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Interviu
STELUŢA PESTREA SUCIU

Dialog cu KERA CALIŢA

Dirijez cu mână de fier în mănuşă de catifea parfumată
Moliciuni levantine, graţie, cochetărie feminină, la care
să adaug felul în care împrăştie vorbele pline de ornamente
arhaice. Este dumneaei Kera Caliţa, cea care a reînviat trecutul cu sclipiri sufleteşti la o locantă din Bucureşti, numită
„Jariştea”. Atmosfera de aici nu poate fi concepută în absenţa
ei. Dacă treci pragul trăieşti un miracol printre tablouri de
epocă și tapiserii care acoperă pereţii, printre statuete de
bronz, mescioare cu argintărie sau dulapuri în stil rococo.
Am trăit şi eu un asemenea miracol lângă Kera Caliţa, cât a
durat şueta noastră. Ascultându-i istorisirile, timpul îşi pierdea
dimensiunile. Ba am avut privilegiul să fiu primită şi în iatacul ei, cabina de lucru, cum îi place să spună. Acolo am descoperit altă lume, populată de obiecte rafinate: pălării,
geamantane fel de fel, bijuterii, rochii. Un univers care mi-a
îndreptat imaginaţia spre vremuri dragi mie. Din când în
când îmi place să le scotocesc istoriile. Să nu credeţi că e vorba
de o fiinţă venită pe un covor zburător ca în O mie şi una de
nopţi. Posesoarea numelui Kera Caliţa, cu adieri de jupâniţă
din poveşti cu haiduci, este Aurora Nicolau, cea care i-a împrumutat propria personalitate acestui fascinant personaj pe
care vă invit să-l cunoaşteţi.

64

Steluţa Pestrea Suciu: Am aşezat reportofonul strategic,
între două ceşti de cafea cu mireasmă îmbietoare pentru o
conversaţie plăcută.
Kera Caliţa: Dumneavoastră îmi adresaţi întrebări
ticluite. Niciodată o cucoană n-o să împărtăşească tot adevărul despre lucruri neplăcute. Există un dram de secret
care nu se divulgă. Reportofonului îi încredinţezi doar ceea
ce a fost şi este frumos.
S.P.S.: Îmi sugeraţi subtil să mă orientez în labirintul întrebărilor ticluite, după un ghid conform acestei constatări.
Vă adresez prima întrebare cu dorinţa de a păstra clipele roditoare: cum a fost drumul doamnei Aurora Nicolau, numele
din actele de stare civilă, la Kera Caliţa?
K.C.: Totul a început dintr-o joacă. Îmi doream o cârciumă. Da, simplu, o cârciumă. Străbăteam mahalaua Mănăstirii Antim... Mă duceam la Mitropolie... la Mănăstirea
Radu Vodă. Aceste locuri mi-au săpat drumul vieţii. Mă
chemau. După închinăciunea ca orice om credincios, mă
uitam lung la sfinţii de pe pereţi, la iconostase, la nimburile
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S.P.S.: Este vorba de casa în care ne aflăm?
K.C.: Era casa veche de alături a unui membru din familia lui Mircea Eliade. Mult schimbată după cum arătase
pe vremea lui. La parter o bodegă, a cartierului, unde vindea
la păhăruţ Getuţa, o femeie trupeşă şi frumoasă. Zic, acum,
că ea aşezase o punte între mahalagii.
S.P.S.: Ce fel de mahalagii?
K.C.: Să vă spun că aceşti „mahalagii”, impropriu numiţi
aşa, adică nicidecum oameni cu apucături rudimentare,
erau cei scăpătaţi, persoane cu nume, educate, cu multă
carte. Locuiau aici din dorinţa de a fi nevăzuţi. În faţa mea,
în schimb, îşi arătau poveştile. Taina acestor momente de
istorisire stătea în vinul adus de la Jariştea, în butoaie opintite în cadre, într-un microbuz al unui prieten. Să vedeţi
ce rol joacă întâmplarea. În contractul pe care l-am luat de
la bucătarul Oprea, firma se numea Jariştea şi aşa am păstrat-o. Neamurile soţului meu erau din Jariştea, unde îşi
avea viile boierul
Haină Roşie. Mi
s-au aşezat toate pe
o sinie, au venit aşa,
cu toptanul peste
mine. În locul unde
se află restaurantul
„Jariştea”, era un
maidan cu oţetari,
pomi care caracterizează Bucureştiul,
dar şi ruinele unei
vechi case, unde
mai aşezam mese
şi scaune din fier
vopsite în alb şi
stăteam de vorbă.
Auzeam nişte poveşti fantastice de
la primii clienţi,
vechi boieri, care
acum vorbeau despre neamurile lor,
despre lumea de
altădată. Din jocul
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acesta, domnul Horia Pană a zis într-o zi: Să scriem aici pe
geam „Ciorbă de burtă estem şi mici mai mari.”. Vorba
aceea: să facem ciorbă de burtă precum cazanul ienicerilor
din care să se sature toţi şi nişte mititei à la Păstorel. În
blocul unde locuiam noi atunci, în Drumul Taberei, stătea
un evreu bucătar, Pincu Ştern... I-am spus că vreau să deschid un birt cu ciorbă de burtă şi mititei şi l-am rugat să
mă ajute. N-a acceptat. Fusese chef bucătar la Select şi
Capitol: Nu stau să-ţi deschid dumitale birturi. Eu sunt
cineva în lumea restaurantelor. Am început să-i fac curte
soţiei lui, o moldoveancă năprasnică cu ochii verzi şi vorbă
repezită. Împreună l-am ademenit pe faimosul Ştern
Pincu la birtul meu. Când a văzut că n-am nici de unele
şi mai ales bani, a cumpărat el plită, frigider, mese. A început să facă ciorbă de burtă şi mititei după reţeta lui. A
reuşit să adune lumea din jur. Cotrobăind prin pod, am
dat de o carte cu blazonul cam şters. O am şi acum. Este
a stolnicului Constantin Cantacuzino. De fapt o reeditare.
Mi-a fost călăuză în viaţă. În pivniţa cu boltă, unde ţineam
butoaiele, am găsit un cântar pe care l-am păstrat şi expus.
Cu bucătarul alături, cartea şi cântarul, mi-am început drumul…

