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Apeiron - ἀπεῖραρ
Cuvînt înainte, către tine Cititorule!
Da, ţie mă adresez acum, Cititorule!
Dacă te întrebi de ce am ales această denumire pentru o revistă de cultură geografică,
s-ar putea să am un posibil răspuns: pentru că spaţiul nostru fizic ar fi cumplit de gol fără un
orizont cultural şi spiritual. Ce am fi dacă am vedea numai apele şi munţii, norii şi florile?
Cum ne-am putea îndeparta de percepţii şi de nevoile primare?
Pentru asta am ascultat drumeţii, am luat seama la poveştile lor despre locuri îndepărtate unde
trăiesc alţi oameni care ni se aseamănă. Vorbesc alte limbi şi cred în Creatorii lumii lor, au
alte obiceiuri şi poartă altfel de straie.
Pentru că a şti nu începe cu şcoala şi nu se sfârşeşte cu odată cu ea. Cunoaşterea unei
părţi din TOTUL care ne înconjoară este misiunea noastră. Singuri nu vom putea cunoaşte o
parte mulţumitoare din acest TOT, dar să-i ascultăm pe ceilalţi şi vom cunoaşte mai multe şi
mai mult, căci aşa vom începe drumul catre

Apeiron.

Apeiron este un cuvânt provenit din limba greacă, însemnând “fără limite”, “infinit”,
“inefabil” (ἀ-, citit a, însemnând “fără”, iar πεῖραρ, citit peirar, însemnând “sfârşit, limită”)
Apeiron este simbolul central al teoriei cosmologice dezvoltată de Anaximander în
secolul al VI-lea înainte de Hristos. Lucrările acestuia, în mare parte, s-au pierdut de-a lungul
timpului, dar din puţinele texte rămase putem afla că el credea că începutul sau realitatea
supremă este eternă şi infinită, lipsită de limite, apeiron.
Prin teoria lui Anaximander se releva faptul că apeiron nu poate dispărea niciodată,
aflându-se într-un ciclu continuu. Apeiron a dat viaţă opoziţiilor de tipul cald-rece, apă-uscat,
etc, opoziţii care au jucat un rol în crearea lumii. Acest concept stă la baza existenţei lumii,
fiind o îmbinare a elementelor naturale.
În cosmologia mitică greacă a lui Hesiod (secolele VIII-VII, înainte de Hristos),
începutul Universului este caracterizat prin Chaos, vidul fiind considerat o condiţie divină,
esenţială. Este descris ca un mare gol unde se afla începutul şi sfârşitul Pamântului, al cerului,
al mării şi al Tartarului. Legendele Orientului Apropiat descriu lumea primordială ca pe o
lume goală şi lipsită de formă. Singurul lucru având prioritate spre creaţie a fost abisul de
apă.
În Grecia Antică, filozoful Socrate, aparţinând etapei clasice sau de mijloc a filosofiei
antice, a reprezentat primul gânditor care a demonstrat importanţa tuturor elementelor
naturale (apă, aer, pamânt şi foc) în constituirea existentei pamânteşti.
Te salutăm cu prietenie,
Marta Şipoteanu,
Andreea Alexa Paolini
Andrei Vasile
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Mânăstirea Radu – Vodă
În Bucureşti se găsesc numeroase
biserici şi mânăstiri demne de măreţia şi
vechimea oraşului, unele datând din secolele
XIV-XV. O astfel de mânăstire este Radu-Vodă,
numită şi Sfânta Troiţă, aflată în centrul
capitalei. Pe malul Dâmboviţei, în imediata
apropiere a Pieţii Unirii, învecinându-se cu

asemenea, întărit de turci. Degeaba însă: după
victoria marelui voievod din octombrie 1595, de
la Târgovişte, Sinan e silit să se retragă din faţa
armatelor biruitoare ale creştinilor. Nu înainte
însă de a distruge toate fortificaţiile pe care el
însuşi le ridicase şi de a dărâma până în temelie
Mânăstirea Sfintei Troiţe.
Abia în anul 1614, voievodul Radu
Mihnea începe reconstrucţia, păstrând planurile

dealul Patriarhiei; peste drum" Curtea Veche şi
la o aruncătură de băţ de Biserica Sfântul
Gheorghe-Nou se află Mânăstirea Radu Vodă:
în inima oraşului şi în inimile oamenilor.

şi elevaţia edificiului de origine. Planul şi
formele arhitectonice ale bisericii Radu-Vodă
sunt inspirate din cele ale bisericii episcopale de
la Curtea de Argeş, cu diferenţa că materialul de
construcţie întrebuinţat nu este piatra, ci
cărămida. Biserica este cunoscută de atunci sub
numele ctitorului. Fiul şi urmaşul său la domnie,
Alexandru Coconul (1623-1627) se îngrijeşte de
zugrăvirea bisericii. În vremurile domniilor

Biserica Mânăstirii Radu Vodă (fotografia
A.Grogorescu)
Mânăstirea a fost fondată de
voievodul Alexandru al II-lea Mircea

fanariote, marea mânăstire Radu-Vodă, una
dintre cele mai bogate din Bucureşti, este
cârmuită de egumeni greci, buni negustori dar
jalnici administratori ai construcţiilor
mânăstireşti.
Astfel Mânăstirea a supravieţuit
veacurilor şi cotropitorilor, fiind un punct
important al oraşului. Ea adăposteşte moaştele
Sfântului Nectarie. Racla cu moaştele sfântului,

(1568-1577) şi doamna sa, Ecaterina, pentru a-i
mulţumi lui Dumnezeu că i-a dăruit victoria în
lupta pe care a dat-o pe aceste locuri împotriva
lui Vintilă-Vornicul şi Dumbravă-Vornicul.
Vodă a ridicat-o cu gândul de a fi Mitropolia
Capitalei. La vremea întemeierii, purta numele
Sfânta Troiţă. În frământările acelor vremuri,
sfântul aşezământ cade, în anul 1595, în mâinile
turcilor. După victoria lui Mihai Viteazul la

au fost aduse aici acum câţiva ani de un arhiereu
grec, care a fost impresionat de cât de frumoasă
este Mânăstirea. Şi aşa Mănăstirea Radu-Vodă a
devenit Eghina românească. Pentru acest loc,
Sfântul parcă are ceva aparte.
Radu- Vodă este un lăcaş de cult în care
credincioşii vin să îşi găsească liniştea
sufletească. Totodată mânăstirea este o minune
arhitecturală care face parte din patrimoniul

Călugăreni, vestitul Sinan Paşa, duşmanul lui
Mihai, o fortifică cu palisade, cu valuri de
pământ şi cu bastioane. Tot oraşul este, de

naţional şi care va dăinui înca 500 de ani de
acum în colo.
Alina Grigorescu
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Un avion zboară deasupra Ecuatorului,
cu o aripa în emisfera boreală şi cu cealaltă în
emisfera australă, pe deasupra junglei Sumatrei.
Virând spre sud, spre Tropicul Capricornului,
avionul zboară deasupra unei imense întinderi

insule vulcanice, conuri de cenuşă şi lavă
pietrificată ,,pe care o nucă de cocos adusă de
valuri le-a adăpostit sub umbrela încovoiată a
viitorului copac".
Traversând strâmtoarea dintre Sumatra
şi Java, ne salută cu ,,o trâmbă de aburi"
vulcanul Krakatau, uriaş con de lavă răcită, care
se înalţă la 800 m deasupra nivelului mării.
Krakatau are o ,,sinistră faimă" prin groaznica

de apă, cu o puzderie de insule. Despre

erupţie din 1883, când a provocat o explozie

existenţa acestor insule ,,fabulos de bogate" ne
vorbeşte încă din antichitate bătrânul Ptolemeu.

auzită de la 3.000 Km şi un val uriaş a făcut pe
coastele Javei si Sumatrei peste 36.000 de

