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Supele și sângeretele. 
La polonezi
Când ajungi în Polonia ca invitat la un festival

internațional de folclor, inițiat de un primar
tânăr, Tomasz Sadlon, cu un pronunțat aer
occidental, ai parte de mese bogate și
surprinzătoare. Ne referim, desigur, la supele
sau, mă rog, la ciorbele lor. La prima noastră
masă comună, pe tărâm polonez, am avut în față
o farfurie adâncă în care, pe fundul ei, zăcea,
leșinată, o grămadă de tăieței. În jurul farfuriei
erau tot felul de antreuri care îți făceau, amical,
cu ochiul și pe care oaspeții le-au luat, imediat, în
considerare. Unii dintre dansatori, (mult mai
flămânzi decât noi pentru că au executat,
anterior, o Ciuleandră cu repetiție), au socotit că
trebuie să mănânce tăiețeii respectivi  în diverse
combinații gastronomice. Când a venit castronul,
plin ochi cu o ciorbă acrișoară de roșii (“zupa
pomidorowa”), am priceput că va trebui să ne
inundăm, imediat, tăieții cu fiertura picantă și
aburindă din fața noastră. Ei se răciseră și, în
mod evident, au fost cam greu de resuscitat. A
doua invenție poloneză privitoare la “zupă” am
priceput-o atunci când în farfuria adâncă din fața
noastră am găsit un ou fiert tăiat, longitudinal, pe
din două. Bănuiam acum, după experiența din
prima zi, că figura se va repeta și-ntr-a doua. Așa
că  am așteptat, răbdători, ciorba și am pus-o
peste cele două jumătăți de ou. A treia surpriză
ne-a furnizat-o cârnațul care-și aștepta,
resemnat, rândul la o ciorbă roșie, de sfeclă,
“borszcz czerwony“, care să-i stingă arșița
insuportabilă, de iad, în care a fost perpelit
anterior. La fel de bine primită a fost și “zupa
grzybowa” (adică cea de ciuperci, n.n.) care nu
mai avea nevoie de nimic altceva pentru a-și pune
în evidență calitățile. În loc de apă, leșii îți pun pe
masă zeama unui compot în care plutesc felii
consistente de măr sau niște  căpșuni lipsite de
vlaga și consistența de peste vară. La sfîrșitul
mesei, am văzut că polacii îți oferă, în loc de
prăjituri, câteva  brânzeturi fine. Cafeaua lor e
lungă și slabă. Un coleg, cafegiu înrăit, consuma
zilnic câteva cafele și apoi dormea, ca un buștean,
atât după amiaza cât și seara. Ultima surpriză
gastronomică am întâlnit-o ambalată într-un
staniol de-ți lua ochii și pe care o găseam, în
fiecare dimineață, la bufetul suedez oferit de
hotelul la care am tras. Am luat, din curiozitate
culinară, staniolul care a luat  forma unui cârnat
cunoscut peste tot în lume sub mândrul nume de
“polonez”. Înăuntru era un fel de sângerete, o
combinație de sânge amestecat cu varză și
arpacaș pe care, după ce l-am gustat, l-am
împachetat, repede, la loc. Un coleg de aventură
polacă, care a studiat mineritul în Cracovia, ne-a
spus că ar fi vorba de o specialitate foarte
apreciată de localnici. A fost o afirmație urmată și
de o demonstrație practică: omul a colectat toți
sângereții din farfuriile noastre și i-a dat gata
într-un timp rezonabil. 

Un monolog, în Pădurea de
mesteceni, despre marele
cinema polonez de ieri
În ultima zi, la prânz, primarul din Psary ne-a

invitat, personal, la masă. A ales o pensiune
așezată, nu departe de primărie. Între cele două
instituții fundamentale din viața omului,
primăria și localul, se interpunea o pădure de
mesteceni. Întrucât masa nu era gata când am
trecut pragul localului, Primarul ne-a propus să
inversăm timpul acțiunilor. Să vizităm, întâi,
primăria, să ne arate un film de prezentare a
locurilor și apoi, în cunoștință de cauză, să trecem