Am simţit că am puterea să intru pe un culoar nestrăbătut
S.P.S.: Sunteţi cunoscută drept Kera Caliţa şi v-aţi integrat
istoriei locului şi prin nume. Cine „v-a botezat” aşa?
K.C.: Numele mi l-a ales Horia Pană, un bun cunoscător al Bucureştiului. Mi-a povestit că aici era vechea cale

Pălărie de colecție

în care erau încadraţi sfinţii şi cădeam într-o visare. Trecând
mereu pe această uliţă, începusem să fiu cunoscută. Într-o
zi am fost oprită de nişte vecini, de acum, să-mi spună că
este de vânzare un spaţiu prins tot în oglinzi furate de la
Casa Poporului. De fapt nu era de vânzare, se ceda un
contract de închiriere. Aşa m-au ademenit şi până la urmă
am cumpărat imobilul de la jupân Oprea, bucătarul lui
Ceauşescu.
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a Calicilor, numită mai târziu a Craiovei, dar şi podul Caliţei. M-a îndemnat să refac Bucureştiul de altădată, până
nu se trezesc alţii (de altfel am fost prima după Revoluţie
cu ideea Bucureştiului de odinioară). Am început să
achizi-ţionez obiecte de artă, tablouri, tapiserii pe care le
vedeţi expuse.

tăria să intru pe o nişă virgină. Horia Pană m-a atenţionat
că n-am nicio şansă. Am dovedit contrariul.

S.P.S.: Obiectele etalate fiecare cu povestea lui dau un
farmec aparte locantei. Pe moment, la care v-aţi opri?

K.C.: Cei care ne deschid uşa sunt atraşi – aşa mi s-a
spus – de atitudinea mea, de ştiinţa de a primi... de arta
gastronomică. Toate se întâmplă într-o atmosferă de
muzeu, de teatru... Eu îi spun stabilimentul artistic gastronomic literar.

K.C.: La cele două piedestale care au aparţinut familiei
Marghiloman. Le-am cumpărat de la magazinul unui
domn Tănase cu un
frumos caracter de
negustor. Corect,
mi-a dat certificate
de autenticitate. Ca
personaj, Marghiloman îmi plăcea.
Doar de la el se
trage numele cafelei
„marghilomană”,
adică cafea turcească
fiartă cu rom ori
coniac. Vă arăt un
dulap primit de la
Otilia Oteteleşeanu,
o persoană delicată.
Cu acea ocazie mi-a
oferit şi un inel de
argint cu malahit,
pe care îl păstrez în
colecţia mea. Sau alt
dulap achiziţionat
de la Mihaela Tonitza. Se zice c-ar fi
fost al Elenei Cuza.