Până la trecerea temerarului Magellan, Europa
nu avea decât vagi bănuieli despre pământurile
insulare şi despre oamenii Nusantara. Nimeni
nu reuşise să numere puzderia de insule apărute
parcă doar pentru ,,a despărţi cele două oceane
Indian şi Pacific de Peninsula Malaezia până în
Noua Guinee". Şi azi se spune că sunt
,,aproximativ" zece mii de insule, dintre care
trei mii sunt destul de importante, pentru a fi

victime. Ciuperca de fum şi cenuşă s-a ridicat
până la 80.000 m. După 44 de ani, Krakatau a
avut o progenitură, de sub valuri apărând
Anok-Krakatau (Copilul-Krakatau), care
crescând ca în basme, în 2 ani a ajuns la
înălţimea de 132 m.
Sub cerul tropical al insulei Java se
află, se înalţă 136 de vulcani, dintre care 28 în
furioasă activitate.

consemnate măcar printr-un punctuleţe pe
hărţile arhipelagului, care se întinde pe o
distanţă egală cu cea de la Gibraltar la Urali.
Restul de şapte mii sunt insule de corali sau

Vegetaţia insulelor este atât de bogată,
încât din avion nu se zăreşte nici un petec de
pământ.

Indonezia.
Jurnalul unui călător curios şi încântat
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O privire aruncată pe harta
arhipelagului Indonezian, dezvăluie arcul
munţilor vulcanici, de la insulele Andomane şi
Nicadore, care dă coloana vertebrală Sumatrei,
trece Ecuatorul, trece prin strâmtoarea Sunda,
aruncă un picior de pod în craterul fierbinte al
Kakatau-lui, încalecă Java şi trece mai departe
prin insula Bali până la insulele Torres. Ca
mărime, Java are peste o mie de kilometri

orice manifestare tectonică, pe fundul mării
Java, se face simţită în arhipelag, modificând

lungime şi aproape şaizeci de kilometri în
lăţime, cât două Moldove, puse cap la cap. Pe
spinarea Javei se află ca o cocoaşă vulcanul
Semeru de 3676 m, căruia i se adaugă încă 13

Arborele de pâine
structura ţărmurilor şi făcând să dispară sau să

munţi vulcanici care trec de 3000 metri şi alţi
45, de peste 2000 de metri. Restul, până la
unsprezece duzini de vulcani răsăriţi pe
pământul Javei, scad sub 2000 metri, 28 dintre
ei încă scuipă foc.

apară insule.
Fantastica lume vegetală a Indonesiei,
rămasă aproape identică peste multele milenii,
cuprinde peste 11 mii de familii de plante din
era terţiară până în zilele noastre. Este un

În nordul insulei se întinde Marea
Javei, lipsită de mari adâncimi, plină de recifi şi
de o puzderie de insule nelocuite.
Dacă apele mării ar scădea doar cu 40
de metri, insula Java s-ar uni cu insulele

spectacol unic, prin neîntrecuta frumuseţe a
veşmântului vegetal, ca şi prin bogăţia şi
varietatea fructelor. Aici, şi-au dat întâlnire
cinci zone de floră specifice: asiatică,
australiană, malaesiana, pantropicală şi
paleotropicală. Arborii giganţi de 30-35 metri,
sute de şiruri de palmieri, printre care Talipotul
- palmierul de hârtie, care a servit drept suport
cărţilor sfinte budiste, cocotierii cu fructe mari
cât pepenii de Arad, bambuşi din ale cărui
frunze, lemn, scoarţă şi rădăcini, omul de aici îi
face casă, masă, mobilă, podoabe, instrumente
muzicale, îmbrăcăminte şi hrană. Aici se află
Ficus Benjamina, arbore sfânt, cu rădăcina tare
ca stânca, aici se află bananieri, cu fructele lor
aurii, papaya, lămâi, mandarini şi portocali,
arborele de pâine; alături se află straniul
Eriodendron - arborele de bumbac, cu frunzele

Vulcanul Krakatau
Sumatra şi Borneo şi cu Asia, iar dacă apele ar
scădea cu 180 m arhipelagul ar dispărea,
pământul Asiei ar cuprinde majoritatea insulelor
indoneziene, unindu-le cu Cambodgia, cu
Siamul şi cu peninsula Malacca. În această zonă

pline de puf, trestia de zahăr, arborele de
cauciuc, adus tocmai din Pădurea Amazoniană,
teckul- copacul de fier, palmierul de zahăr,
4
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asculta, iar dansul doar privit. Ascultând această
muzică, simţi parcă s-ar pregăti erupţia unor
vulcani, parcă lava explodează asurzitor, parcă
ploaia tropicală loveşte puternic frunzele mari
ale arborelui de pâine.
Am vizitat scoala unui sat - o clădire ca
un hangar. Pe pereţi erau planşe cu plante şi
animale ,,exotice": un stejar, un brad, o
floarea-soarelui, un strugure, o vulpe, un cerb,

nucul de cocos, tutunul, cafeaua, piperul,
cuişorul, scortişoara, arborele de cacao etc.

un urs, o cioară. Bănci simple şi tabla neagră,
aceeaşi tablă din şcoala mea iar elevii la fel de
curioşi şi plini de neastâmpăr ca ai noştri. Pe
tablă scria un cuvânt: ,,Ibu = mama".
Profesor Anghel Ion
Pasărea “Tulung-Tumpung”
Jungla n-are privighetori, nici mierle, nici
ciocârlii, nici cintezoi, jungla n-are cântăreţi ca
la noi. Păsăretul junglei, greoi şi multicolor este
speriat, speriat de moarte şi sperie la rândul lui
pădurea plină de flori. Penajul păsărilor este
plin de nestemate, viu colorate, dar graiul lor nu
cunoaşte decât ţipete. Versul celor cântătoare au
un singur motiv muzical, repetat la infinit.
Numele lor dat de oameni este o repetare în grai
omenesc a sunetelor scoase de păsări
,,Tulung-Tumpung", de ,,Ungkut-Ungkut",
,,Manuk-Mbe", aceasta din urmă fiind pasărea
cu glas de capră.
Noaptea închide pliscul penatelor, dar
luna stârneşte coruri orăcăitoare ale broaştelor.
Parcă mii de xilofoane răsună lovite de mâini
păgâne. Pământul întreg parcă sare, joacă,
gemând, pleoscăind, ciocănind ca toaca.
Această muzică aspră a creat si muzica
oamenilor, o muzică originală, uluitoare, cu
instrumente neobişnuite, cu armonie foarte greu
de înţeles, care nu se poate descrie, ci doar
5
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de ţigan”. Paralel cu el, fratele său, Gheorghe,
învaţă ţambalul mic, mai mult autodidact,
creându-şi o manieră proprie şi originală de

Taraful

„țiitură” pentru ţambal, mai ales în cazul
acompaniamentului în maniera „bățul mărunt”.
Astfel, cei doi fraţi îşi formează un mic
taraf, la început de unii singuri, iar mai apoi
împreună cu vioristul Marin Bondoc şi solista
Mița Șeinescu. În anii treizeci, cei doi ajung să
cânte şi în celebra orchestră „Vâlceană”.
În 1940, Victor este concentrat pe front
unde este uşor rănit şi trimis acasă, reluându-şi
activitatea muzicală. Îşi întocmeşte aici un taraf
Taraful lui Bobleagă din Roești, Vâlcea în
1958. De la stânga la dreapta: Victor Bobleagă
„Varadocu” (vioară), Gheorghe Bobleagă
(vioară a II-a), Gheorghe Bobleagă „Varadocu”

mai numeros format din doi viorişti, o
cântăreaţă, un cobzar, un clarinetist, un
acordeonist, un ţambalist şi un basist cu care
începe să concerteze la diferite ocazii. Pe timpul
războiului, între 1941 şi 1944 concertează şi la

