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toţi”, ca un Joc de-a vacanţa, la un înalt nivel actoriesc, specific,
de altfel, primei noastre scene. Naţionalul râde, cântă şi dansează
într-un spectacol-eveniment-concert teatral, postmodern, cu
acolade retro, care aduce pe scenă actori de marcă, antrenaţi în a
face totul. Talentul şi inventivitatea nu au limite, se revarsă
abundent. O reauzim şi chiar o revedem pe inegalabila Edith
Piaf, reîncarnată magnific de Anca Sigartău, artistă
extraordinară, plurivalentă. Tania Popa aduce, cu fineţe şi
emoţie, fragmente din marele repertoriu rusesc, acum în plin
postrăzboi, după Crimeea, între război şi pace. Atmosfera
burghezo-nostalgică a fostului Mic Paris reverberează nostalgicinterbelic în romanţele altei vedete, care, patronimic, ne trimite
la fabuloasa distribuţie din Take, Ianke şi Cadîr, interpretul
acestui moment artistic fiind Aylin Cadîr.
Supervedeta serii, Medeea Marinescu, alături de
superinventivul Marius Manole, decupează din cotidianul
asurzitor momente de vrajă, conducându-ne spre lumea muzicii
calde şi a cuvintelor şoptite (alt citat inspirat preluat din Promo,
la care subscriem entuziast). Istvan Teglas, Eduard Adam şi
Lari Giorgescu se exprimă şi non-verbal, excepţional prin
pantomimă, improvizaţie inedită. Fabulos e şi segmentul
susţinut de foarte talentaţii Emilian Mârnea, Petre Ancuța şi
Florin Călbăjos, care îşi adjudecă multele aplauze printr-un
foarte inedit concert, parteneri fiindu-le... multe instrumente
muzicale.
Nu ştiam nimic despre Emy Drăgoi (şi copiii lui talentaţi
− gena artei se moşteneşte!), venit de la Paris cu o bucurie
formidabilă a muzicii lăutăreşti şi franţuzeşti, un artist care a
cucerit tronul regal al jazzului cântat la acordeon.
Seara de vis, de empatie cu poezia, muzica şi dansul
frenetic, rupe spectatorii de stresul cotidian. Scenografia,
luminile, surprizele, costumele, anvergura susţin impecabil acest
univers al artelor gemene. Plină până la refuz Sala cea Mare!
Regia, sobră, rafinată şi cu implicarea directă în recitarea
versurilor (admirabile şi cele ale doamnei Ana Blandiana), este
asigurată, realist şi funambulesc, de către neobositul, veşnic
tânărul actor, director general (istoric) al TNB, preşedintele
UNITER, ambasadorul teatral actual cel mai titrat al artei scenice
de la noi, inubliabilul nostru Hamlet − ION CARAMITRU.
La alţii, pe mapamond, e urgia, la noi − magia!
Dinu GRIGORESCU

Sponsor: S.C. ECO CLEAN SRL * www.ecoclean.ro

CIRIPITUL EDITORIAL

RADU OANCEA,
ULTIMUL ZBOR
În Sinaia anilor 50-60 se remarca o
doamnă distinsă, cu părul alb-violet, tăcută și
foarte civilizată, mamă a doi băieți superbi,
Radu și Sandu Oancea, care locuia, sus, pe Furnica pe strada
Casieriei la nr. 2, la parterul unei vile stil montan, neoclasic, cu
turn și camere mari, înalte, dar destul de întunecoasă, construcția
fiind așezată cu fața spre nord-vest, acolo ne întâlneam, noi,
copii, elevii Școlii „Carmen Sylva“, de ziua, ori a lui Radu, ori a
lui Sandu. Venea și Anca Veleicu, al cărui tată căzuse prizonoier
la Ruși și îl credeau mort, de fapt era prizonier deportat în
Siberia. Familia Oancea, respectată în oraș, se bizuia pe suportul
material al mamei lor, olandeza, îndrăgostită de Gheorghe
Oancea, inginer la Astra Română, multinațională olandeză,
căsătorindu-se cu el, apoi au divorțat sau soțul a decedat, nu mai
contează. Fiind cunoscătoare de limbi străine doamna Elisabeta
Oancea se angajează la OJUT, așa se numea atunci Oficiul
Județean de Turism, loc unde și-a găsit locul și norocul în
vremuri grele, urâte chiar, desfășurate însă în decorul sublim de
la poalele Bucegilor. Turismul a dat multor salariați o pâine mai
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CIRIPIT de PĂSĂRELE este un ziar de teatru, poezie, umor şi opinii,
înfiinţat în februarie 2016 de către dramaturgul, prozatorul, poetul,
criticul de teatru, editorul şi jurnalistul cultural român Dinu
GRIGORESCU (n. 1938).
Ziarul CIRIPIT de PĂSĂRELE, editat de către Fundaţia Spirit
Românesc Pro-Arte şi Caritate - Bucureşti (Fundația Spirit Romanesc
- Teatrul Zamora), preia, prin omonimie, titlul piesei de succes a
dramaturgului D.G.

M-am revăzut cu Radu, după 1990, la Poiana Țapului, avea un
mic service care a mers o perioadă, apoi a fost închis. Și a mai
trecut un deceniu și jumătate, când ne-am reîntâlnit la Poiana
Țapului unde s-a căsătorit cu Daniela, aveau un câine lup superb
în curte, multe flori, o casă foarte dichisită cu o priveliște de vis,
în sfârșit, o familie fericită. În 2015 ne-am văzut de câteva ori, am
rememorat oameni și locuri din Sinaia copilăriei și adolescenței
noastre, am făcut schimb de telefoane, i-am dat o carte cu
autograf, am discutat câte-n lună și-n stele, și despre politică, era
profund nemulțumit, făcea naveta anual în Olanda unde avea
asigurată, în continuare, asistență medicală de top. Nu se văieta,
ignora bolile senectuții, se apropia de 80 de ani. Nimic nu-i
prevedea sfârșitul rapid, decât tăcerea, telefonului. Am intrat la
idei. Am întrebat pe cineva despre el și mi-a dat de înțeles că ar fi
decedat. Nu puteam să cred. Așa era. O boală netratată la timp, în
ciuda asistenței medicale olandeze, ignorată în stil zeflemitor, i-a
pus capăt zilelor la 81 ani, în 2016.
Nu-i pot apride o lumânare la mormânt, întrucât nu-l are.
Omul de munte și-a ales loc de îngropăciune... aerul de munte.
Dorința i-a fost îndeplinită. Salvamontiștii i-au cărat urna pe
stâncile de la Sfânta Ana, acolo de unde Caragiale a avut ambiție
și a coborât cu ochii legați, condus de prieteni la trăsură. Radu a
vrut ca cenușa să-i fie aruncată, împrăștiată, din vârful stâncii. Și
i s-a îndeplinit și această dorință. În momentul deschiderii urnei,
un curent, l-a luat pe sus, pe sus, l-a învârtit în aer, vârtejuri, și
Radu s-a depus pe stânci, pe arbori, cum se depune zăpada.
Am să-i aprind o lumânare la Schitul de la Sfânta Ana.
28 iulie 2017

bcdabcdabcda
bună de mâncat, ceea ce se întâmplă și în zilele turismului nostru.
Ambii băieți nu puteau să nu devină sportivi și de performanță,
schiau perfect, stiliști, și, în același timp, au trecut la bob, un sport
dur, periculos, care creștea până la paroxism adrenalina
concurenților și îmi amintesc bine de frumoasa pârtie din Sinaia,
de turnanta cea mare, de cele mai mici, de frumoasele și
înghețatele zile de iarnă când veneam cu tatăl meu la spectacol,
cânta muzica în pavilion (Ecaterino vedete-aș moartă cu dric la
poartă… etc.) și cu mititei în farfurie. Ce timpuri poetice.
Stalinismul feroce a mutat pârtia din orașul regilor în Poiana
Brașov, devenit Stalin, o pârtie betonată, modernă, dar prost
croită, ale cărui turnante provocau dese accidente și chiar morți.
Acolo, în 1952, a avut loc și Festivalul de iarnă al Tineretului, un
fel de olimpiadă, găzduită cu tam-tam internaționalist de
autoritățile staliniste române. Acolo a suferit și Radu un grav
accident, zburând cu carcasa de metal dincolo de taluz, oprinduse într-un brad. Radu, înalt ca bradul, rezistent ca oțelul, a suferit
operații la genunchi, a primit o tijă metalică și și-a continuat
viața, era tânăr, chipeș, ambițios, avea tot viitorul în față. Am rupt
contactele după ce Sinaia m-a gonit din casă și din liceu ca fiu de
avocat anticomunist. Nu ne-am văzut decenii, întâi Sandu, apoi
Radu au plecat în Olanda, reușind aceasta datorită mamei lor
care-și păstrase cetățenia în țara lui Rembrandt. Acolo și-au creat
un nou destin, profesii, asistență medicală la cel mai înalt nivel.
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O comedie satirică inedită și virulentă la Teatrul Dramaturgilor Români.

„Învățăturile lui Zaharia Trahanache către fiul său Zăhărel“
de Marilena Dumitrescu
Distribuția și personajele: Olga Delia Mateescu (Zoe, văduva
lui Trahanache), Adrian Ciobanu (Tipătescu, ex-prefectul
județului), Orodel Olaru (Nae Cațavencu, noul prefect), Tudorel
Filimon (Pristanda), Ștefan Velniciuc (Dandanache), Marius
Drăguș (fiul lui Trahanache de la Paris), Pavel Bârsan, Mihai
Mitrea (Farfuridi și Brânzovenescu), Radu Mitrea (cetățean
turmentat). Muzica live interpretată de o orchestră de suflători,
Marilena Dumitrescu sub bagheta lui Hans Groza. Regia: Ingrid Bonta, scenografia
Daniel Divrician.