S.P.S.: V-aţi aflat sub o stea norocoasă. Sufletul acestui stabiliment, cu desfătări culinare de curte boierească, sunteţi
dumneavoastră.

S.P.S.: De ce literar?
K.C.: Seară de
seară, un minut îi
fac pe cei prezenţi
să asculte o istorie.
Într-un restaurant
unde lumea amuţeşte şi ascultă, aşa
ceva înseamnă mult.
Chelnerii sunt educaţi în acest sens.
Dacă cineva ar dori
o comandă, i se răspunde politicos:
„Mă iertaţi, vorbeşte
Doamna”. Acel minut sau două, dacă
sunt două istorisiri,
a devenit sacru.
S.P.S.: Despre ce
istorisiri este vorba?

K.C.: Despre nevoinţele sfinţilor roS.P.S.: Simpla lor
mâni, despre domniţe
enumerare mi-a creat
şi faptele voievozilor,
o stare de reverie. Şi
despre personaje liPiesă
de
mobilier
care
a
aparținut
familiei
Marghiloman
vă mulţumesc. Ne
terare şi teatru. Ulîntoarcem la realitate
tima a fost o istorisire
şi vă stârnesc sentimentul plăcerii „de a spune”. Aţi fost atrasă a unei poveşti levantine al cărei protagonist fusese Carade arta culinară?
giale, patronul şi stăpânul meu pe care îl ascult cu smerenie.
K.C.: Înainte de 1990 nu bănuiam că am chemare pentru arta culinară şi nici că voi face aşa ceva. Studiind biblioteconomia, am citit foarte mult şi am început să fiu
fascinată de literatură cu temă gastronomică, de reţete, de
mirodenii. Iată cum se adună toate. Pe de altă parte, ori
de câte ori apare o schimbare socială, economică, apar
nişte locuri libere, poţi să devii alt om. Am simţit că am
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S.P.S.: Sunteţi un personaj care se mişcă pe o scenă creată
de dumneavoastră. Prin rolul interpretat, reînviaţi o lume a
eleganţei.
K.C.: Era eleganţa femeilor de altădată. Atunci doamnele nu ieşeau pe stradă fără pălărie, mănuşi şi ciorapi de
mătase. Erau la modă ciorapii cu dungă. Câtă grijă ca
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dunga să fie dreaptă!... Din păcate, n-am apucat această
mare eleganţă interbelică. O cunosc din literatură. Am învăţat de timpuriu să fiu dichisită, să am ţinută... deprinderi
însuşite din familie. Am o colecţie de 339 de pălării. La
început au fost cele câteva moştenite. S-au adăugat în timp
altele realizate în „laboratoarele” Teatrului Naţional după
modele concepute şi de mine. Niciodată nu port aceeaşi
pălărie, aşa că toate şi-au găsit rostul. Cum am intenţia să
înalţ încă un etaj, acolo voi amenaja o expoziţie cu pălării,
bijuterii, tabachere, evantaie, vechi colecţii achiziţionate
în timp. Voi scrie şi o istorie a lor.
…Educaţia, civilizaţia în relaţiile interumane
S.P.S.: „Bucătăria, ca şi istoria, ţine şi de ştiinţă, şi de
artă. E de amândouă câte puţin şi nici una chiar de tot.”.
L-am citat pe Păstorel Teodoreanu. Să amintesc de Bucătăria
Balkaniei, o carte de bucate scrisă împreună cu Horia Pană,
„un manual academic al deliciilor balcanice pe care Domniile lor le ştiu dintr-o tradiţie venerabilă”. Sunt aprecierile
lui Răzvan eodorescu. Dumneavoastră cum procedaţi în
privinţa reţetelor?
K.C.: Acum 25 de ani ştiam reţetele din cartea Sandei
Marin. Era o bucătărie săracă şi economicoasă. Gospodinele
găteau cu ce aveau în casă. În timp, am avut la îndemână
o întreagă literatură, celebre cărţi, semnate de Kogălniceanu, Negruzzi, Bacalbaşa. Când citeam despre şalăul cu
maioneză, sufleul de caşcaval, bunătăţi cu raci, mâncăruri
rafinate, fel de fel de mirodenii şi câte şi mai câte asemenea
delicatese, pentru mine, în vremea aceea, erau reţete de
neatins. Acum aceste feluri le avem în menu. Am lucrat