(țambal), Elena Pleață (voce) și Victor
Cotoarbă (bas). Aceasta este singura fotografie

emisiunea difuzată „pe viu” la radio, „Ora
răniţilor”. În cadrul acestei emisiuni menite să
mai aline din durerile răniţilor din spitale,
concertau săptămânal instrumentişti şi formaţii

în care apare și Gheorghe, fiul lui Victor
„Varadocu”, cântând în taraf alături de tatăl și
unchiul său.

august 1904 în satul Cuieni, comuna Roești,
judeţul Vâlcea. Tatăl său, un respectat geambaş
de cai, la rândul său fiu de preot, era un om

celebre precum: Grigoraş Dinicu, Petrică Moțoi,
Jean Sibiceanu, fraţii Stănescu, Costică Tandin
şi Vasile Julea din Craiova. După război,
formaţia sa consistentă avea să rivalizeze (în
perioada 1944-1950) cu taraful vioristului

harnic, gospodar şi iubitor. Dragostea pentru
muncă însă… n-a fost moştenită şi de fiii săi,
Victor şi Gheorghe, care trebuiau să îşi găsească
o ocupaţie afară de cea agricolă.
În timpul armatei, cei doi fraţi intră sub
ordinea unui comandant ce cunoştea vioara şi
stăpânea la limita decenţei ţambalul. Aşadar,
tânărul Victor prinde câteva noţiuni de vioară
urmând ca apoi să se perfecţioneze la cel mai

Victor Puia din Râmnicu Vâlcea, cu care
cântase în tinereţe în orchestra „Vâlceană”.
Cu taraful său începe să cânte şi tânăra
Maria Ciobanu, pe care acesta o face populară
în tot judeţul şi în zonele limitrofe. Datorită
calităţilor sale extraordinare de viorist virtuoz şi
solist vocal de excepţie, primeşte în jurul anilor
cincizeci o invitaţie din partea Comitetului de
Radio pentru a susţine concerte şi a efectua

înalt nivel de unul singur. Ulterior avea să
ajungă cel mai bun rapsod popular din întreg
judeţul, cunoscut drept „românul cu virtuozitate

înregistrări. Tot în aceeaşi perioadă este chemat
să se angajeze în Orchestra „Barbu Lăutarul” a
Institutului de Folclor (mutată din 1953 la

Victor Bobleagă s-a născut la data de 14
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Filarmonica de Stat), dar a refuzat, preferând să
cânte în continuare cu taraful său, spre
deosebire de poli-instrumentistul Ion Văduva
din Alunu, care a acceptat postul de „fluieraş”,
deşi mânuia cu aceeaşi pricepere nu doar
fluierul ci şi cavalul, vioara, braciul, cobza şi
drâmba.
De-a lungul întregii sale cariere artistice,
Victor Bobleagă a cântat cu importanţi interpreţi

tumoră la cap. Astfel, muzică pe care Victor
Bobleagă o deprinsese şi tot repertoriul ce îl
culesese de-a lungul activităţii sale avea să se
năruie căci nimeni nu mai avea să i le urmeze.
Astăzi, amintirea lui a rămas vie în inimile
bătrânilor vâlceni, cărora le zicea „aşa de dulce”
din vioară: hori, sârbe, jocuri specifice sau din
glas: cântece de dragoste, doine, balade şi mai
ales propria-i compoziţie „Trei granate, trei foi

de muzică populară ai neamului românesc,
notabile fiind Maria Tănase şi Maria Lătăreţu.
Moare la data de 11 martie 1994, la vârsta de 90,
în acelaşi loc în care s-a şi născut. Odată cu el şi

late”
„Trei granate, trei foi late”
„Trei granate, trei foi late

cu fratele său a murit şi tradiţia muzicală a
familiei, începută de ei şi terminată tot de ei.
Dar oare de ce nu a mai fost transmisă
tradiţia mai departe în neam?! Ei bine, după ce
se pierduse tradiţia de preoţi şi cea de geambaşi

Am amante-n şapte sate
Vă spui numele la toate
Toate cu nume schimbate
Una-i Drina, alta-i Lina,
Ioana şi Anghelina

şi călăreţi, era aproape de intuit că şi meşteşugul
muzical se va risipi. Cam aşa e într-o familie de
olteni… mai rar urmaşii voiesc să urmeze
acelaşi lucru ca predecesorii lor. Mereu există o
încăpăţânare de a face ceva nou, diferit. Dar în
cazul de faţă, nu a fost nicio încăpăţânare ci mai
degrabă un blestem!
Victor a avut 6 copii: Pavel, Angela,
Aurel, Gheorghe, Ion şi Maria. Doi dintre ei,

Miţa şi cu Marioara
Ileana din Scărişoara
Că mi-a secat, dadă, inimioara
Mai am una la Gulgui
Doamne, să nu mi-o răpui
Că-mi face ciorbă de pui
Şi mi-arată biciu în cui
Mai am una în Islaz
De-mi face ciorbă de praz

Gheorghe şi Aurel, au manifestat încă din
copilărie un oarecare interes faţă de vioară.
Destinul a fost însă unul mai mult decât crud!
Primul dintre ei, Gheorghe, ajunsese un vocalist
extraordinar şi un violonist bunicel. Însă, atras
fiind de politica comunistă, din 1959 a
abandonat definitiv muzica pe care o îndrăgise
atât de mult în copilărie. Al doilea, Aurel,
ajunsese să stăpâneasca vioara aproape mai bine

Şi mă pupă, dadă, pe obraz
Mai am altele-n Logreşti
Peştişani şi Cărbuneşti
Şi-o frumoasă`n Roeşti”
Marius Bobleagă

decât tatăl său, începând chiar să se facă din ce
în ce mai cunoscut în judeţ. Viaţa însă i-a fost
curmată la 25 de ani, când moare în urma unei
7
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Bucureşti

Ţării Româneşti în 1659 de către domnitorul
Gheorghe Ghica.

- 555

10. Între 1798 şi 1831, populaţia Bucureştiului
se dublează. Recensământul din 1798 număra
puţin peste 30 mii de locuitori, în timp ce 33 de
ani mai târziu se ajunge la 60.587 locuitori.
Între 1948 şi 1992 populaţia Bucureştiului a
sporit cu peste 1 milion de locuitori, de la

1. Bucureştiul este a 6-a capitală ca mărime din
Uniunea Europeană.
2. Cea mai veche gară din Bucureşti a fost cea
de la Filaret.
3. Primul drum din Bucureşti a fost “Drumul de
Lemn” sau “Podu`Mogoşoaiei”, astăzi Calea
Victoriei. Calea Victoriei era acoperită scânduri
groase din stejar.

1.025.000 la 2.067.000. La ultimul recensământ,
numărul de locuitori ai oraşului a fost
1.929.000.

4. Primele omnibuze cu cai (o variantă cu
tracţiune animală a tramvaiului electric) au fost

11. Peste 20 de biserici şi aşezăminte monahale
au fost distruse, parţial sau total, în perioada

inaugurate în Bucureşti în anul 1840, fiind
printre primele oraşe din Europa care aveau
astfel de mijloace de transport.

comunismului. Dintre cele mai vechi amintim:
Biserica Crângaşi (1564), Biserica AlbăPostăvari (1568), Mânăstirea Mihai Vodă
(1591) şi altele.

5. Cimitirul Bellu era locul preferat al hoţilor
de căciuli de blană. Stăteau cocoţaţi pe zidul
împrejmuitor şi pescuiau caciulile din capul
doamnelor cu o sfoară şi un cârlig de pescuit.
Apoi le vindeau în parcul numit azi, al
Tineretului.

12. Bucureştiul este înfrăţit cu 9 oraşe din
întreaga lume. Cele mai importante sunt
Beijing , Atlanta, Budapesta si Hanovra.
13. Palatul Telefoanelor din Bucureşti a fost
construit între 1929-1934 în stilul
zgârâie-norilor americani şi a fost, până în
anii ’70 ai secolului trecut, cea mai înaltă
clădire din Bucureşti.