Numai simpla înșiruire a personajelor ne pune în fața unui
experiment temerar al autoarei (scenaristă de succes la Grupul
umoristic Vouă) membru a Uniunii Scriitorilor, Filiala București
dramaturgie, care, nici mai mult, nici mai puțin, a făcut ce n-a
reușit (propus) să facă I.L. Caragiale și anume, să-și reia
personajele din Scrisoarea pierdută, după un număr de ani (două
decenii, mai exact), imediat după decesul venerabilului
prezident Trahanache. Evenimentul tragi-comic, devine
declanșator al unei succesiuni patrimoniale, dar si politice, cu
numeroase trimiteri spre realitatea imediată, pe principiul
vaselor comunicante ale viciilor omului, din trecut în prezent, și
garantat că va fi cam tot așa și-n viitor. Comedia demarează în
trombă imediat după funeralii, în fața unei statui ecvestre
(discutabile) unde defunctul călărește iapa tranziției României
din finele secolului al nouăsprezecelea în cel de-al douăzecilea.
Învățăturile, nu sunt expres formulate ca în Hamlet, unde, tatăl,
bifează cu precizie fiului său, Laerte, directivele de urmat în
viață, ci ele derivă din contracția minuțioasă și foarte bine
articulată dramatic de talentata autoare, care îl aduce pe fecior,
surprinzător, de la Paris pe fiul lui Trahanache junior o hahaleră
perfectă ca și ilustrul său părinte. Învățătura ar fi: fură cât poți de
la stat, minte cât poți, fii, cât mai ticălos ca să fii un victorios.
Setea de putere și avere a faunei politice, pe diferite nivele, are ca
pivot pe formidabila Zoe, dornică de eternizarea ei la putere în
județ și de ce nu în țară! Olga Delia Mateescu realizează un
portret de mare frumusețe teatrală, cu nimic mai prejos, de
creația memorabilă a Elvirei Godeanu, acea Zoe de neuitat din
anii 50. Ea pendulează malefic printre potențiali pețitori, dornici
să-și extindă averile și să facă alianțe conjuncturale, de bisnis, , în
pragul alegerilor etern trucate. Excepțională este scrisă și
regizată întâlnirea mamei, văduva pețită de prefectul Cațavencu
(monumental Odorel Olaru) cu pramatia de la Paris, jucător de
cărți venit parcă de la Gogol, (alt merit al autoarei), la fel și
partida de poker, Aluziile la timpul prezent determină reacțiile
spectatorilor, care se identifică cu infracțiunile zilelor noastre arestările cu abuzul de serviciu (și de putere), eliberările dictate
cu rapiditate, lipsește numai ordonanța 13 și replica „altă
întrebare“, lansată de noul Farfuridi.
Caragiale nu poate fi imitat, doar parodiat, Orodel Olaru,

majestos, tragi-comic, unduitor, versatil, realizează un portret
nou al celebrului personaj, iar scenele cu Zoe, sunt foarte aproape
de antologie. Ștefan Velniciuc, parșivul Dandanache, dezvoltă
prin compoziția fină și expresivă, senilitatea cinică și perfidă a
tipului ajuns la senectute, Nicolae Filimon încarnează , haz
robust, un Pristanda rotofei îngrășat de șpăgi, consilier personal.
Contrapunctici, politicieni locali, caricaturali (Marius Drăguș și
Pavel Bârsan) preiau cu succes ticurile tradiționale ale cuplului,
generând mereu comic. Pe noua canava dramatică, Radu Mitrea
turmentatul cetățean, se manifestă amuzant, face să circule o
scrisorică care va ajunge, mimetic cu modelul cel ilustru, în
mâinile lui Zoe, regina sforăriilor.
Adrian Ciobanu, portretizează cu dibăcie, șiretenie un
Tipătescu, mai puțin ofertant, second hand, despuiat de morga
funcției prefecturale (a pierdut-o, posibil prin demitere sau
remaniere, sigur prin pensionare), încă activ la partid și în trena
lui Zoe, manifestând față de fosta și viitoare primă doamnă a
județului impetuoasa Olga Delia Mateescu, elanul amorezului
rezidual, scurs din epoca glorioasei epistole pierdute (și regăsite)
îmbină cu haz trist sentimentele cu interesele, speriat de
perspectiva sumbră a repatrierii lui musiu Zăhărel (nume ales
admirabil), fiul risipitor, dar și de condițiile testamentului
draconic, răzbunător al defunctului Zaharia Trahanache.
Falnicul Conu Fănică apare strivit de evenimente și resemnat
finalmente.
Remarcabilă intuiția și putința scriitoarei de a păstra ceea
trebuia obligatoriu păstrat și de a inova acolo unde se putea
inova, operațiune dificilă literar. (Nu a reușit Caragiale atunci
când a intenționat să-și urmărească personajele pe alte
amplasamente social-politice și la alte vârste, în neterminata
comedie „Sotirescu et co.“).
Orchestra live, contribuie din plin la atmosfera de epocă.
Bref, un spectacol dinamic pe un text bine scris, al unei
autoare dibace, stăpână pe arta sa, susținut cu aplomb de actori,
regizat cu precizie şi fantezie de Ingrid Bonta în decorurile
realist-metaforice ale lui Daniel Divrician, sortit succesului.
Localul pus la dispoziţie din Calea Griviței nr. 66-68,
renovat de municipalitate, atribuit prin hotărârea Consiliului
General la propunerea primarului general (scriitoarea Gabriela
Firea) către Muzeul Literaturii Române (director meritoriu Ion
Cristescu, partener de proiect) oferă posibilitatea montării
rapide, a mai multor piese valoroase din dramaturgia autohtonă,
uneori, pe nedrept ignorată, alteori minimalizată, dar
întotdeauna așteptată de public.
Dinu GRIGORESCU
16 iulie 2017
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Noul Teatru al Dramaturgilor Români, inaugurat cu un spectacol excelent:
.

„Învățăturile lui Zaharia Trahanache către fiul său Zăhărel”
sau „O scrisoare pierdută II”

Cronică de teatru
ALEXANDRA ARES
(Revista Teatrală Radio)

Recunosc că m-am dus fără
prea mare tragere de inimă la
premiera piesei românești
„ Î nvă ță t u r i l e l u i Z a h a r i a
Trahanache către fiul său
Zăhărel” de Marilena
Dumitrescu din cauza titlului care evocă ceva datat, pentru
care amatorul de teatru modern din ziua de azi nu prea are
răbdare. M-am dus mânată mai degrabă de curiozitate să văd
noul Teatru al Dramaturgilor Români, înființat de curând de
Primăria Municipiului București și condus de dramaturgul
Lucia Verona, o prietenă veche a primarului Capitalei,
Gabriela Firea, pe care a convins-o să aducă – în fine –
Bucureștiul în
rândul lumii
civilizate, cu un
teatru dedicat
e x c l u s i v
dramaturgilor
români în viață.
La prima
vedere poate părea
un pas minor, dar
este o inițiativă
majoră care trebuie
semnalată ca atare,
cu bucurie și
recunoștință.
Pentru cine nu știe,
aș dori să semnalez
că de pildă la New
York, orașul unde
am trăit și am scris
în ultimii 20 de ani,
există zeci de teatre – excelente – dedicate în mod special
dramaturgilor americani în viață, Roundabout Theater,
Manhattan Theater Club, Playwrights Horizons, Cherry Lane
Theater etc. De fapt, majoritatea celor câteva sute de teatre
de pe Broadway, Off Broadway sau Off-Off Broadway joacă în
proporție covârșitoare autori americani și englezi (cu aceștia
din urmă există, cum se știe, o relație de afinitate culturală și
simbioză lingvistică, cum are România cu Republica
Moldova). Mai mult, toate teatrele americane care se
respectă au un laborator de dramaturgie contemporană și un
dramaturg rezident care primește o bursă (finanțate de
primării, de National Endowment of the Arts și diverse
fundații) să scrie teatru timp de un an, sau mai mulți, și să își
dezvolte o piesă sau mai multe cu trupa.
O situație similară există și în Marea Britanie unde,

spre deosebire de România, toate marile teatre, inclusiv The
Royal Shakespeare Company, au laboratoare dramatice
pentru dramaturgi autohtoni în rezidență. Din această cauză
se scrie mult teatru și de foarte bună calitate în aceste țări:
pentru că fiecare piesă nouă se rodează în development
workshops (ateliere de dezvoltare) afiliate teatrelor și abia în
final se joacă pe scenă. De fapt dramaturgii nici nu au voie sa
publice o piesă înainte de a fi avut cel puțin două montări,
când se presupune că textul final s-a rodat. După care,
uniunea dramaturgilor interzice regizorilor orice modificare
pe text.
În teatrul românesc, unde regizorul e rege, chiar și

