pat 
cu tipă:
- Mă, nenorocitule, nu mi-ai jurat că nu 
mă m-ai înșeli?
- Dragă, nu pot așa dintr-o dată. Încerc 
să reduc treptat. Tipa e mai mică decât 
tine cu 5 centimetri…

- Repede, repede, sari pe geam. Vine 
soțul mai devreme acasă.
- Cum să sar pe geam? Suntem la 
etajul 13!
- Bine că te-au apucat superstițiile 
acum…
- Am nevoie de un covor în camera 
copiilor, care să se murdărească mai 
greu.
- Câți copii aveți?
- Șapte.
- Mai bine asfaltați!

- Nu vreau ca să mă laud, dar am 
un metabolism care îmi permite să 
mănânc orice și să rămân plinuță!

Pe net:
- Un solar bun în oraș? Ceva 
recomandări?
- Spre Târgu Frumos, dar e de 
castraveți!

Primul semn că ai îmbătrânit?
Vezi o femeie doar în furou, iar tu te 
temi să nu răcească…

Femeia are două scopuri în viață: să se 
căsătorească și să arate necăsătorită!
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Culinar
PASTE CU MOZZARELLA ȘI BUSUIOC

INGREDIENTE: 
3-5 linguri de ulei de măsline, 1/2 ceașcă 
de ceapă galbenă tocată, 4 căţei de 
usturoi, zdrobiţi, 1/3 cană sos de roșii, 
1/3 cană vin alb, 2 linguri zahăr, 1/2 cană 
smântănă,1 pachet de paste, fierte și stro-
pite 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 roșu, sare.

MOD DE PREPARARE:
Într-o cratiţă mare, adâncă, la foc mediu, 
încălziţi 2 până la 4 linguri de ulei. Se 
adaugă ceapa și usturoiul și se sotează 
timp de 2 până la 3 minute, până se 

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

Foto: epicurious.com
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reţetă

INGREDIENTE:
500 g creveţi mari curăţaţi, 3 linguri de 
ulei de măsline, 1 bulb mare de fenicul, 
înjumătăţit, curăţat și tăiat subţire, 4 
căţei de usturoi, curăţaţi și sfărâmaţi, 
1⁄2 linguriţă fulgi de ardei roșu zdrobit, 
1⁄2 pachet de paste orzo, 1 roșie cherry, 
1 ceașcă 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 și piper negru proaspăt măcinat.

MOD DE PREPARARE:
Preîncălziţi cuptorul.
Uscaţi creveţii cu șerveţele de hârtie și 
condimentaţi cu sare și piper. Adăugaţi 
1 lingură de ulei de măsline într-o tigaie 
mare. Când s-a încins uleiul adăugaţi 
creveţii și 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 și adăugaţi 
2 linguri de ulei de măsline. Adăugaţi 
feniculul, usturoiul, fulgii de ardei. 
Condimentaţi cu sare și piper și se 
fierbeţi până se înmoaie și se înroșesc, 
aproximativ 4 minute. Adăugaţi orzo, 
roșii cherry, măsline, mărar și suc de 
lămâie. Se amestecă și se adaugă vin 
alb și se lasă timp de 30 de secunde. 
Adăugaţi bulion de pui, amestecaţi 
pentru a combina și readuceţi creveţii în 
tigaie. Se transferă la cuptor. Coaceţi 4 
minute, amestecaţi ușor și continuaţi să 
coaceţi până când orzo este gătit, încă 
aproximativ 4 minute.
Serviţi imediat, stropit cu ulei de măsline 
și acoperit cu mărar suplimentar, felii 
de lămâie și 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 și așezaţi-le pe 
o foaie de copt și acope-
riţile cu o folie aluminiu. 
Așezaţi-le la aproxi-
mativ 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 și curăţaţi 
coaja cu o linguriţă. 
Puneţi pulpa într-o stre-
curătoare și lăsaţi-o să 
se scurgă timp de 20 de 
minute.
Într-un blender, combi-
naţi sucul de la lămâi, 
usturoiul, tahiniul 
și sarea după gust. 
Se amestecă câteva 
secunde. Adăugaţi 
pulpa și amestecaţi la 
consistenţa dorită.
Transferaţi compoziţi 
într-un castron și 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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Pericolele dietelor 
drastice

     Mariana Chelariu,  Nutriţie şi Dietetică
      Iaşi, Str. General Berthelot,  Nr. 4, Et. 2, Cam. 4, 
      0728.082.951       www.marianachelariu.ro

Atunci când vine vorba de săbit 
aproape toată lumea îşi doreşte ca 
aceasta să se întâmple rapid, iar 

unii sunt dispuşi să adopte diferite diete 
drastice, cu o determinare demnă de o 
cauză mai bună.
Reducerea bruscă şi semnificativă a 
numărului de calorii asimilate zilnic 
duce mai degrabă la pierderi din masa 
muscular şi nu din grăsimea corporală. 
Mai mult, ele pot conduce la o stare de 
oboseală permanentă, dar şi la afec-
ţiuni dintre cele mai diverse cauzate de 
privarea organismului de vitaminele şi 
nutrienţii necesare.
Dietele care presupun mai puțin de 1000 
calorii pe zi, cele care exclud grupe 
alimentare sau dietele extreme de deto-
xifiere, supun corpul unui șoc la care 
organismul reacționează prin eliminarea 
apei din țesuturi, scăderea imunităţii, 
pierdere de masă musculară ( inclusiv 
musculatura cardiacă) şi încetinirea 
metabolismului.
Sindromul încetinirii metabolismului 
constă într-o serie de modificări hormo-
nale şi metabolice care sunt răspunsul 
organismului la privarea calorică drastică 
pe o perioadă îndelungată de timp.
Prima cauză ar fi reducerea masei muscu-
lare, iar a doua reducerea nivelurilor de 
hormoni tiroidieni, responsabili cu reglarea 

metabolismului. Din păcate, această stare 
poate persista chiar și după ce ți-ai atins 
obiectivele în urma unei diete dure.
Având în vedere că organismul nu poate 
face diferenţa între înfometare şi dietele 
drastice, el va reacţiona ca şi cum ai fi 
într-o stare naturală de înfometare. Sunt 
activate mecanisme de protecţie care să 
prevină epuizarea resurselor de energie 
(aflate în depozitele de grăsime), astfel 
nivelul de energie va scădea şi, din nefe-
ricire, apetitul va creşte. Inevitabil, vei 
slăbi din ce în ce mai greu, kilogramele se 
vor pune la loc, de data aceasta exclusiv 
sub formă de grăsime.
Ideal este ca regimul alimentar pe care 
îl adopți să îți permită să slăbești în jur 
de 1 kilogram pe săptămână, din care 
jumatate să fie din depozitele de grăsime.
Când slăbești cu orice preț, nu rămâi 
numai fără kilograme, ci și fără nutrienții 
esențiali. Câteva dintre consecințele 
deficienţelor nutritionale sunt: căderea 
părului, oboseala extremă, ameţeli, 
scăderea atenţiei, iritabilitate, scăderea 
imunității, fragilizarea oaselor.
Cel mai sigur și sănătos drum spre 
o greutate potrivită este combinația 
dintre alimentația echilibrată, diversă, 
cu alimente cât mai puţin procesate şi 
de sezon, activitate fizică şi o durată a 
somnului de 7-8 ore pe noapte.

nutriţie