6. Intrarea hotelului Novotel, din Calea
Victoriei, este faţada fostului Teatru Naţional.
În timpul celui de-al doilea război mondial, mai
exact în 26 august 1944, când aviaţia germană a

14. Unul dintre cele mai cunoscute preparate
culinare româneşti – mititeii – au fost inventaţi

urmărit să distrugă clădirea Palatului
Telefoanelor, bomba a ratat ţinta şi a căzut pe
Teatrul Naţional.

la sfârşitul secolului al XIX-lea de Iordache
Ionescu, proprietarul restaurantului supranumit
“La o idee”, care se afla pe strada Covaci.
Numele le-a fost dat de ziaristul, pamfletarul şi
umoristul N.T. Orăşanu, care a compus şi lista
de bucate într-un mod original, pâinea
numind-o “o abodantă”, gheaţa – “cremă de
Siberia”, scobitoarea – “o baionetă”, ţuica – “o
idee”. Cârnaţii mici au fost numiti “mititei”. O

7. Denumirea veche a parcului Cişmigiu era
“Balta lui Dura Neguţătorul”. În anul 1779,
domnitorul Alexandru Ipsilanti, porunceşte să
se construiască o cişmea spre ieşirea căii Ştirbei
Vodă de astăzi, pentru a organiza mai bine
aprovizionarea cu apă a oraşului.
8. Numele străzii Lipscani provine de la oraşul
Leipzig din Germania, lucru ce aminteşte de
viaţa comercială extrem de dinamică a Valahiei.

dată, când se terminaseră mațele pentru cârnați,
Ionescu a folosit doar carnea amestecată cu
bicarbonat de sodiu, făcând cârnați mai mici şi

9. Oraşul Bucureşti este desemnat capitală a
8
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înseamnă "a cotrobăi", "a scotoci", "a
scormoni".

fără înveliș. Aceştia au fost un mare succes
comercial, până azi se numesc … “mici”.
Aurelian Ene

Balta Albă - Aici se afla o groapă de var, unde
în vremea lui Caragea se îngropeau cadavrele

Crângaşi - Etimologia toponimului este uşor de
descifrat. Cândva, aici era o prelungire a
Codrului Vlăsiei - un crâng. Cei care s-au aşezat
pe malurile bălţii şi la adăpostul micului crâng,
evident erau numiţi “`ăi din Crâng” sau
“Crângaşii”.

ciumaţilor. Când ploua, locul devenea o baltă de
culoare albicioasă.

Dămăroaia - această moşie parcelată a
aparţinut boieroaicei Maria D`Amaris.

Băneasa - Nevasta banului Dimitrie Ghica,
moştenitoarea moşiei din nordul oraşului.

Dealul Spirii – Denumirea se trage de la
numele doctorului Spiridon Kristofi (căruia i se
mai spunea şi "Spirea"). Cartierul a început să

O foarte scurtă introducere în toponomia
cartierelor bucureştene

Berceni – O variantă face referire la trupele
principelui Transilvaniei, Francisc Rákóczi al
II-lea se aliază conjunctural cu turcii (nici el şi
nici turcii nu se ajuneau la o înţelegere cu
Habsburgii, iar asta îi făcea prieteni). La fel

se ridice din 1765, pe Dealul Lupeştilor o
biserică (Biserica Spirea Veche).
Dristor - vine de la breasla piuarilor care si-au
avut satul în această parte a Bucureştilor.

procedează şi o parte din cei apropiaţi lui
Rákóczi. Mai exact o ceată de husari conduşi de
groful Miklós Bercsényi. Nu sunt consemnări
care să confirme dacă au instalat o tabără ori au
fost doar în trecere, cert este că, undeva la sud
de Bucureşti, husarii lui Bercsényi au trecut pe
aici. Altă variantă a originii denumirii
cartierului are în vederea un proprietar de
pământuri din partea locului, pe nume Bercea,
unde acesta îşi păştea numeroasele turme de

Aşezarea meşterilor piuari care se numeau
«dârstari», «dârsta» fiind piua din piatră folosită
la fabricarea postavului şi dimiei. Piuarii
fabricau «dârste» şi pentru sutele de mori de pe
cursul Dâmboviţei, care timp de sute de ani au
fost prezenţe cotidiene, de mare relevanţă
economică pentru târgul Bucureştilor.

animale.

panduri.

Colentina - Probabil e doar o legendă
(asemănătoare cu legenda numelui
Bucureştilor). Astfel, Colentina ar veni de la
"colea `n tină" - cu referire la locul de lângă
Mânăstirea Plumbuita unde Matei Basarab a
respins un mic grup armat de turci într-o
confruntare cu mare impact emoţional pentru
locuitorii moşiei. O vreme s-a numit si

Ferentari - paradoxal, cartierul Ferentari are
cea mai rafinată origine a numelui. Denumirea
vine din limba latină, unde "ferentarius"
înseamnă “soldat din infanteria uşoară a
legiunilor romane”. După unele opinii, aici s-ar
fi aflat câmpul de exerciţii al ferentarilor din
oastea lui Mihai Viteazul.

Drumul Taberei - Tudor Vladimirescu îşi face
intrarea triumfală în Bucureşti prin Calea
Craiovei în anul 1821 şi îşi aşează aici tabăra de

Floreasca – Cartierul a primit numele după
numele boierilor care au stăpânit locurile
respective: boierii Floresti.

"Olintina".
Cotroceni - Numele îi vine de la "a cotroci",
"cei care "cotrocesc". Un vechi regionalism care

Ghencea – Denumirea ar putea veni din limba
9
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turcă. Pe vremea fanarioţilor, Ghenci-aga era
conducătorul arnăuţilor din garda domnească.
Locuitorii cartierului, cultivatori de legume au
ridicat o biserică impunătoare, Biserica
Ghencei, adică a celor din Ghencea.

de la românizarea fonetică a numelui
generalului Leon Szilaghi, sub numele de
Leontin Sălăjan.
Titan - Numele cartierului aflat la periferia
industrială a cartierului “Balta Albă” se trage de
la fabrica de ciment "Titan", construită la
începutul secolului al XX-lea.

Giulesti - O proprietate boierească a boierilor
Juleşti (Julea sau Giulea) care s-a păstrat uşor
deformată fonetic.

Vitan - Colonelul D. Papazoglu ne ajută să
aflăm originea toponimului de “vitan”: " În
ocolul oraşului, spre nord (aici D.Papazolu
localizează greşit- n.a.), este câmpia Vitanului,
unde vitele orşenilor îşi aveau păsciunea".

Lipscani – ar putea să-şi aibă originea în limba
slavă, unde “lipsk, lipsko” ar însemna "locul cu
tei". Acest "loc cu tei" este oraşul german
Leipzig (Lipsca). Negustorii veniţi în Bucureşti
cu lucruri aduse de la târgul din Leipzig se
numeau, evident, “lipscani”.
Militari - În secolul al XIX-lea, aici era zonă de
instrucţie militară, probabil şi o garnizoană. O
vreme aici a funcţionat şi Pirotehnia Armatei.