marile texte sunt amputate sau însușite fără credit, pe bucăți,
pentru diverse colaje. S-a creat o cultură teatrală mai
degrabă de preluare din străinătate și de interpretare de
hituri (un fel de theater standards) decât de creație
autohtonă, ceea ce este din păcate semnul unei culturi
minore, cam lipsite de curiozitate și de încredere față de
etosul național. Mulți regizori se plâng, pe drept, că
dramaturgii autohtoni nu scriu la fel de bine ca cei din Vest,
dar acest lucru nu se poate petrece într-un vacuum, fără ca
dramaturgilor autohtoni să li se ofere aceeași posibilitate să
se rodeze ca cei din Vest. În loc să se găsească formule să fie
ajutați, dramaturgii români au fost, până la aceasta inițiativă
fantastic de binevenită a PMB, marginalizați și lăsați să se
descurce singuri.
În fine, am ajuns la noul Teatru al Dramaturgilor
Români de pe Calea Griviței nr. 64-66, situat cam peste mână
pentru cei care nu au mașină și circulă cu transportul în
comun, într-o sală foarte mică, de sub 100 de locuri, dar
frumos amenajată. Nu știam nimic nici despre dramaturg
(Marilena Dumitrescu) nici despre regizoare (Ingrid
Bonța), dar am recunoscut în sumarul program de sală, care
servea și ca bilet, o distribuție de primă mână, cu actori de la
Teatrul Național.
De îndată ce a început spectacolul (cu muzică live
interpretată de Constantin Urziceanu, Cristian Hanghiuc
Continuare în pag. 5
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și George Chiriac, coordonați de Hans Groza), mi-am dat
seama că, din fericire, nu este vorba despre învățăturile
plicticosului Trahanache către fiul său, cât de o veritabilă
„Scrisoare pierdută II”, scrisă, regizată și interpretată
excepțional. Trăim în epoca serialelor TV, a romanelor în
serie gen „Harry Potter” și a filmelor în serie de la „James
Bond” la „Hunger Games”. Chiar și una dintre piesele
originale americane de anul acesta, care a primit un premiu
Tony la New York (Laurie Metclief, pemtru rolul principal), se
numește „Casă de Păpuși II” („Doll House II”), după Ibsen,
scrisă de Lucas Hnath. Se pare că Marilena Dumitrescu i-a
luat-o înainte ca idee de serie teatrală, piesa sa fiind scrisă în
2010. În definitiv, de ce nu? Personal nu am nimic împotriva
seriilor, câtă vreme se ridică
la nivelul originalului sau cel
puțin nu îl fac de râs.

Divrician) a fost fuziunea impecabilă dintre nou și vechi. O
fuziune organică, convingătoare, fără stridențe. Regia, la
rândul ei, a accentuat construcția, replicile și personajele –
toate fără cusur și a creat o scenă antologică de poker între
Cațavencu, Zăhărel, Farfuridi și Brânzovenescu. În timp ce „O
scrisoare pierdută I”, ca să o numim așa, este o satiră a
demagogiei în lupta pentru putere politică, această „O
scrisoare pierdută II” este o satiră la fel de suculentă a
oportunismului din viața intimă a lui Zoe și a pretendenților
ei în goana după putere.
În viziunea tinerei regizoare Ingrid Bonța, distribuția
reflectă psihologic percepția lui Zoe asupra personajelor:
amantul și fostul prefect Tipătescu (Adrian Ciobanu) nu mai
este un june prim de mărimea lui Zoe, ci a devenit mai tânăr și
mai scund decât ea, reflectându-i retrogadarea socială de
care este dezamăgită. Cațavencu, la rândul lui, este excesiv de
înalt, reflectând atât poziția de dominanță socială dar și cea
mai puțin dezirabilă de canalie care nu poate fi controlată. În
fine, Agamemnon Dandanache (excelent interpretat de
Ștefan Velniciuc) este de înălțime compatibilă, îmbrăcat cu
mare stil, dar suficient de zaharisit pentru a fi ușor manipulat
de Zoe. Foarte buni și Tudorel Filimon în rolul lui Ghiță
Pristanda, Ovidiu Ușvat în rolul Cetățeanului Turmentat, și
cuplul comic Farfuridi și Brânzovenescu (Cristian Dionise și
Cristian Dumitru).
Marilena Dumitrescu este, am aflat după premieră, și
autoarea romanului „Virtual”, scris împreună cu Jerome
Thomas și publicat la Editura Zip, și scenaristă de emisiuni
de televiziune, cu premii naționale pentru dramaturgie și
scurt-metraj. S-a simțit plăcut experiența de scenarist (unde
fiecare cuvânt contează) în lipsa redundanțelor din dialog și
în structura ciclică a piesei care începe cu o înmormântare și
se termină cu o nuntă.
Dacă nu mi-a plăcut ceva la această piesă a fost, cum am
spus la început, titlul, „Învățăturile lui Zaharia
Trahanache către fiul său Zăhărel”, greoi și neincitant, care

În „Învățăturile lui
Zaharia Trahanache către
fiul său Zăhărel”, o avem pe
Zoe Trahanache după 10 ani
de la „Scrisoarea pierdută”
a lui I. L. Caragiale, la
înmormântarea soțului ei cu
același amant Tipătescu
alături, care a pierdut postul
de prefect și o mare parte din
respectul lui Zoe care dorește
cu orice preț să dețină șefia
(indirectă) a partidului în continuare, prin intermediul unui
nou soț. La mâna proaspetei Zoe (interpretată clasic, dar
magistral de frumoasa Olga Delia Mateescu) apar doi
pretendenți, Tipătescu (Adrian Ciobanu), fostul prefect, și
Cațavencu, actualul prefect (Orodel Olaru), interesați nu
numai de nurii lui Zoe dar și de averea și mai ales de influența
ei politică pentru sprijin la viitoarele alegeri pentru șefia
partidului. La acești doritori de funcții apare și Zăhărel
(Marius Drăguș), fiul din prima căsătorie al lui Trahanache,
un personaj interesant, comic și credibil, inventat de
Marilena Dumitrescu, care știe de la tatăl lui de importanța
mamei lui vitrege pentru orice om cu ambiții politice din
urbe.
Ce mi-a plăcut foarte mult atât la piesă cât și la montare
(semnată de Ingrid Bonța) și la scenografie (Daniel

îi face un deserviciu de imagine. Ar fi frumos ca pe viitor, sala
din Calea Griviței sa rămână pe post de laborator teatral și
spectacolele reușite (ca acesta) să migreze la un an de la
premieră la o sală de vreo 300–400 sute de locuri, situată mai
central. Și de ce nu, viitorul spectacol pe scena mare să se
numească, cu umor și la obiect, „O scrisoare pierdută II”?
În concluzie, un dublu debut, de teatru și spectacol, pe
care îl recomand cu căldură celor care vor să sprijine
dramaturgia autohtonă și să petreacă o seară agreabilă.
„Învățăturile lui Zaharia Trahanache către fiul său
Zăhărel”se poate vedea în această vară la Teatrul
Dramaturgilor Români din Calea Griviței nr.64-66.
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BOABE DE CAFEA

G. K. CHESTERTON – ORTODOXIA.
O FILOZOFIE PERSONALĂ [FRAGMENT][IV]
Etica tărâmului
fermecat
[…] Însă eu mă ocup aici de
etica şi de filozofia care se nasc când
eşti hrănit cu basme. De-ar fi să le
descriu în detaliu, aş putea menţiona
numeroase principii nobile şi
sănătoase care se desprind din ele.
Avem lecţia cavalerească din
Croitoraşul cel viteaz: uriaşii
trebuie omorâţi pentru că sunt
uriaşi. Este vorba despre răzvrătirea
bărbătească împotriva orgoliului ca atare. Căci rebelul este
un personaj mai vechi decât toate regatele, iar iacobinul are o
tradiţie mai veche decât iacobiţii . Există lecţia
Cenuşăresei, aceeaşi cu cea din Magnificat –
exaltavit humiles. Mai este excelenta lecţie
dinFrumoasa şi bestia, şi anume că un lucru trebuie
să fie iubit înainte de a deveni demn de iubire. Există
teribila alegorie a Frumoasei din Pădurea
Adormită, care ne relatează cum fiinţa umană a fost
binecuvântată cu toate darurile la naştere, dar a fost
blestemată să moară; cum şi moartea însăşi s-ar
lăsa, poate, îmblânzită, devenind somn. Nu mă
preocupă totuşi aici în mod special niciunul din edictele date
pe tărâmul fermecat, ci întregul spirit al legii sale, pe care am
învăţat-o înainte să vorbesc şi pe care o voi ţine minte şi când
nu voi mai putea scrie. Mă preocupă un anumit mod de a privi
viaţa, creat în mine de basme, dar care de atunci încoace a fost
prea puţin ratificat de realitate. […]
În basm o fericire de neînţeles atârnă de o condiţie de
neînţeles. O cutie se deschide şi toate relele zboară afară. Un
cuvânt este uitat şi oraşele pier. O lampă este aprinsă şi
iubirea îşi ia zborul. O floare este culeasă şi nişte oameni
trebuie să plătească cu viaţa. Un măr este mâncat şi speranţa
în Dumnezeu dispare.
Acesta este tonul basmelor şi nu e nicidecum vorba
despre lipsă de lege sau de libertate, chiar dacă oamenii care
trăiesc sub o meschină tiranie modernă l-ar putea lua prin
comparaţie, drept libertate. Cei proaspăt ieşiţi din
închisoarea Portland ar putea crede că Fleet Street este un loc
liber. Dar la o privire mai atentă se vădeşte că atât zânele, cât
şi ziariştii sunt sclavii datoriei. Zânele cele bune par a fi cel
puţin la fel de severe precum celelalte oblăduitoare.
Cenşăreasa a primit o tăsură din ţara minunilor şi un vizitiu
venit din văzduh, însă a primit şi porunca – ce ar fi putut
proveni din suburbia Brixton – că trebuie să se întoarcă acasă
înainte de ora douăsprezece. În plus, are un condur de sticlă şi
nu poate fi o coincidenţă că sticla este o substanţă atât de
răspândită în folclor. Cutare prinţesă trăieşte într-un castel
de sticlă, cutare pe un deal făcut tot din sticlă; o altă prinţesă
vede toate lucrurile în oglindă. Toate pot trăi în case de sticlă
atâta timp cât nu aruncă cu pietre. Căci această lucire pală a
sticlei întâlnită pretutindeni este expresia faptului că
fericirea este strălucitoare, dar fragil, la fel ca materia pe care
fata în casă sau pisica o sparg cel mai adesea. Iar acest
simţământ al basmului m-a pătruns şi pe mine şi a devenit
simţământul meu personal faţă de lumea întreagă. Am
simţit şi mai simt că viaţa însăşi este strălucitoare ca