mult la modul de prezentare, o adevărată artă. Tipsii, filigeane, fructiere, inele de şervete, oliviere, suporţi de şerveţele, toate poansonate. Ce ne individualizează: reţetele
se fac pe loc, la cerere. Este un întreg ritual în a servi. După
ce iei mezelicurile – este o regulă – urmează cam 30-45 de
minute până vine următorul fel. Protipendada cunoştea
cutuma. Obişnuiţi cu faimoasele cantine sau fast-fooduri,
puţini sunt cei care ştiu să mănânce şi să bea, adică
plăcerea de a sta la masă, de a petrece un timp agreabil alături de convivi.
S.P.S.: Aici este diferenţa între „gourmand” şi „gourmet”.
Aţi împletit tradiţia unui Bucureşti ce n-a dus lipsă de hanuri, cârciumi, restaurante intrate în legendă, şi realitatea
secolului nostru.
K.C.: Noi bucureştenii am avut un tipic al nostru, o
împletire a Orientului cu Occidentul. M-am documentat
mult, chiar m-am gândit la început să fac un restaurant
cum ar fi Capşa, fără muzică. Nu mergea. Ştiam că la
Raşca, la Grădina Basarabiei sau Union exista o scenă pe
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care se perindau artişti. Mi-aduc aminte că Jean Moscopol
cânta la Zissu… Până la urmă, am reuşit să îmbin tradiţia
tuturor cârciumilor de demult.
S.P.S.: Spre marea mea bucurie, simt atmosfera elegantă,
nepoluată fonic.
K.C.: Să vă spun că dirijez cu mână de fier în mănuşă
de catifea parfumată. Adică nu las nimic la voia întâmplării. Sunt atentă la toate amănuntele, deci veghez şi asupra
muzicii. Optez pentru o muzică lentă. Onoratul public,
când se aşază la masă, face conversaţie şi are nevoie de o
asemenea ambianţă. După alte ore, când se trece la altă
stare, se poate ridica tonul muzicii. Dar între anumite limite. Delegaţiile de străini au bisat taraful „Craii de
Curtea Veche”, care cântă aici seara. Dacă aţi amintit de
tradiţie, am preluat din atmosfera localurilor bucureştene
de altădată repertoriul, să folosesc termenul la modă
atunci, „exotic”, adică muzichie de pe alte continente. Dar
în repertoriul nostru avem şi arii din operete, dar şi muzică
românească. Străinii trebuie să ne cunoască specificul.
S.P.S.: Aţi fost gazda multor personalităţi. Pe aici s-a
preumblat o lume. Ce apreciaţi mai mult la o persoană?
K.C.: Am să vă răspund povestind întâmplări. Concluzia o trageţi dumneavoastră. Îmi amintesc de soţia domnului Ioan Raţiu, care mânca la prânz aici. O persoană
distinsă şi delicată. Din greşeală, chelnerul a vărsat puţină
smântână şi i-a pătat rochia. Ei bine, cu câtă discreţie s-a
şters, fără comentarii, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Chiar a zâmbit. Ce înseamnă lumea bună, educată, care
s-a rărit în ziua de azi! Sau o altă întâmplare. Am cunoscut
acum doi ani un neamţ, era client şi s-a simţit bine la noi.
Când a împlinit vârsta de 60 de ani, ne-a chemat în Germania, la castelul lui de lângă Stuttgart, cu tot spectacolul
nostru. Printre atâţia invitaţi, nu numai că a stat cu noi la
masă, dar ne-a prezentat tuturor cu multă naturaleţe ca
vechi prieteni. La plecare, aceşti musafiri, pe care îi aşteptau limuzine luxoase, au venit să-şi ia rămas bun şi s-au
plecat cu respect. Pur şi simplu ne-au dat lacrimile. Iată
ce înseamnă educaţia, civilizaţia în relaţiile omeneşti.
S.P.S.: Aroma cafelei ne-a fost de folos. Ne-a înaripat
cuvintele interviului. După ce voi închide reportofonul, să
zic şi eu că, într-adevăr, a fost momentul cel mai agreabil al
zilei.

***
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