Aurelian Ene

Pantelimon – a apărut şi a crescut pe moşia
Mânăstirii Sfântul Pantelimon. În greacă "pan"
înseamnă "tot", iar "éléïmon" înseamnă “milă”.
“Panteleimon”, adică “Cel milostiv”/ “Cel
milos”.
Rahova - Numele cartierului a fost dat după
anul 1877, fiind una dintre căile urmate de
trupele române care se îndreptau spre Dunăre.
Numele cartierului a fost repede adoptat,
locuitorii din zonă dorind să scape de faima
proastă a “Podului Calicilor”- vechea denumirea
a cartierului- care ţinea preţurile la terenuri la
valori mici. Spre aducere aminte a Războiului
de Independenţă au mai fost date şi altor
cartiere denumiri cu rezonanţă istorică: Griviţa
şi Calea Griviţei, Calea Plevnei, Calea
Dorobanţilor; “Podul Mogoşoaiei” se va numi
“Calea Victoriei”.
Sălăjan - Un nume nou, dat de autorităţile
comuniste care au dorit să arate cercurilor
politice europene că respectă toate
naţionalitaţile conlocuitoare; denumirea provine
10
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Este capabil Pământul să asigure
resursele necesare susţinerii unei populaţii în
creştere?
Până în prezent, planeta noastră a putut
susţine o populaţie în creştere, cu toate că
resursele sale au fost distribuite inegal. O parte
a populaţiei a beneficiat de o gama largă de
resurse, pe când altă parte ceva mai numeroasă,
a suferit de pe urma lipsei acestora (ex: hrană,

SCHIMBĂRILE DE MEDIU- O
PROBLEMA MAJORĂ DE
ACTUALITATE
I. Introducere
Schimbările de mediu reprezintă
modificările structurale, funcţionale şi
fizionomice ale mediului sub acţiunea unor
factori determinanţi. Orice modificare a
mediului este cauzată de acţiunea acestor factori,
care pot fi naturali (cosmici şi terestri) sau
antropici. Schimbările de mediu, rezultate în
urma dinamicii sistemelor naturale şi a

apă, adăpost).
Pe de altă parte, asigurarea resurselor
existenţiale ale unei populaţii în creştere a
însemnat şi eforturi majore pentru obţinerea lor,
dar şi o puternică presiune asupra mediului.

activităţilor umane, cu efecte la nivel regional şi
planetar, reprezintă una dintre preocupările
principale ale omenirii.
In acest sens, se pot aminti, drept dovadă,
cele două conferinţe cu implicaţii solide de
conservare a mediului, respectiv Conferinţa de
la Kyoto şi Conferinţa de la Rio. Dacă în cazul
primei, avem de-a face cu iniţierea drumului
spre soluţionarea problemei încălzirii
globale, cu ocazia celei de-a doua a fost
recunoscută, pe plan internaţional, necesitatea
de a integra dezvoltarea economică şi protecţia
mediului în obiectivul de dezvoltare durabilă şi
s-a afirmat importanţa, în continuă creştere, a
dreptului internaţional al mediului, ca mecanism
de codificare şi promovare a dezvoltării
durabile. Acest concept, extrem de utilizat pe
plan internaţional, este perceput ca fiind cea mai
sigură posibilitate de valorificare a mediului,
fără a periclita şansele generaţiilor viitoare de a
beneficia de un mediu sănătos şi o economie
viabilă.

Figura 1 Schimbări de mediu-cauze-efecte

Sursa:Comisia pentru

Dezvoltare Durabilă a Naţiunilor Unite

Se apreciază că la începutul erei noastre,
populaţia planetei nu depăşea 250 milioane de
locuitori. În anul 1000, populaţia avea circa 300
mil. de locuitori, iar în 1500, circa 450 mil.
locuitori. Primul miliard se înregistrează în jurul
anului 1800, iar cifra de 6 miliarde în anul 2000.
În anul 2011 populaţia a ajuns la 7 miliarde, din
care 5,6 miliarde în statele în curs de dezvoltare.
Din 1950, ritmul de creştere a populaţiei a
devenit de circa 75 mil. loc./an. (1 mld. loc/13

II. Suprapopularea şi problemele de mediu

Constituie suprapopularea cauza
majoră a degradării mediului?
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ani). Se preconizează că ponderea populaţia
Europei va scădea, de la 13% la 7% din totalul
mondial, în următorii 25 ani, în timp ce
ponderea populaţia Africii subsahariene va
creşte de la 10% la 17%.
La nivel global, fertilitatea a scăzut la jumătate
faţă de situaţia din 1950, de la 5 copii/1 femeie,
în 1950, la 2,6 copii/1 femeie, în prezent. În
circa 65 ţări, din care 9 în curs de dezvoltare,

oxigenării planetei, creşterea concentraţiei CO2
în atmosferă, creşterea concentraţiilor de gaze
cu efect de seră, reducerea biodiversităţii,
degradarea solurilor, etc.); reducerea
biodiverstăţii; creşterea nivelului poluării
mediului (apei, aerului, solului, fonice);
schimbări în compoziţia atmosferei (creşterea
concentraţiilor gazelor cu efect de seră, prin
poluare şi despăduriri) şi schimbările climei

rata fertilităţii a scăzut sub nivelul de înlocuire
(2 copii/1 femeie).
Conform ONU, în perspectiva anului 2050,
sporul de populaţie va surveni, în principiu, de

(încălzirea climei şi intensificarea fenomenelor
extreme, foarte distructive); deşertificarea;
creşterea necesarului de hrană, apă, locuinţe,
locuri de muncă; creşterea migraţiei (legale sau

la statele în curs de dezvoltare sau cele slab
dezvoltate (în prezent 5,3 mld. locuitori, în 2050
vor avea 7,8 mld.locuitori). Prin contrast, în
statele dezvoltate se va identifica o oarecare
constantă în acest sens (1,2 mld. oameni). Se

ilegale) spre lumea dezvoltată, la o scară fără
precedent, fapt care duce la apariţia problemelor
demografice, economice, sociale şi politice.

preconizează că populaţia va cunoaşte o creştere,
cu aproximativ 40% până în 2050, ajungând la
9,1 mld.locuitori.

Continentul

Populaţia
în1900

Populaţia
în 2050

Africa

133 mil.loc.

1,9 mld. loc.

Asia

946 mil.loc.

5,2 mld. loc.

Europa

408 mil.loc.

664 mil. loc.

America de Nord

82 mil.loc.

445 mil. loc.

America Latină

74 mil.loc.

769 mil. loc.

Pe de-alta parte, creşterea ponderii
populaţiei sărace corelată cu slabă dezvoltare
economică şi sanitară a multor ţări conduce la
rate ridicate ale mortalităţii infantile, creşterea
incidenţei bolilor infecţioase, malnutriţie sau
reducerea speranţă de viaţă; înmulţirea
disputelor internaţionale, conflictelor pentru
resurse - situaţie care poate deveni inevitabilă în
condiţiile cererii tot mai mari de pe piaţă, cerere
venită din partea unor state emergente; creşterea
preţurilor la produsele agricole, energie, resurse
(petrol, gaze, minereuri), terenuri, locuinţe, ca o

Fig.2 Evolutia populatiei mondiale

Ca urmare a acestei însemnate creşteri
demografice din ultima perioadă, s-au semnalat

consecinţă directă a cererii şi a ofertei.
Ovidiu Buzoianu

următoarele consecinţe: diminuarea resurselor
naturale (biotice, edafice, hidrice, minerale);
despăduririle (cu efecte diverse: reducerea
12
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„Pe urme de vise, pe urme de fum,

mi-l imaginez mergând pe acele străzi pline de

Prin măști de-amintire uitate pe drum ...”

farmec, străzi pe care, cu câteva borduri noi, dar

Tahicardia sensurilor, Dora IVAN

deja afectate, merg şi eu atât de des şi
conştientizez

Reflex de amintire:

cât

de

diferite

erau

atunci

magazinele, oamenii , aerul din Bucureştiul
anilor ’70-80 ...

Strada Piaţa Amzei

“Incercarea de a-l situa pe Nichita
Stănescu în spaţiu şi timp pare prozaică. Fac o

Sunt
multe

greşeală cei care cred că un mare artist, oriunde

atât de

locuri

în

şi oricând ar fi trăit, ar fi fost acelaşi.