diamantul, dar fragilă ca sticla. Iar atunci cînd
cerurile au fost asemuite cu un măreţ cleştar, îmi
aduc aminte că m-am cutremurat. M-am temut ca
Dumnezeu să nu lase din mână cosmosul ca să se
facă ţăndări. Aduceţi-vă însă aminte că a fi fragil nu este
totuna cu a fi perisabil. Loviţi un pahar şi nu va rezista o
singură clipă; aveţi grijă să nu-l loviţi, nimic mai mult şi va
rezista o mie de ani. Tot astfel era, din câte mi se părea mie, şi
bucuria oamenilor, în ţara minunilor sau pe pământ.
Fericirea depindea de condiţia de a nu face un lucru pe
care l-ai putea face oricând şi despre care, foarte
adesea, nu ţi-e limpede de ce nu l-ai face. Punctulcheie aici este că mie acest lucru nu mi se părea
nedrept. Dacă cel de-al treilea fecior al morarului i-ar cere
zânei: „Explică-mi de ce nu trebuie să stau cu capul în jos în
palatul zânelor”, zâna i-ar putea răspunde pe bună dreptate:
„Ei bine, dacă-i vorba pe-aşa, explică-mi ce este cu palatul
zânelor.”[…]
(G. K. Chesterton – Ortodoxia. O filozofie personală
Editura Humanitas, Bucureşti, 2008 , pp. 59, 67,68)
(Gilbert Keith Chesterton - scriitor, jurnalist și gânditor
englez.
Născut: 29 mai 1874, Kensington, Londra, Regatul Unit al
Marii Britanii și al Irlandei de Nord
Decedat: 14 iunie 1936, Beaconsfield, Regatul Unit al Marii
Britanii și al Irlandei de Nord)
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HORIA GÂRBEA
dramaturg, poet, romancier, publicist și traducător al pieselor lui William Shakespeare

Omul e plurivalent, sagace, jovial, prietenos, familist,
poet, cronicar de temut, dar nu distrugător, conducător,
surâzător, jurnalist excelent, după Alex Ștefănescu e unicul
dramaturg important din generația lui, (în stilul lui, zic eu),
prolific, capabil să trateze teme importante (Căderea
Bastiliei), norocos și la premii (le are cam pe toate, inclusiv al
Academiei, ceea nu au mulți confrații și nici n-a visat I.L.
Caragiale la vremea lui) îi place succesul (cui nu-i place!),
călătorește mult, și, la târgurile de carte, nu pare a fi invidios
(de multe ori nici nu ar avea motive), cunoaște toată breasla
scriitoricească din România (cea oficială și mai puțin
notorie), încurajează talentele, e invidiat cum se cuvine,
atacat din tenebrele culiselor, inteligent, cult, erudit,
englezit, leu puternic în jungla literaturii române.
Dinamica artistică a lui Horia Gârbea se înscrie astăzi
pe orbita unei călătorii spre mai toate planetele literare unde
a probat capacitatea de a fi ubicuu. Șansa lui Horia a fost,
dincolo de paleta talentelor indubitabile, și faptul că, în
momentul cuceririi libertății de creație, decembrie 1989, el
se afla la vârstă optimă a înainta pe câmpul , denivelat,
dinamitat, al războiului cu trecutul atacat la baionetă .
Dramaturg în primul rând, și de prim rang, Horia
Gârbea are și piedici. Dar sunt și piedici plecate din
obtuzitățile repertoriale, generale, știut fiind că în marile
teatre, stat în stat, Corifeii manageriatului (cu excepții
lăudabile), refuză arogant deschiderea porților („cerberii”
dau undă verde, numai favoriților și abonaților.). Așadar,
comediile și dramele lui Horia Gârbea (la fel ca și mai
vârstnicul, acidul comediograf Mihai Ispirescu) sunt
reprezentate, deocamdată, cu respect, la Teatrul Nottara.
(Piesa „Funcționarul destinului” care se joacă cu săli pline, de
multe stagiuni la sediu, în turnee și în străinătate, probează
succes la public, dar și în fața cronicarilor dramatici.)
Paris, de la stânga la dreapta:
Dinu Grigorescu, Lucia Verona și Horia Gârbea

Dumnezeu te mai ajută și din umbră. Astfel, Horia
Gârbea a devenit unul din traducătorii moderni ai operei lui
William Shakespeare, proiect grandios. Parte dintr-un grup
de traducători de elită, cu sprijinul sponsorilor, (la un
moment dat și Institutului Cultural Român), au fost oferite
teatrelor și cititorilor, traduceri noi ale marilor tragedii și
comedii scrise de uriașul dramaturg, singurul necriticat de
nimeni, de secole. A beneficiat H.G și din această aventură
literar-editorială, căci, odată intrat (de facto), în intimitatea
laboratorului de creație al geniului de la Londra,
traducătorul are multe de învățat și nimic de pierdut: sabia
lui Gârbea, cu două tăișuri foarte ascuțite; pe de-o parte
despici și câștigi, analizezi, pas cu pas, tehnicile de scriere,descriere a personajelor celebre și, pe de altă parte, fatal, te
confrunți și cu sentimentul descurajării în fața Perfecțiunii
Geniului. (Dar marele Will nu s-a inspirat din „Perșii“ lui
Eschil, atunci când a clonat un pic fantoma lui Darius, topindo în Duhul tatălui prințului Danemarcei, Hamlet?)
Călit în lupte grele, dramaturgul român de elită și-a
î n t ă r i t
a r m u r a
literară din
dotarea-i
naturală (în
subconștient
lucrează
benefic și
l e c ț i i l e
Corifeului
britanic din
epoca primei
Elisabete.)
Deschis,
jovial, corect
în relații,
excelent
comunicator
și jurnalist cu
f o r ț ă
redacțională
(secretar
general de
re d a c ț i e l a
excelenta publicație literară Luceafărul de dimineață),
globtroter pe la marile târguri de carte (naționale și
internaționale), neobositul nostru coleg și lider de breaslă,
aduce servicii lumii scriitorilor, prin oficierea, cu finalitate
(sagacitate, rapiditate) a multiplelor și complexelor atribuții,
el asigurând, deocamdată, tot cu succes, și interimatul Filialei
București - Poezie, a Uniunii Scriitorilor. În ciuda
peregrinărilor literare, dl Gârbea, este și va rămâne
nedespărțit de matricea dramaturgiei. A contribuit recent și
la nașterea Teatrului dramaturgilor români, instituție
publică subordonată Primăriei capitalei, astfel împlininduse și vechiul deziderat al regretatului scriitor, critic, mentor și
istoric literar, plecat în cenaclul umbrelor celeste - Mircea
Ghițulescu.
La mulți ani, dragă Horia!
D. G., 13 iulie 2017
(Revista Teatrală Radio)
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Cuvintele mozaicului lăuntric