la discutarea chestiunilor de interes reciproc. În
timp ce traversam pădurea de mesteceni am vrut
să-i aduc aminte d-lui primar (un profesor de
engleză ce a renunțat la învățământ pentru a-și
conduce comunitatea în care s-a născut) de filmul
lui Andrzej Wajda, “Brzezina” (The birch wood/
Le bois de bouleaux, în limbi mult mai ușor de
pronunțat) cu Daniel Olbrylski în rolul principal.
Voiam să stăm de vorbă, traversând pădurea,
despre câteva cunoștințe pe care le bănuiam
comune (frații Boleslaw & Stanislaw, Michal și
Mălina) din minunatul cinema polonez al anilor
70. O poveste de dragoste în care toți trei bărbații
o vor pe Mălina, o fată simplă care le vorbește
politicos, cu dumneavoastră, celor doi frați (care
știu, amândoi, să cânte la pian)  și se dăruiește, pe
rând, amândurora. Asta se întâmplă la finalul
unor alergări când Mălina se împiedică și cade.
De măritat, fata se mărită cu Michal, un pădurar
care cântă, după ureche, la armonică. Am
simplificat la maximum povestea lui Iwaskiewicz
despre tragedia unui tânăr, bolnav de plămâni,
care a venit să sfârșească acasă (“Am venit aici ca
să mor. De ce, la voi, nu sunt privighetori?”) E o
poveste pe muchie de cuțit despre dragoste, viață
și moarte, o poveste petrecută la marginea unei
veșnice păduri de mesteceni. A fost , vorba lui
Minulescu, o romanță fără ecou. Atunci mi-am
dat seama cât de bătrân eram (din punct de
vedere cultural). Așa că am renunțat să-i mai
vorbesc și despre “Cenușă și diamant” (Popiol i
diament/ Ashes and Diamonds) alt film de Wajda
cu Zbigniew Cybulski, în rolul unui tânăr ucigaș
fără simbrie (vorba lui Ionesco). “Scântei și
flăcări, o torță aprinsă/ Arzi între zori
necontenit/ Dar cine știe, libertate nestinsă/
Câștigi sau pierzi, ce-ai cucerit?/ Cenușă doar,
pierdută-n neant/ Îți va urma sau va mai
rămâne/ Să ardă-n spuză,  viu un diamant/ Stea
vestitoare a zorilor de mâine.” Sunt versuri ale
poetului Norwid, gravate-n piatra unei vechi
bazilici polace, pe care eroul le știe pe dinafară. E
același erou care ucide la comandă, pentru că așa
i-o cer superiorii.  “Și noi ce suntem?”, îl întreabă
Ea, iubita de-o noapte a eroului. “Tu, fără
îndoială, ești un diamant”. El își dă duhul
dimineața, împușcat de militari, într-o groapă de
gunoi. A ratat șansa de-a fi un diamant. N-am
mai vorbit nici de Omul de fier, nici de Omul de
marmură, alte filme faimoase semnate de Wajda.
La primărie, dl. primar ne-a spus că în comuna sa
ființează patru biblioteci publice. Am rămas cu
gura căscată. “Patru?” “Patru!”, ne-a confirmat
primarul. “Bine, dar în municipiul meu de-acasă
e una singură”. După această remarcă, colegii mei
(îmbătrâniți în politică și-n protocol) mi-au atras
atenția că nu se face să-mi vorbesc de rău țara,
neamul și nici să deschid gura despre realizările
noastre minuscule pe plan cultural.

Recurs la metodă. 
Metoda Bădiței Gheorghe
din Hordou
“Bine, dragi colegi,” m-am revoltat eu, “dacă

tot sunt printre noi buni vorbitori de polacă,
atunci vreți să traduceți, spre uzul dlui primar,
ce-a zis Coșbuc despre ei  în Cetatea Neamțului…
” Deci: “Măi, Istrate, tu-i cunoști?/ Turcii sunt?
Ba, parcă-s leșii. Vin încoace! Păi sunt proști?/
Bat și ei cel drum ca mânzul/ Să ne strice nouă
prânzul?” După identificarea  nepoftiților oaspeți,
solicitarea gazdelor, în materie muzicală, ține de
un “play list” autohton:  “Măi, poleci, eu vă
deschid/ Dar să nu vă puie dracu să mințiți, că vă
ucid!/ Iar de marșuri mi-e cam scârbă./ Trageți-
mi mai bine-o sârbă”.  Foamea face din niște
dușmani ireductibili cei mai buni prieteni,