Bucureşti de care

El pare un om venit din viitor, dintr-o epocă în

mă leagă amintiri

care s-a desfiinţat şi a fost uitată suferinţa

mai mult sau mai

fizică … “ * ( Alex. Ştefănescu )

frumoase,

„Cu părul lui lung, frumos învelit în

însă Piaţa Amzei

aur sau aramă, după cum îl privea soarele,

este cu desăvârşire

părea un cavaler din alte timpuri”, aşa îl descrie

cel mai special.

doamna Constanţa Drobota, o persoană care a

puţin

Teatrul “Ion

avut norocul să îl cunoască pe poet, fiindu-i

Creangă” este

chiar vecină.

sanctuarul multor

Când am rugat-o pentru prima dată

vise inocente ale

să îmi vorbească despre Nichita m-a privit

copilăriei mele, sala aceea care a auzit atâtea

blând şi mi-a spus că i-ar plăcea să facă asta

coruri de râsete şi care mi-a injectat doze de

într-o plimbare până în Piaţa Amzei, locul unde

bucurie şi de speranţă îmi provoacă şi astăzi un

a locuit poetul începând cu anul 1975.

tremurat imposibil de descris. Singurul regret

Încă de la trecerea de pietoni de pe

pe care îl am este acela ca acum au dispărut

Bulevardul Magheru încep să simt furnicături

acea fericire absolută şi acea senzaţie magică de

în palme şi încerc să îmi construiesc imaginar

“stăpân al lumii” pe care copilăria le desena atât

proiecţii ale oraşului de atunci. Merg pe urmele

de frumos după vizionarea unei piese de teatru.

paşilor lui, pe urmele marelui Nichita ... Parcă

Dar timpul trece şi amintirile ne

îi simt respiraţia şi îl aud recitând sublime

schimbă mai mult decât ne putem noi imagina.

versuri, iar eu (eu ?!) îndrăznesc să îi tulbur

Astăzi, Piaţa Amzei înseamnă şi mai

meditaţia ... Doamna Tanţi îmi simte emoţia din

mult pentru mine: e locul în care şi-a trăit

voce şi îmi spune:

ultimii ani din viaţă poetul Nichita Stănescu.

„- Pe Victor l-a întrebat o dată, în

Dacă atunci, când mergeam la teatru, era doar o

timpul unei vizite, de ce se descălţa, iar soţul

timidă placă memorială care îl omagia pe

meu i-a spus că nu vrea să îi tulbure liniştea

marele Nichita şi pe care o ignoram adesea,

gândurilor. Nichita l-a privit blând şi s-a

prezentul îmi conferă nişte emoţii unice,

descălţat, justificând că nici el nu vrea să

inefabile la vizitarea acestui loc. De fiecare dat

tulbure paşii care îi trec pragul. Era de o
13
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politeţe exagerată, de care mulţi profitau ...”

calitatea ...”), şi ajungem în dreptul porţii de la

Povestea cu o oarecare tristeţe în

curtea interioară. Off, dacă aş fi putut să îi

glas despre locurile pe unde a stat … O

citesc încă urmele paşilor pe asfalt sau

mansardă insalubră de pe strada Gutemberg,

amprentele pe poarta asta sau pe uşa de la

lângă Teatrul Municipal (Teatrul Bulandra de

intrarea în scara… Doamna deja deschisese şi

astăzi), o cameră într-o vilă din idilica Băneasa,

aştepta să intru, dar am simţit cum timpul s-a

apartamentul lui Breban din strada Nerva

oprit în loc pentru câteva secunde, dulci

Traian, şederea ilegală , fără a plăti chirie, pe

secunde în care îl vedeam pe Nichita păşind

strada Ana Ipătescu, dar şi o căsuţă modestă

agale pe acea alee spre minunatul spaţiu verde

din Colentina au fost martorele inegalabilelor

din interior.

sale creaţii. Mărturisea odată amuzat că din

„- A primit apartamentul de aici de la

Colentina a fost dat afară fiindcă a fost

Uniunea Scriitorilor care se săturase să îl vadă

confundat cu o femeie- cel care plătea chiria era

stând prin mansarde ieftine sau prin locuinţele

scriitorul Nicolae Velea căruia i se interzisese să

prietenilor săi.

aducă femei în casă, iar Nichita, dormind, cu

Cele două încăperi nu erau ale lui, erau ale

părul sau blond întins pe pernă semăna teribil

prietenilor şi ale tuturor celor care îl vizitau.

cu o damă.

Era un adevărat pelerinaj: personalităţi din
Mă loveşte câte un gând pe secundă

lumea artei, tineri cu aspiraţii literare, editori,

şi deja mă chinui să fiu atentă la ceea ce îmi

traducători , ziarişti sau necunoscute care îi

spune doamna Tanţi ... Atât de multe imagini

aduceau prăjituri sau covrigi calzi de la

mi se derulează în minte şi îmi amintesc atâtea

simigeria de lângă bloc. Apartamentul a fost ani

versuri încât fragilitatea clipei se intensifică.

buni lipsit de mobilă ... Avea doar câteva

Trecem pe lângă Biblioteca Metropolitană, o

tablouri dăruite de Sorin Dumitrescu şi o masă

clădire superbă ai cărei pereţi parcă vorbesc

rotundă pe care Victor Crăciun o numea plastic

despre trecut şi de după colţ deja se vede

“ masa de sfat, de poveste, de prieteni”. Cu toate

Teatrul „Ion Creangă”. Nu mă pot abţine şi un

acestea, casa aceea era una dintre cele mai

zâmbet îmi apare fugar in colţul gurii, dovada

frumos mobilate din Bucuresti, fiind însufletiţă

bucuriei

la

de prezenţa lui Nichita, de vulnerabilitatea

însă

fiinţei lui în faţa inspiraţiei. Abia în ’82, la

incontrolabil spre blocul în care a locuit Nichita,

insistenţele pictorului Dumitrescu , a acceptat

iar vederea plăcuţei memoriale deja îmi redă un

să îşi mobileze casa cu o adevarata bijuterie de

plăcut fior de emoţie.

lemn Bonanţa, despre care unii spuneau ca i-a

revenirii

copilărie.

Privirea

pentru
mi

se

un

moment

îndreaptă

„- Nu am venit să admiri bucata asta

aparţinut lui Eminescu ...

de marmură, nu?”, mă întreabă senină doamna

Deşi câştiga foarte mult pentru acea
perioadă nu era interesat de bani şi era de o

Tanţi.
Trecem de alte magazine, în special

generozitate exagerată. “- Bre, eu n-am nevoie

cu articole vestimentare („- Şi când mă gândesc

de matraflingheri !” îl auzeai adesea spunând.

că atunci erau numai magazine româneşti...

Poate că din cauza asta era mai mereu restant

Acum

la

vorbim

numai

de

brand-uri,

iar
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administrator să nu îl mai treacă pe lista

preocupat să îşi impresioneze ascultătorii”.

neagră”.

Din păcate, Gică s-a dus şi el ...
Doamna

Tanţi

continua

să

îmi

Punea în pericol viaţa oamenilor şi a fost tăiat

vorbească despre vecini şi despre motanul care

prin 2002. Astăzi nu mai există nici o urmă a

îi zgârîa mereu uşa poetului, dar auzeam doar

prietenului lui Nichita. Mai e doar un plop,

frânturi, cioburi din poveste … Fereastra de la

undeva în dreapta, dar ceva mai tânăr şi parcă

dormitor şi tocul ei albastru despre care domnul

lipsit de amintiri legate de poet.

Victor spunea că e asemenea albastrului de

„- Iubea plimbările de pe Calea

Prusia (o substanţa folosită de Rembrandt care

Victoriei, când uneori era însoţit de Grigore

conţinea plumb şi după câteva decenii începea

Hagiu şi îl puteai zări în multe zile în faţa

să

Consiliului Culturii, admirând clădirea.

se

înnegrească

şi

să

se

crape),

Fiecare după-amiază de început de
aprilie o petrecea în parcul Mogoşoaia (era un
fel de tradiţie), de unde pleca apoi alături de alţi
scriitori, spre restaurantul Catanga sau spre
Carul cu bere. Toate primăverile îl făceau mai
melancolic decât era de obicei şi îl înveleau
într-o aura de mister. Primăvara îl auzeai
adesea spunând că “îşi învăţa lecţia despre
sinucidere”, însă se pare că iarna l-a învăţat
lecţia despre moarte ...”