1988, cu Dina Cocea

Mihaela-Mariana
Cazimirovici
Forța cuvântului ne fascinează și când
aceasta se îmbină armonios cu o viață care a
cunoscut foarte multe răsărituri, se-ntâmplă să reiasă un volum
precum cel intitulat „Lumea prin care am trecut”. Căci autorul
său, dl. Gheorghe Țiclete, chiar și-a descoperit atât vocația,
printr-o carieră profesională de succes, cât și drumul spre
erudiție, prin deschiderea porții către minunata lume a scrisului.
Cu minuțiozitatea unui cercetător în profunzimile
sufletului, dar fără nevoia unor subterfugii stilistice complicate,
autorul dezvelește indirect laturi ale personalității sale, aducând
în discuție calități umane pe care le apreciază, cum ar fi:
altruismul, toleranța, dar și calmul, răbdarea și înțelegerea.
De altfel, plin de bunăvoință și cu bucuria creării unor
documente importante pentru generațiile viitoare, oferă chiar
clemență în fața unor tare de caracter: „Există momente în care
putem fi egoiști, atunci când faptele noastre nu ne afectează decât
pe noi înșine și nu lezează în niciun fel pe altcineva.” (Egoism și
altruism) (p. 11).
Implicat și atent la evenimentele sociale cotidiene,
subliniază importanța educației, dar și a simțului patriotic,
argumentând și încă mai căutând răspunsuri logice la situația
economică și socială actuala românească: „Din vina cui s-a ajuns
astăzi ca pe șantierele de construcții din țară să existe un deficit
atât de mare de mână de lucru [...]?” (Cum apare și se dezvoltă
sentimentul dragostei de țară) (p. 380).
De altfel, nu este întâmplătoare alegerea citatului anterior
pentru că în acest jurnal de idei, aparținător memorialisticii,
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autorul nu se rezumă numai la răspunsurile sale în fața diverselor
obiective pe care și le propune, ci își pune mai întâi, direct,
întrebările aferente, așa cum consemnam în paragraful de mai
sus.
Generosul caleidoscop al opțiunilor angajării sale în viața
socială îl duce, de asemenea, și înspre anumite personalități cu o
semnificație specială pentru autor, precum Dragoș Bugă,
Constantin Brâncuși, Mihai Eminescu sau Gheorghe Magheru,
dar și spre zone sau orașe ale țării, precum Clujul și Bucureștiul.
Capitala își arată atractivitatea printr-o istorie
tumultuoasă, bine surprinsă în câteva puncte ale volumului,
autorul fiind un căutător efervescent și aducând date istorice
concrete și importante, cu detalii și amănunte despre: „[...] acest
mic Paris legănat de valurile liniștite sau înspăimântătoare, ce nu
l-au cruțat niciodată [...].” (București, în zilele noastre) (p. 93).
În plus, o parte importantă este oferită Gorjului și
2003, cu Iurie Darie
înființării școlii de meserii din Vădeni, subliniind, încă o dată,
locul educației în existența autorului, care, de altfel, și-a dedicat
viața
meseriei
de profesor.
Cu Tudor
Popescu
Și lucrurile nu se opresc numai între granițele țării, ci merg
până departe, în Maroc, Alger, spre regiuni surpinzătoare precum
Sahar si masivul Tassili, unde descrierile locurilor, religiilor și
raselor se dezvoltă pe spații largi, pline de framec, lăsând în urmă
chiar sfatul autorului: „Pentru a-i înțelege însă pe saharieni,
trebuie să-i vezi acolo, «la ei acasă» [...]” (Scurt voiaj algerian)
(p. 222), oferind implicit și o invitație la călătorie.
Așadar, spiritul sapiențial și dorința de cunoaștere a dlui
Gheorghe Țiclete se dezvoltă pe baze puternice, imprimând
valoare muncii sale de a scoate la iveală bogăția unei minți
pregătite de călătoria spre desăvârșire și avem convingerea că
astfel de creații, precum cea pe care am avut-o în vedere aici, vor
mai urma.
(Gheorghe Țiclete, Lumea prin care am trecut, Ed. Amanda Edit,
2016, 504 p.)
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RUGĂ ŞI BLESTEM
Ce trist şi vinovat mă simt
că eu trăiesc, iar marele istoric a murit.
Nu mai vreau să trăiesc în ţara lupilor flămânzi,
a zis,
care au sfâşiat-o.
Nu vreau să mai văd dezastrul.
Sunt prea bătrân ca să emigrez.
Şi-l rog pe Bunul Dumnezeu,
să mă ia cât mai repede la el.
L-a luat.
Şi pe mine m-a lăsat.
M-a lăsat cu lupii.
Dar eu strig la Dumnezeu:
Dă-mi, Doamne, o putere de zeu,
să-i sfâşii eu,
nu ei pe mine şi pe Tine,
căci dacă ţara e sfâşiată,
Tu, Doamne, eşti sfâşiat.
Ţara mea e partea Ta din cer.
Tu ne-ai dat-o pe pământ.
Ca legământ.
Moartea ţării ar fi moartea Ta.
Nu lăsa, Doamne, păcatul să se întindă în ţara mea.
Să ucidem lupii!
Dă o grindină, Doamne,
cu bolovani uriaşi,
să cadă pe capetele lor pustii,
să se aleagă praful din ei de vii!
Din blestem în blestem
lunece pe scară
trădătorii de ţară,
lătrători de nimicuri,
închinători la arginţi,
fără de credinţă,
ce chinuie a Ta fiinţă!
Îndeamnă-ne, Doamne, spre iubirea uitată,
să purtăm iarăşi stindardul dacic prin nori,

„ECOUL DINTRE UMBRE”
Codruţ Radi pendulează între poezie
şi pictură, cu un tangaj spre pragmatismul
librarului de bun-gust şi de cursă lungă,
unicul aşezământ de acest gen de pe Valea
superioară a Prahovei. Omul pare taciturn,
dar, pe fond, nu este aşa; îşi ascunde
sentimentele cu grija îngerului atent la
toate detaliile. Născut în Fecioară, Codruţ
Radi are duioşii, reverii, ascunzişuri şi
desişuri voalate de poet al ecourilor
sufletului încărcat de rostiri:
„N-am găsit încă răspuns
cum se cade mai departe
evidenţei chip ascuns
mizând restul pe o carte.
Ce întruna m-a străpuns
rătăcind zărilor sparte
orb răscrucii de-am ajuns
unde drumul nu se-mparte.
Timpul numai curge-mpuns
prin clepsidrele-i deşarte
roi nisip îndeajuns

să ne spălăm faţa de învingători.
Dă-ne icoana de martiri
s-o sărutăm,
să ne învie, să nu mai fim umili,
păcătoşi fără de păcat,
căci nu-i păcat mai mare decât să fii călcat
în picioare, furat, jumulit de mişei
şi să stai ca laşii în bordei.
Prea mult timp am fost slugi,
fiindcă am fost neam de ţărani,
ajunşi la oraş laşi şi plăvani.
Dar e vremea să fim iar luptători,
ca zeea Bendis, la care am supt,
să avem spiritus,
să ne merităm cununa lui civicus.
Iar acest spirit se naşte numai in Civitas Dei,
Unde se coc zmeii.
Am amorţit, ne-au amorţit simţurile toate,
Prea credem că minunile se nasc de la sine,
pe nemestecate.
Poate. Dar se sting la fel de iute,
dacă nu ştim să ţinem flacăra vie, pe nevăzute.
Ne credem nemuritori,
dar lupii flămânzi se hrănesc cu sânge de visători.
Ne vor sfâşia până la os,
pe toţi,
dacă nu punem mâna pe suliţa zeiţei,
să-i ţintuim.
Tu ne înveţi:
Dacă nu putem să-i schimbăm prin iubire,
atunci prin mânie.
Rage and love, spune poetul.
Dă, Doamne, pe pământ,
Să avem iar crezământ
Şi gândul sfânt.
Amin.
Grid MODORCEA
Corespondenţă de la New York
vieţilor de după moarte.”
(Rostire nouă)

Poezia este sobră, filosofică, dar nu
ermetizată în exces, plăcută lecturii
ochiului interior. Când fără rimă, când cu
rimă. Unele poezii cu rimă aleatorie îşi
pierd zvâcul tocmai prin refuzul de a rima
ultimul cuvânt. Dar, în acest volum de
ultimă oră, Ecoul dintre umbre, poetul este
mai muzical ca niciodată, mai matur
esteticeşte, semn că poezia atinge
virtuozităţi pe dubla coamă a cailor
inspiraţiei metafizice, produce delicii.
„Întinderi-i ţintesc un alt hotar
Privirea cât suport între pleoape
Ori mintea ce-mi adună din hoinar
Departele când vine de aproape.”
(Progresie inversă)
Obsesia morţii e prezentă în dese
rânduri, atât la scara individului, cât şi pe
plan global.
D.G.
(va urma)
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Recital de poezie cu artistul
Adrian Munteanu

Pag. 10

„CÂNTĂ CUCU-N COASTĂ,
VAI DE... (PĂLĂRIA) NOASTRĂ...“

.

Duminică, 20 august, de la ora 15.00, Biserica Ortodoxă
Sf. Nicolae din Ottawa (24 Sandridge Rd., K1K 0A8)
găzduiește recitalul liric al poetului Adrian Munteanu, aflat
într-un turneu în SUA și Canada. După ce a susținut recitaluri
la Seattle, Vancouver, Toronto, Hamilton, Quebec, Adrian
Munteanu mai are programate evenimente la Montreal și
Ottawa.
Adrian Munteanu a desfășurat de-a lungul timpului o
activitate artistică plurivalentă, fiind actor, regizor, scenarist,
scriitor și poet, membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Deține numeroase premii literare, printre care Premiul
European de poezie NUX la Târgul internațional de carte de la
Milano, în anul 2012. Pentru întâlnirea cu textele sale poetice,
Adrian Munteanu a ales o formulă inedită, care îmbină arta
teatrală și poezia, un „performance poetry”, în care poetul este
în același timp și actor.

1. De la 1393 la 1877 (484 ani) Muntenia, Moldova ;i
Transilvania au plătit Imperiului Otoman 1.066.305.780
lei-aur, sau 341.021 kg aur (341 tone aur);
2. Imperiul Habsburgic a ținut sub ocupație Transilvania,
între 1687 și 1918 (231 ani), Banatul, între 1718 și 1918
(200 ani), Oltenia, între 1718 și 1739 (21 ani) și Bucovina,
între 1775 și 1918 (143 ani) și a stors aceste provincii de
2.450.000000 lei-aur, sau 857.500 kg aur (858 tone aur);
3. În perioadele de ocupație rusească, între 1769 și 1854 (85
ani), Moldova și Muntenia au fost stoarse de 200.000.000
lei-aur, sau 64.516 kg. aur (65 tone aur).
Cu alte cuvinte, Imperiul Habsburgic, stăpânind 231 ani
Transilvania și 100 ani Bucovina, a jecmănit de două ori mai
mult decât turcii (484 ani) și de patru ori mai mult decât rușii
(85 ani). Fără a mai pune la socoteala tezaurul trimis spre
păstrare rușilor și nici uriașele despăgubiri de război impuse
României la sfârșitul celui de al doilea Râzboi Mondial,
înseamnă o paguba de 1.264 tone aur, care astăzi ar fi valorat
peste 63 miliarde EURO.
CE-I DE FĂCUT?
„CÂNTĂ CUCU-N COASTĂ, VAI DE ... (PĂLĂRIA)
NOASTRĂ...“