indiferent de meniul oferit de gazde: “Onofrei al
meu iubit? Vin la neica să te pup (Neica e
Sobieski, n.n.)/ Și-l pupa viteazul rigă/ Și-ndopa
la mămăligă”.  Coșbuc tratează în cheie comică
ceea ce inițial păruse a fi un război total între
niște leși rătăciți, fără busolă, și destoinicii
apărători ai Cetății Neamțului. Bucatele
autohtone, limitate la ceea ce - azi - numim
produse bio, plus țuica moldovenilor fac să
dispară diferențele culturale, îngroapă securea
războiului și încurajează ecumenismul. Dar,
Coșbuc, ca orice poet care se respectă, știe că
manualele școlare (de până mai ier,n.n.) au
nevoie de o poezie prin care trebuie să exulte
spiritul național și mândria că faci parte dintr-un
popor brav, cinstit și curajos. Și s-a conformat. El
știa că într-o operă poetică nimeni nu mai e
interesat să știe care e adevărul de pe teren. Rolul
artistului e să transfigureze realitatea, tot așa
cum ziaristul zilelor noastre o deformează în folos
personal. Italianul (ca și Coșbuc, un mare
admirator al lui Dante…) știe că “si non e verro, e
ben trovato”. Chiar dacă nu e adevărat, e bine
găsit. Sau spus… :  “Ce-a mai fost puțin îmi pasă/
Au plecat polonii-n sus/ Iar plăieșii-n jos s-au
dus/ La Neculcea drept acasă/ Iar acesta-n cărți
i-a pus/ Și din Psary (e o licență poetică care-mi
susține argumentația, n.n) până la Tulcea/ Toți
citesc ce-a scris Neculcea”. Partea proastă e că,
peste timp, George Coșbuc s-a dovedit a fi un
vizionar în ceea ce privește stabilirea direcției
noastre de înaintare: “Au plecat polonii-n sus/
Iar plăieșii-n jos s-au dus!” Prin urmare, vă
propun să-l punem și pe Bădița din Hordou, sub
aspre guri de foc, că n-a fost patriot deloc. Am
văzut mai multe lucruri care m-au făcut să mor de
ciudă că ai noștri, cei de azi, s-au cam ținut după
direcția plăieșilor noștri de ieri. Am văzut, în
Polonia, autostrăzi cât vezi cu ochii. Ei sunt
campionii absoluți în absorbția fondurilor
europene iar noi suntem în coada listei. Ultimii.
Am observat că leșii au prostul obicei să nu
demoleze minele pe care Europa le cere să le
închidă. Ei au transformat clădirile de la
suprafață în generoase săli de expoziție și în
muzee de artă contemporană, Ce facem noi?
Punem minele la pământ, le acoperim cu ciment
și le înierbăm. Veniți să vedeți ce-a mai rămas
după falnica mină Dâlja din Petroșani. “Totul fu
zdrobit, năruit, spulberat, până când din lumea
această impură nu mai rămaseră decât pulbere,
frânturi de propoziții și praf de cuvinte”, cum ar
zice poetul contemporan. În Polonia,  minele pe
care Europa le vrea închise  nu mai dau cărbune
dar sunt rentabile sub formă unor muzee
funcționale. La noi, ca să intri în subteranul unei
mine din Vale, îți trebuie aprobări peste aprobări,
ștampile și tot felul de avize. Dacă stai prost cu
nervii, clachezi imediat. Un tur de forță (contra
cost) într-o mină poloneză, unde totul
funcționează, durează două-trei ore (varianta
scurtă) sau vreo patru ore - într-o variantă
completă. Totul a rămas funcțional. Când va fi
nevoie, muzeul polonez poate da și cărbune. La
minus 350 de metri sub pământ e o biserică
închinată Sfintei Varvara, care e la fel de
impozantă ca orice biserică de la suprafață. Cu
wi-fi gratuit. Tot la acel orizont e și un bar (care
nu e mai prejos decât dimensiunile bisericii) care
are o ofertă specific minerească, de la bere până
la suveniruri care să-ți amintească, mereu, de
Mina Guido. La Petrila, societatea civilă și o
seamă de arhitecți bucureșteni și străini au reușit
să salveze câteva clădiri, declarându-le
monumente istorice de tip industrial.
Administrația locală nu reușește să le ia în
posesie pentru că nu adună două treimi din
voturile consiliului. Cine se opun? Liberalii… De re
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Mihai Barbu
Vești vesele și triste despre comuna cu patru

biblioteci publice. Din Polonia de azi…

Am văzut, în
Polonia,
autostrăzi cât
vezi cu ochii.
Ei sunt
campionii
absoluți în
absorbția
fondurilor
europene iar
noi suntem în
coada listei.
Ultimii. Am
observat că
leșii au prostul
obicei să nu
demoleze
minele pe care
Europa le cere
să le închidă.
Ei au
transformat
clădirile de la
suprafață în
generoase săli
de expoziție și
în muzee de
artă
contemporană,
Ce facem noi?
Punem minele
la pământ, le
acoperim cu
ciment și le
înierbăm.

(continuare în p. 31)

Oameni răi spun despre ardeleni că sunt morți după zupa de
găină cu tăieței de casă și că în timpul când o savurează (ăsta-i
cuvântul ce exprimă adevărul!) în gospodăria lor se pot produce
tot felul de blăstămății. Ardelenii își sorb zupa cu atâta pathos
(și într-un zgomot infernal) că hoții pot să-i calce și să-i lase
lefteri pentru că nimeni nu-i aude și nimeni nu-i vede. Vremea
supei e ora magică a bucătăriei ardelene. O statistică despre
orarul spargerilor în Ardeal ar fi un document semnificativ și ar
coincide, minut de minut, cu timpul în care ardelenii

îngurgitează (e un cuvânt nepotrivit, dar nu vreau să mă
repet…) această supă în care pete aurii de grăsime plutesc
diafan pe lângă insule de morcovi și albituri. (Nu încercați s-o
faceți cu găini din comerțul capitalist că nu vă iese! Aveți nevoie
de găina româncă binecrescută într-o curte prevăzută cu un
pământ gras, pe care pot să-l scurme și să-l întoarcă pe dos din
zori până-n seară, de un loc binecuvântat unde boabele și
verdeața nu lipsesc niciodată). 