Gică şi fereastra albastră (fotografia autorului)

Acel citat mă duce cu gândul la o

deteriorându-se dupa moartea poetului mă

poezie din „Epica Magna” („Prăbuşirea unui

fascinează

vultur

complet,

dar

povestea

care

într-un

om”),

iar

„Epica

Magna”

continua în acelaşi ritm profund, nuanţat de

înseamnă aproape totul ... Un volum din

emoţie, mă readuce la realitate.

primele ediţii ale volumului i-au fost dăruite

„- Îl vedeam adesea, în amurg sau la

fiului doamnei Tanţi, împreună cu o dedicaţie,

răsăritul soarelui, pe balconul care dădea într-o

carte pe care acesta o păstrează cu mândrie. Nu

oază de verdeaţă străjuită de un şir de plopi.

pot descrie ce sentimente m-au încercat când

Unul mai măreţ decât confraţii săi, a fost numit

am atins cartea şi paginile, şi amprentele lui

Gică de Nichita, umanizatul Gică, căruia îi

Nichita la urma urmei ... De atunci, când spui

recita noi creaţii, înflăcărat, emoţionat, ca în

Nichita Stănescu mă gândesc instant la acea

faţa unui jurat nemilos. Dimineţile îl vedeam

copertă semnată cu

venind cu o pâine neagră şi cu o sticlă de vodcă,

floare în capăt şi la senzaţia copleşitoare care

prilej de zvâcniri creative, şi stând “la taifas” cu

mă cuprinsese.

parcă

recitalul.

specific cu o mică

„- Hei, tu mai eşti atentă ?”, îmi

plopul care îşi mişca ramurile cu blândeţe,
aplaudându-i

N-ul

întrerupe domna Tanţi gândurile melancolice ...

Întotdeauna

„- Ţi-am spus cât de nefericit era din

începea cu o intonaţie autoritară care se

pricina uşii? Iniţial a avut una care se închidea

frângea brusc într-un ton domol, fără a fi
15
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singură, dar cum rămânea de multe ori pe afară

exemplu despre atmosfera de atunci este legat

şi se plictisise să o spargă de fiecare dată, a ales

de

să îşi monteze una fără clanţă ... A fost un chin

anticomunist, la Nichita. Acesta era însoţit

şi mai mare şi a sfârşit prin a lăsa uşa deschisă

întotdeauna de doi-trei securişti, faţă de care

în permanenţă. „- De unde să ştiu că nu bate la

poetul încerca să îşi mascheze frica, doar pentru

uşa Eminescu?”. Uneori mă întrebam cum de

a-l încuraja pe Goma. Doamna Nalbantu, o

nu vin hoţii, dar cum casa lui era mereu plină

vecină

de prieteni ...

dezvoltase obiceiul de a arunca în aceştia cu

Unii vecini erau deranjaţi că la

vizitele

lui

foarte

Paul

Goma,

apropiată

lui

un

scriitor

Nichita,

îşi

cartofi şi nu era sancţionată datorită funcţiei

apartamentul cu numărul 16 e atât de multă

înalte a soţului ...

gălăgie, că e un loc plin de viaţă, plin de “dracii

În acea perioadă Nichita începuse să

ăia de scriitori”. În martie ’83, la ultima

se bâlbaie, dorindu-şi să fie solidar cu Sorin

aniversare a lui Nichita, a venit atât de multă

Dumitrescu , iar când uita se scuza timid şi

lume încât curtea interioară era neîncăpătoare,

relua fraza cu calm ... După o „pauză de igiena a

iar scările înguste din bloc erau pline de oameni

prieteniei” a uitat complet să se bâlbâie şi astfel

până la etajul poetului. A fost chemată chiar şi o

nu ne mai plictisea nici pe noi.

fanfară, atunci şi din păcate câţiva vecini au

Dar deja exagerez cu detaliile, nu vrei să

crezut că e potrivit să arunce cu apă pe

mergem până la Athenee şi apoi la Uniune?”.

muzicanţii copleşiţi de măreţia momentului.

Am

abrobat-o

tacit,

din

privire,

Stăteam pe una din băncile din curte

încercând să îmi gradez emoţiile. Drumul a fost

şi brusc decorul s-a schimbat, pretându-se celui

dominat de linişte, o linişte de care gândurile

din 1983. Toată scena descrisă mi se părea atât

mele aveau nevoie, dar pe care acum o regret ...

de vie, de reală ... Niciun poet nu s-a bucurat de

Încerc să găsesc câteva cuvinte care

un succes atât de mare încă din timpul vieţii, în

să exprime exact ceea ce simt, ce sentimente îmi

ciuda regimului politic de atunci.

trezesc aceste locuri, martorele întâmplărilor ce

„- Nichita era atât de celebru încât

tocmai mi-au fost povestite, însă perdelele de

orice funcţionar comunist era mândru să îi

praf prea lungi ale viselor mă obligă să greşesc

vorbească.

prin neputinţă.

Nu mulţi ştiu de teama lui Nichita

Piaţa

Amzei,

Calea

Victoriei,

de poliţie, de tribunale, o teamă care se

Bulevardul Magheru, strada Mendeleev, scene

transformase la un moment dat în oroare. Nu

pe care Nichita Stănescu şi-a jucat cu multă

îmi amintesc cu exactitate, tind să cred că în

imaginaţie propriul rol, declarând neclintit ca

buletinul lui nu era trecută grupa sanguină,

„Un mare artist este cel care ajută arta să se

lucru obligatoriu în acele vremuri, însă un

nască în toţi”, îmi provoacă acum delicate

miliţianîil aştepta zilnic în curtea interioară şi

hemoragii de emoţii, letargii de parfumuri de

îi cerea o sută de lei pentru a nu îl amenda. Tot

timp

acest şantaj a durat câteva săptămâni până

prezentului în amintire...

şi

deja

simt

durerea

transfigurării

când poetul i-a mărturisit lui Ştefan Agopian

„- Zona asta era una dintre cele mai

care a intervenit şi a rezolvat situaţia. Un alt

bune din Bucureşti. În stânga, după cum vezi,
16
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erau Athenee Palace şi Atheneul, în dreapta

amintirile sunt precum rumeguşul pe care

Uniunea şi cantina Madam Candrea, locuri

vântul îl poate împrăştia subit, iar eu nu îmi

foarte importante pentru un scriitor ca el, ca să

permiteam să pierd nimic din ceea ce aflasem.

nu mai amintesc de numeroasele magazine, de

Stau pe o bancă şi atenţia mea e

Piaţa Romană, de Universitate...”

îndreptată tot spre Nichita... Îmi amintesc de o

Discursul fascinant al doamnei este

poză cu el de aici, stând tot pe o bancă, poate

întrerupt de sunetul telefonului mobil: soţul său

chiar asta, şi de o mărturisire pe care o făcea

o ruga să îi cumpere nişte produse de la

într-un interviu la radio: „Cea mai dragă zi de

patiserie.

facultate mi-e una de prin ’53 când după un
„- Ştii, Nichita povestea odată despre

examen foarte greu am cumpărat un borcan de

un anume Chebale, un brutar din Ploieştiul

dulceaţa şi, alături de un bun prieten, l-am

natal, care spunea despre poet ca el „coace

executat pe o bancă din Cişmigiu folosindu-ne

pâinea sufletelor”. Când a aflat de această

de nişte crengi primăvăratice”.

denumire a izbucnit solemn: „Uite-aşa trecem

De ce să nu fie asta banca de care

prin viaţă şi habar nu avem de momentele care

vorbea Nichita? De ce să nu fie acum 1953?

ne fac din animale, oameni! Ăla era adevărat
poet !”