BRUSTURELE
Brusturele curăță tot corpul și este un adevărat antidot
împotriva îmbolnăvirilor de tot felul. Cercetătorul Virginia
Ciocan citează rezultatele unor studii recente care au
demonstrat forța terapeutică extraordinară a brusturelui.
Această plantă medicinală poate fi considerată un tonic
excelent pentru apărarea organismului de infecții și multe alte
boli care afectează diferite organe și sisteme din corp.
Rădăcina de brusture este folosită din vechime ca un
purificator eficient al sângelui. Brusturele elimină toxinele și
radicalii liberi din sânge, reduce colesterolul și trigliceridele,
curăță rinichii și colonul. Are proprietăți diuretice și laxative
puternice. Elimină excesul de apă din corp, combate infecțiile
urinare datorită acțiunii dezinfectante și antimicrobiene asupra
aparatului urinar. Brusturele menține și vasele de sânge curate,
împiedicând formarea de cheaguri periculoase și a
inflamațiilor. Nu trebuie omis faptul că brusturele are
proprietăți antitumorale. Ajută atât la prevenirea bolii
canceroase, cât și la tratarea ei. În ce boli poate fi folosit
brusturele: lipsă de vitamine și minerale; constipație; polipi
intestinali; hepatită virală și alcoolică; diabet; nisip și pietre la

rinichi; cistită, nefrită, pielo-nefrită; artrită reumatoidă; gută;
infecții cu HIV-SIDA; radiații; cancer la colon, cancer la sân,
alte cancere; psoriazis; eczeme alergice; mătreață; căderea
părului.
http://lataifas.ro/boli-si- tratamente-naturiste/98821/ brusturele-vindeca-numeroase- bolidatorita-fortei-sale- purificatoare-asupra-sangelui- rinichilor-si-colonului
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UN FABULOS PROGRAM MUZICAL LA SINAIA
Festivalul George Enescu,
8-30 august 2017, Ediția a XVII-a

Vraja muzicii

bacdba

Primăria orașului Sinaia și Centrul
Național de Artă „Tinerimea Română“ au
organizat (intrarea liberă la Casino) un
magnific program de desfătare a minților
celor care au umplut până la refuz superba
sală de teatru și, într-o seară, biserica
catolică a orașului, cu voci măiestre, cu
instrumentiști de primă mână, tineri
majoritatea, sub bagheta
magicului dirijor Horia
Andreescu (70 de ani,
născut în Brașov) în seara
de Sfânta Marie, 15
august.
Vedeta incontestabilă a regalului
muzical a fost Elisabeta Leonskaya pianistă
din Viena, (71 de ani,
născuta la Tbilisi, studii la
Conservatorul
Ceaikovski din
Moscova). Urmărind
digitația marii pianiste sala a fost pur și
simplu vrăjita de sunetele divine emise de
un pian care părea o rachetă cosmică, în
galaxia muzicii lui Beethoven. Un mare
eveniment cultural care reconfirmă,
întărește, statutul de capitală estivală
cultural-muzicală, subsidiară Bucureștiului
al orașului Sinaia, de la Carol I și Carmen
Sylva, la Klaus Iohannis.
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B TRAVEL ü
PE UNDE MAI HOINĂRESC ROMÂNII (7)
Hotelul care se întinde pe două țări. În
cel de-Al Doilea Război Mondial naziștii
l-au putut ocupa doar pe jumătate, din
cauza graniței care îl desparte în două.

Hotelul Arbez este un mic hotel de doar două stele, situat în
orașul de graniță La Cure, Elveția. Potrivit turiștilor care i-au
trecut pragul, hotelul este frumos și confortabil. Este construit în
secolul al XIX-lea, în stil alpin, cu grinzi de lemn. Este un loc
popular de odihnă pentru schiorii veniți în zonă. Hotelul este
unul ca oricare altul, cu excepția unui mic detaliu – este situat
exact la granița dintre Franța și Elveția și este probabil singurul
hotel de pe această planetă care se întinde pe două țări. Sala de
mese, bucătăria, holurile, dar și mai multe camere sunt traversate
de granița internațională dintre cele două state. În anul 1862,
guvernele elvețian și francez au fost de acord cu o modificare a
frontierei în regiunea Valea Dappes. Tratatul a fost semnat la 8
decembrie 1862. Textul tratatului prevedea ca nicio clădire

existentă în momentul ratificării să nu fie afectată de modificarea
frontierei. Atunci când tratatul a fost ratificat de guvernul
elvețian, această clădirea cu trei etaje era deja în picioare și astfel
nu era afectată de noua frontieră. Proprietarul a deschis un bar de
partea franceză și un magazin în cea elvețiană. Magazinul a fost
deschis până în 1921, când Jules-Jean Arbeze a cumpărat
clădirea și a transformat-o în hotelul Franco-Suisse. În timpul
celui de-al
doilea război
mondial,
Franța a fost
ocupată de
Germania
nazistă, în timp
ce Elveția a
rămas neutră.
S o l d a ț i i
germani intrau
în hotel, dar
numai în partea
situată pe
teritoriul
francez. Deci,
e t a j e l e
superioare au
devenit un
refugiu pentru
fugari și
rezistență.
http://www.cun
oastelumea.ro/
hotelul-ce-seintinde-pedoua- tari-incel-de-al-doilearazboi-mondialnazistii-l-auputut-ocupad o a r - p e jumatate- dincauza-graniteic a r e - i l desparte-ind
o
u
a
(cunoastelumea.
ro)
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Eroticul vrăjit
Grid Modorcea,
Dr. in arte

Al doilea spectacol al verii in
Central Park, la The Public Theater,
unde vara de vara, de 60 de ani, se
desfasoara evenimentul
“Shakespeare in the Park”, este
dupa piesa A Midsummer Night’s Dream, pusa in scena de
un resident al teatrului, Lear deBessonet, cu actori unul si
unul, culesi in special de la teatrele de pe Broadway, fiindca
spectacolul este o comedie muzicala. DeBessonet, care
poarta un prenume shakespearian, Lear, desi este femeie
(s-a nascut la New Orleans), confirma buna traditie a
regizoarelor americane – si ma gandesc inainte de toate la
o Julie Taymor, si ea autoare a unei inscenari dupa A
Midsummer Night’s Dream. DeBessonet a mai montat aici
piese de Shakespeare, The Tempest, The Winter’s Tale,
Romeo and Juliet, iar anterior a mai pus in scena la alte
teatre Odiseea si Don Quijote, dar a facut valva si la teatrul
La Mama, pe vremea lui Ellen Stewart, cu Omul cel bun din
Siciuan. De data aceasta, a mers in dificila reprezentare a
celei mai fanteziste piese a lui Shakespeare pe imbinarea a
doua surse: commedia dell’arte si musicalul american.
Comedia dell’arte este aplicata in special in sectiunea
teatrului in teatru, acolo unde un grup de muncitori
atenieni pregatesc o piesa in cinstea anuntatei nunti dintre
Theseus, ducele Atenei (Bhavesh Patel), si Hippolyta,
regiana Amazoanelor (De’Adre Aziza), unde Shakespeare
isi desfasoara ars poetica, cat si in scenele de vraja, unde
Puck (Kristine Nielsen), magul padurii, la indemnul lui
Oberon, regele zanelor (Richard Poe), vrajeste cuplurile de
indragostiti Hermia-Lysander (Shalita Grant, Kyle
Beltran) si Helena-Demetrius (Annaleigh Ashford, Alex
Hernandez), le ia in asemenea hal uzul ratiunii incat ei isi
incurca iubitele / iubitii. O suita de quid pro quo-uri sau de
gaguri trasnite are loc in aceasta sfera, ca si in aceea unde
mesterul Bottom (Danny Burstein) isi iese din rol si, tot cu
ajutorul vrajei lui Puck, devine un magar, de care se
indragosteste Titania, regina zanelor (Phylicia Rashad),
asa cum a planuit acelasi rege al vrajei, Oberon,
nemultumit de purtarea ei, caci nu voia sa faca o schimbare
de copil adoptat.
Sigur, totul este justificat. In primul rand, cu ce
altceva se poate ocupa un rege al zanelor, daca nu de vraji
erotice, intr-o padure fermecata, o padure seculara,
sugerata de scenograful David Rockell, in prelungirea
padurii reale din preajma!? Cum actiunea piesei se petrece
intr-o astfel de padure, la fel si reprezentatia verii are loc in
teatrul de vara, in mijlocul padurii seculare care este
Central Park. Iar noaptea, la lumina miilor de stele, o face
parca si mai magica.
Evident, piesa s-a rostit in intregime. Nu s-a facut
nici un rabat experimentalist. Si demult nu am mai vazut sa

se joace intocmai piesa din piesa, parodia la Romeo si
Julieta, despre “tragica poveste a lui Pyramus si Thisby”.
Ea contine codul conceptiei treatrale a lui Shakespeare, asa
cum am arata pe larg in volumul Shakespeare si Eminescu.
Acestui limbaj clasic, DeBessonet i-a adaugat partile
musicale. Intr-o latura a scenei, intr-un pavilion, a instalat
o orchestra live (Music Director: Jon Spurney), dotata cu
clape, contrabas, tobe, percutie, chitara, trompeta si alte
instrmente originale, dar si cu o voce de Broadway, o
cantareata a zanelor (starul Marcelle Davies-Lashley).
Multe momente ale piesei erau ritmate de aceasta
orchestra si de solista, culminand cu momentul final, cu
petrecerea de la cele trei nunti, Theseus si Hippolyta,
Lysander si Hermina, Demetrus si Helena. Intrarea in
scena finala a eroilor este regizata in asa fel incat nu numai
oaspetii de pe scena se ridica in picioare, ci intreaga arena
de la The Public Theater, adica aproximativ o mie de
spectatori. Iar spectacorii s-au ridicat firesc fiindca ei au
participat constant la spectacol, distrandu-se copios. S-a
ras ca a rasunat pana in miez de noapte toata padurea, timp
de trei ore! E foarte greu sa faci comedie in aceste timpuri,
iar deBessonet se poate lauda ca a facut.
Din pacate, a facut mai putin teatru de substanta.
Lipsa de ritm a spectacolului, a compensat-o cu muzica de
jazz, de fapt, cu muzica originala compusa de Justin Levine
si cu momentele coregrafice semnate de Chase Brock, un
constant colaborator al regizoarei. Desigur, obisnuindu-ne
de ani de zile cu teatrul parabolic, teatrul simbolic, cu decor
minimalist, cu semnificatii politice, un astfel de spectacol,
precum cel prezentat la The Public Theater dupa A
Midsummer Night’s Dream, ne pare desuet, scos de la
naftalina, dovada ca dominanta lui au constituit-o
elementele de “sclipici”, costume stralucitoare (Clint
Ramos), tot felul de beculete colorate care creau iluzia
vrajei (Lighting Design: Tyler Micoleau), ca si spary-ul cu
care Puck si Oberon adormeau sau trezeau indragostitii,
coroane princiare, chiar si papale!, o intreaga garderoba
regala, cu o grija fata de rolul costumelor. Erau costume
albe, negre si colorate, facand clar distinctia intre lumea
imaculata a zanelor, lumea intunecata a vrajilor nocturne
si lumea diurna, apartinnd personajelor lumesti.
Spectacolul are un succes popular, fiindca este
superficial, este mai mult hollywoodian decat
shakespearian. Dar lumea se bucura, se distreaza, nu se
alarmeaza, ca la Julius Caesar, spectacolul anterior, care a
beneficiat de reclama lui Donald Trump, mai ales cand a
cerut interzicerea lui. De data aceasta, cred ca presedintele
SUA s-ar bucura sa asiste, fiindca in acest spectacol nu
exista nici un apropo la persoana sa, iar spectatorii se simt
bine, de parca l-au uitat. Sigur, mult mai antrenanta decat
politica este latura erotica a vietii. Iar spectacolul nu duce
lipsa de senzatii tari, desi totul se desfasoara in limitele
bunului simt, nimic nu este vulgar, fara masura. Suntem
departe de viziunea lui Peter Brook, care a vazut actiunea
acestei piese in jurul unui falus, instalat ca decor in
mijlocul scenei. Eroticul, atunci cand este si vrajit, te
scoate in afara timpului.
(Corespondență de la New York)
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FESTIVALUL „LUNĂ PLINĂ”, DEDICAT PRODUCŢIILOR
CINEMATOGRAFICE HORROR ŞI FANTASTICE

Dr. Vlad LUNGU

BIERTAN, INIMA DE
„GROAZĂ” A TRANSILVANIEI (1)
Recent, am descoperit pe Facebook promovarea unui
eveniment inedit pentru ţara noastră − Festivalul „Lună plină”,
dedicat producţiilor cinematografice horror şi fantastice. Acesta
a fost organizat,
pentru al şaselea
an consecutiv, în
perioada 10-13
august 2017, în
Biertan, satul de
reşedinţă al
comunei omonime
din judeţul Sibiu,
aflat la 80 de km de
oraşul Sibiu.
Auzisem vag
despre acest loc şi,
pasionându-mă
geografia, dar şi
cele două genuri
filmografice, mam hotărât să mă
documentez. Însă
nimic nu este mai
palpitant decât imprevizibilul!
Accesând motorul de căutare Google, o sursă inepuizabilă
de informaţii digitale (care totuşi trebuie cernute prin filtrul
minţii), am aflat că numele acestei aşezări germane de saşi (la
origine) provine din cuvântul maghiar „Berethalom”, ce
semnifică „Dealul lui Berth”, fiind preluat în dialectul săsesc sub
formele „Bierthalmen” şi „Bierthalm”.

sufocat încetul cu încetul producţia manuală a maiştrilor
meşteşugari, ducând la declinul lor. Din anul 1572, timp de 300
de ani, a fost centrul administrativ, cultural şi spiritual al saşilor
din Transilvania, aici stabilindu-se sediul Scaunului Episcopal
Evanghelic, avându-l ca prim episcop pe Lukas Unglerus. Prin
secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea era considerat un adevărat
centru orăşenesc, cu clădiri inspirate după modelul celor de la
Mediaş, casele fiind dispuse în jurul unei pieţe centrale dominate
de impunătoarea Biserică-cetate.
În anul 1775, o descoperire arheologică a reuşit să pună
amprenta în istoria românilor. Într-o vale adâncă şi sălbatică, sub
un stejar foarte bătrân răsturnat de furtună, lângă un izvor, în
pădurea Chinendru din apropierea Biertanului, s-a descoperit un
Donariu − un fragment de candelabru din bronz cu monograma
lui Iisus Hristos şi inscripţia „Ego Zenovius votum posui” („Eu,
Zenovius, am depus acest dar”) −, care atestă prezenţa unei
populaţii creştine romanice în secolul al IV-lea d.Hr. în acest
teritoriu. În prezent, valoroasa piesă creştină se află la Muzeul
Naţional de Istorie a României din Bucureşti.
După căderea comunismului, în 1989, majoritatea saşilor
emigrează în Germania.
În anul 1993, frumoasa Cetate fortificată, care include
Biserica Evanghelică, a determinat includerea Biertanului pe
lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
Biertan este şi centrul administrativ pentru satele Richiş şi
Copşa Mare.
Biertan: loc sublim, dar nevalorificat la adevăratul său
potenţial turistic
Parafrazând expresia „România − ţară frumoasă, păcat că-i
locuită!”, aşa şi cu Biertanul − loc sublim, dar, din păcate,

Istorie captivantă
Prima atestare
documentară a
localităţii Biertan este
din anul 1283, însă
urme mai vechi există
chiar din perioada
neolitică. Localitatea sa dezvoltat rapid în
Evul Mediu, când au
apărut 19 bresle care
cuprindeau 25 de
meserii, Biertanul
devenind centru agricol
şi viticol. Organizarea
în bresle a durat până la
începutul Primului
Război Mondial, când
producţia industrială a

nevalorificat la maximum din punct de vedere turistic, cel mai
problematic aspect fiind transportul − facilitatea de a ajunge în
această zonă. Satul pitoresc, cu case tradiţionale săseşti,
construite în stil baroc transilvănean, cu ziduri groase, fundaţii
din piatră şi decoraţiuni cu motive viticole, este amplasat într-o
zonă deluroasă (381 m altitudine), împădurită şi bogată în livezi,
puternicele raze solare din zilele caniculare de august (34-35°C)
punând în valoare diferitele nuanţe de verde ale elementelor
peisagistice, printre acestea predominând verdele crud. În acest
loc liniştit din centrul Transilvaniei convieţuiesc aproximativ
1500 de români, romi, germani şi maghiari, din diferite culte
religioase (ortodocşi, greco-catolici, romano-catolici,
evanghelici). Majoritatea sunt destul de cumsecade, dar sunt şi
unele excepţii, care ar trebui să rămână în anonimat...

Continuare în pag. 15
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Transportul... buclucaş
La ducere. Distanţa Bucureşti-Biertan este de 330 km,
putând fi parcursă în 4 ore şi jumătate cu autoturismul personal
(≈ 150 lei). Eu am optat pentru tren, o variantă nefericită,
deoarece, din punct de vedere feroviar, nu există o rută directă
Bucureşti-Biertan, fiind nevoit să găsesc un al doilea mijloc de
transport. În plus, călătoria cu trenul este mult mai lungă, nu
oferă confortul maşinii personale, opririle nu sunt stabilite de
pasageri, e greu să se evite contactul cu anumite categorii de
persoane din „fauna” locală românească (care să ocupe alte
locuri decât cele înscrise pe bilete, să se descalţe în timpul
călătoriei, să asculte diferite genuri muzicale − behăituri cu
dedicaţii interminabile sau chiuituri, ce nu pot fi considerate
muzică − date la volum maxim, să emită din corzile vocale
injurii, mârlănii, sunete de luptă); pentru mai multe detalii, citiţi
cartea lui Radu Paraschivescu − Ghidul nesimţitului, ideală
pentru a descoperi vitrina îndeletnicirilor călătorilor lipsiţi de
bun-simţ.
Am luat trenul de ora 6.00 din Gara de Nord, care a ajuns cu
o întârziere de 12 minute în Mediaş, la ora 12.35, distanţa
parcursă fiind de 333 km (există doar 5 trenuri care pleacă din
Bucureşti la orele 6.00, 12.15, 17.45, 18.45, 21.07; bilet întreg
clasa a II-a = 72,6 lei; elevi = 36,3 lei; studenţi = gratuit;
pensionari = 38,25 lei). De aici, am fost nevoit să iau un autobuz
încă 26 km până în Biertan (11,5 lei), a cărui venire s-a lăsat
aşteptată doar 3 ore şi 10 minute, timp în care am cutreierat prin
oraş. Problema este că orarul autobuzelor nu este sincronizat cu
mersul trenurilor, ceea ce nu ar trebui să ne mai mire în această
ţară condusă de capete pătrate, în care aproape totul este la
pământ (cursele pentru Mediaş-Biertan-Richiş circulă doar în
timpul săptămânii, de la orele 7.30, 12.20, 15.45, 19.20, 23.20).
Alte opţiuni ar fi fost: luarea unui taxi din Mediaş (al cărui tarif de
doar 2,5 lei/km îţi uşura buzunarul cu aproape 65 lei), autostopul
(cu riscul de a da peste vreun personaj dubios) şi mersul pe jos
(timp de 4 ore, la 35°C, cu bagajele în spate).
La întoarcere. Cel mai dificil este drumul de întoarcere − o
adevărată provocare, precum o problemă de logică ce antrenează
neuronul pus la grea încercare şi surprinzător de rezistent la toată
această (lipsă de) organizare turistică!

Duminică, în ultima zi a festivalului, am pornit de
dimineaţă, de la ora 8.00, la drum, plantându-mă în staţia
autobuzului din Biertan, în care bineînţeles că nu era înscris
niciun orar al curselor, ci doar un afiş care promova Festivalul
„Mediaş, Cetate Medievală. Târg de meşteşuguri vii”, organizat
în aceeaşi perioadă cu festivalul de film de la Biertan. Punctul de
informare turistică era cufundat în tărâmul viselor, nefiind

deschis la acea oră matinală. Am aflat de la câţiva localnici,
instalaţi devreme pentru a-şi face proviziile de „răcoritoare” la
cele câteva cârciumi din zonă, care îi delectau cu ritmuri de
manele stridente, că, în sat, autobuzele nu circulă în weekend, iar
taxiurile (inexistente) sunt precum fantomele: cu toţii am auzit
de ele, dar foarte puţini dintre noi am şi văzut unele! Am avut
noroc cu gazda la care am stat sâmbătă noaptea, care m-a lăsat cu
maşina în Şaroş pe Târnave, la 8 km distanţă de Biertan. De
acolo, am mers pe jos încă 2 km, iar la ora 10.00 am ajuns în gara
din Dumbrăveni. Primul tren care trecea şi făcea legătura directă
Dumbrăveni-Bucureşti trebuia să sosească la ora 13.19, dar a
avut o întârziere de 26 de minute. Tot ce a urmat a devenit absurd!
Nu te mai poţi bucura nici de cele câteva minute în care să-ţi
manifeşti liniştit necesităţile fiziologice, că eşti asaltat de
concertul flexurilor din gările din Mediaş şi Dumbrăveni, dar şi
de angajaţii, asemănători celor din parcări, ce tabără pe tine
pentru a-ţi smulge 1 leu pentru „taxa pe pipi”, aplicată în WCurile din gările aflate în renovare. În gara din Dumbrăveni,
noţiunea de toaletă publică nici măcar nu există! Şi nu este vorba
despre zgârcenie pentru acel leu! Aşa cum ni se specifică în
mijloacele RATB, „achitând costul călătoriei, contribuiţi la
îmbunătăţirea transportului” (întrebările care ies din mintea
oricărui individ sunt: care transport? care condiţii
îmbunătăţite?), prin achitarea „taxei pe pipi”, se observă prea
bine cum s-au îmbunătăţit condiţiile din toaletele publice! În
plus, în gara mai sus menţionată, nu există nici casă de bilete,
panoul cu mersul trenurilor nu este actualizat, totul în jur fiind
închis, iar peisajul pustiu parcă este desprins dintr-un oraşfantomă. Cu greu descopăr în lateralul clădirii, într-un birou
înghesuit, un domn în vârstă de vreo 50 de ani, care stă în faţa
unui vechi computer, ce îţi poate oferi anumite informaţii despre
rutele feroviare (că trenul spre Bucureşti are o întârziere de 10
minute!). Măcar atât... mult mai bine decât deloc. Bine că se
permite accesul în tren unei şatre alcătuite din 21 de iluştri
membri, cu vârste cuprinse între 2 luni şi 30 de ani, care ascultă o
muzică ce te „unge la suflet” şi fiind înzestraţi cu un vocabular
colorat diversificat, dar şi cu o gestică „educativă”. Astfel, am
avut suprema ocazie ca o parte dintre aceştia să ne împărtăşească
din vastele lor cunoştinţe, din expresiile şi gândurile lor
înţelepte, înmagazinate în cotloanele cutiei craniene. Ce, se
gândeşte vreunul dintre ei la ceilalţi călători că-i deranjează
cumva? Nu sunt xenofob... ştiu că fiecare etnie/naţionalitate
are... specimenele sale, care ar trebui conservate, studiate şi
(re)educate. Iată încă un aspect care nu ar trebui să ne mai mire
deloc! Niciun controlor n-a avut curajul să se ia de „minunaţii”
călători... poate doar dacă ar fi vrut să experimenteze condiţiile
din „supradotatele” spitale de stat româneşti. Condiţii ruşinoase
pentru România secolului XXI!!! Aşa cum prevede legislaţia
sanitară-veterinară, pentru animalele mari transportate cu
vagoane, repartiţia îngrijitorilor sau supraveghetorilor este de
câte un îngrijitor sau supraveghetor pentru fiecare vagon. S-ar
putea găsi o astfel de soluţie şi pentru primatele bipede (care se
autointitulează „oameni”) − ce perturbă liniştea din tren −, prin
desemnarea câte unui agent de pază/poliţist/jandarm pentru
fiecare vagon sau măcar câte unul la 2-3 vagoane. Soluţii există,
dar nu se încearcă punerea în aplicare a acestora... De ce să
evoluăm ca societate, să ne modernizăm? Ne complacem în
primitivism, urmând principiul „lasă, că merge şi-aşa!”.
După un drum de 6 ore şi 20 de minute, am ajuns în
Bucureştiul răcorit de perdeaua naturală revărsată din nori −
ploaia cu care a fost binecuvântat oraşul după aceste arzătoare
zile de august. Concluzia, în ceea ce priveşte transportul: exact ca
la interviurile de angajare, când deţinerea permisului auto
constituie un avantaj, şi în cazul de faţă, transportul cu
autovehiculul personal este salvator, facilitând deplasarea spre
această sublimă zonă din inima Transilvaniei.
.

(Va urma)
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„Fasolea – «Damă mondială»”
Pușa ROTH
13 august 2017
Am auzit, aşa cum aţi auzit şi dvs.,
atunci când cineva îi spune altcuiva că se
fasoleşte, înseamnă se fandoseşte, se
maimuţăreşte, se sclifoseşte etc., aşa
cum scrie în „Dicționarul de sinonime” apărut în anul
2002. Cuvântul, verbul respectiv (a se fasoli), este apropiat
prin etimologie populară, desigur, de fasole, a cărei
denumire vine din limba nigeriană, fasoli. Fasolea provine
din America de Sud, America Centrală şi India. Ce e cu
fasolea „fandosită”, vom încerca să desluşim, apelând la
istorie, unde a apărut şi cine a dus-o dintr-un capăt întraltul al lumii.

Fasolea noastră ceea de toate zilele are, evident şi
denumire științifică: Phaseolus vulgaris, însă are şi multe
denumiri populare sau regionale: făsúle, fasúle, fasólă,
fasúlă, păsúlă, făsúi. Fasolea boabe este o leguminoasă
folosită încă din antichitate de greci și egipteni: boabe de
fasole uscată au fost găsite în mormintele faraonilor
egipteni, ca mâncare pentru viața de apoi. Prin întreaga
istorie a omenirii, fasolea a trecut și a rămas ca un aliment
ieftin și o cale sănătoasă de a include elemente nutritive în
alimentația zilnică. Boabele de fasole sunt componente
extrem de benefice în orice dietă datorită carbohidraților,
proteinelor și fibrelor, cât și conținutului scăzut în calorii,
grăsimi și sare. Cine nu a gustat măcar o dată o iahnie de
fasole cu sau fără ciolan, o ciorbă de fasole, fasole bătută
sau, ca să ne fasolim puţin, icre de fasole cu usturoi, cu
bulion „învârtit” în ulei încins?! Aşa-i că am dreptate, că
sunt feluri de mâncare „irezistibile”?!
Am avut curiozitatea şi am deschis pagina la

„Dicţionarul de vise” şi am aflat că: „Dacă visezi fasole
care creşte în pământ este semn că nu vei mai avea
probleme băneşti.
Dacă mănânci fasole
este semn că trebuie
să te fereşti de cei
care te vorbesc pe la
spate.” Visezi fasole:
ai parte de bucurii;
fasole verde de vei
visa, semn de
căsătorie este; visul
poate prevesti şi o
bucurie, nu neapărat
legată de căsătorie. Fasolea verde prevesteşte căsătorie.
Atunci când nu e cazul de căsătorie, cea care visează fasole
sau care mănâncă fasole verde, va avea o bucurie. În
tradiţia persană, a mânca fasole uscată, în vis, e „prevestire
de ceartă”.
Pe pagina Bonduelle, fasolea este denumită „damă
mondială”, referindu-se, evident, la faptul că se cultivă
peste tot în lume. „Se consideră că fasolea are peste 8000
de ani. Este una dintre cele «trei surori» ale bucătăriei
Americii Precolumbiene, împreună cu porumbul şi

dovleacul. Aztecii cultivau «ayacolt», adică fasolea
împreună cu porumbul pe care aceştia îl utilizau pe post
de par pentru a se căţăra. Astăzi fasolea este una dintre
sursele de bază de albumine vegetale din lume. Se
întâlneşte în bucătăriile tuturor popoarelor. Există 30
000 de soiuri de fasole, din care se cultivă peste 500.”
Fasolea se găseşte în stare sălbatică în zonele
tropicale ale Asiei şi Americii. Păstaia conţine de obicei
câteva seminţe, cam la fel cu cea cultivată. Prin urmare,
fasolea are dreptul să se „fasolească” şi odată cu ea şi noi,
oamenii! Ne putem fasoli o dată, de două ori, dar nu e
indicat să luăm locul celebrei leguminoase!
Cu bine şi cu bucurie.
(Leviathan.ro)
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