„A nu fi este starea eternă!

A fost un mare antrenor de îngeri, el

Cu o condiţie: să fi fost ceva!”

însuşi Îngerul cu o carte în mâini! Să nu uiţi

Şi Nichita a fost! Şi, mai ales, este!”

asta ...”

Ioan Grigorescu
M-a privit cu blândeţe, cu ochii în

lacrimi, tulburată de amintiri, grăbindu-se să

„Eu nu sunt altceva decât o pată de sânge care

ajungă la soţul său care o aştepta acasă într-un

vorbeşte!”

scaun cu rotile.

Nichita Stănescu

Am rămas singur în faţa intrării în
curtea interioară, reflectând la tot ceea ce mi se
povestise, încercând aproape inutil să îmi

Teodora IVAN

stăpânesc emoţiile ...
Ştiam că am nevoie de un anumit fel
de linişte, o linişte pe care o găsesc doar în
Cişmigiu şi, deşi era destul de târziu, mi-am dat
seama că trebuie să merg până acolo ...
Totul era la fel ... Întotdeauna
Cişmigiul mi se pare neschimbat sau poate că
doar îmbătrâneşte frumos. M-am aşezat pe o
bancă şi am început să îmi ordonez gândurile,
să le pictez pulsul pe pânze de paianjen, de
amintire, de comoara.
Doamna Tanţi îmi spusese cândva că
17
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Aniversarea celor 155 de ani care s-au
scurs de la înfiinţarea şcolii “Matei Basarab” a
prilejuit întâlniri cu personalităţi care pot

cunoaşterii, atunci când nepotolita curiozitate te
mână înainte cu voinţa născută dintr-o alegere
personală.
Pentru că nu a putut întâlni şi comunica
cu câţi oameni ar fi dorit, a scris o carte, “133
de ani de relaţii România-Japonia”. Cartea
conţine informaţii preţioase despre momentele
care au marcat evoluţia relaţiilor diplomatice şi
economico-politice dintre România şi Japonia.

reprezenta modele de viaţă. Acestea pot fi
momente festive, dar nu festivismul a fost
scopul organizării lor.
Festiv, din latinescul “festivus”, adică

Unul dintre aceste momente este cel legat de
stabilirea primelor contacte diplomatice dintre
conducătorii celor doua state.
România, condusă de Principele Carol

sărbătoresc, maiestuos, măreţ, nu reflectă pe
deplin intenţia noastră. Am dorit pentru cei
doritori de împlinire personală prin cunoaştere,
pentru cei care îşi caută calea vieţii ori pentru
cei care nu se mai recunosc în modelele

I, se bucura de recunoaşterea independenţei sale
în urma tratativelor purtate la Congresul de la
Berlin din 13 iulie 1878.
Reprezentanţii diplomatici din
ambasadele şi legaţiile Japoniei de la Berlin,

descalificate ale momentului.
Biografia unui om care a plecat
dintr-un sat al Teleormanului şi a avut drept
modele pe părinţii săi şi pe oamenii satului, este
aceea unui om care a aflat ce este important în
viaţă: să înveţi şi să ai dăruirea ca să-i înveţi şi
pe ceilalţi. Care au fost modelele sale?
Învăţătorul şi preotul satului. Amândoi au avut
misiunea de luminători, de călăuzitori ai minţii

Paris, Viena şi Sankt Petersburg au făcut
cunoscut guvernului de la Tokyo noul statut al
României. Un diplomat olandez aflat la post în
Tokyo, De Stoetvegen, notifica la data de 18
martie 1880 Ministerul de Externe japonez
despre recunoşterea de către regele Ţărilor de
Jos a Principatului România.
Astfel, iniţiativa Principelui Carol I de
a se adresa printr-o scrisoare Împăratului

şi ai sufletului. Unul îţi arată ce să cunoşti,
celălalt îţi arată cum să te cunoşti; dar cel mai
important, amândoi îţi arată de ce trebuie să te
cunoşti. Şi copilul din Teleorman a ales: să-i
înveţe pe alţii. Şi pentru asta i-a trebuit o viaţă.
A învăţat limbi ciudate, exotice pentru
noi, vorbite de oamenii care, poate nici nu au
auzit vreodată de o ţară numită România. A vrut
să aibă o comunicare deschisă, prin mijloacele

Mutsuhito în data de 1o/20 mai 1880 este un
gest diplomatic firesc după demersul agenţiilor
diplomatice, cancelaria guvernamentală de la
Tokyo având informaţii despre noul stat şi
despre suveranul său.
Scrisoarea a fost semnată şi de
ministrul de externe, Vasile Boerescu, fiind
înmânată Ambasadei Japoniei de la Paris de
către primul-ministru, Mihail Kogălniceanu.

care le erau străinilor comune, respectînd
cutumele lor dar stârnindu-i la mai multă
cunoaştere. Căci nimic nu stă în calea

O analiză a gestului diplomatic al
României ne arată o componentă factuală şi alta
contextuală.

Scrisoarea Principelui Carol al
României către Împăratul
Japoniei
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În plan factual, vom sublinia actul
iniţierii corespondenţei de către Principele Carol
I, având în acel moment un rang monarhic
inferior Împăratului, act protocolar în relaţiile
aristocratice; apartenenţa principelui român la o
veche casă regală germană conferă emitentului
şi, deopotrivă, documentului transmis de acesta
consideraţie şi analiză respectuoasă.
Principele Carol I însărcinează oficial pe

Impériale et Royale l`Empereur du Japon) şi în
textul mesajului (Votre Majesté Impériale et
Royale). În scrisoare, Prinţul Carol I (în
text:”CHARLES I Prince de Roumanie”) este
numit prin formularea (“Trés-haut et puissant
Prince”). Textul scrisorii conţine şi formula
tradiţională de adresare dintre membrii unor
case dinastice, “bunului meu frate şi Văr, Salut ”
(“Notre bon frère et Cousin, Salut”), iar în

primul-ministru, M. Kogălniceanu, să depună
scrisoarea princiară cu însemnele casei regale la
reprezentanţa diplomatică a Japoniei, scrisoarea
urmând să ajungă pe canale oficiale la omologul

încheiere “Cu afecţiune, frate şi Văr Carol”
(“L`affectiouné frère et Cousin”).
Analiza textului scrisorii ne arată un
principe care împărtăşeşte demn şi responsabil

său nippon. Acesta din urmă, va prezenta
scrisoarea Împăratului.
Este remarcabilă simetria raporturilor
diplomatice interstatale, ca o expresie a voinţei
Pricipatului România de a fi tratat ca stat

starea de satisfacţie pe care o resimte alături de
guvernul ţării şi de popor, recunoaşterea
independenţei de stat de către Puterile Europene
(“Suntem fericiţi să putem notifica Majestăţii
Voastre Imperiale şi Regale acest eveniment”).

european cu drepturi depline.
Vom observa şi aplicarea principiului egalităţii
între state- ecou al Revoluţiei Franceze,
formulare agreată, mai ales de statele mici, dar
mai greu acceptată şi aplicată de Marile Puteri.
Documentul în discuţie este emis de cancelaria
guvernului unui stat independent şi suveran (în
text: “Etat libre et souverain”), având în frunte
un principe, stat proclamat în urma Tratatului de

În text se face o referire semnificativă asupra
contextului în care s-a produs proclamarea
independenţei de stat a României şi despre
acţiunile noastre în acest sens. Astfel, România
şi-a proclamat independenţa de stat la 9 mai
1877, după declanşarea Războiului ruso-turc. În
urma tratativelor româno-ruse şi a acordurilor la
care s-a ajuns în urma acestor negocieri,
România s-a implicat militar, economic şi

la Berlin din anul 1878, având suprafaţa
teritoriului naţional mult mai mică şi o situaţie
economică diferită de a Împeriului Japonez se
adresează guvernului unui stat condus de un
Împărat, care are o vechime mai mare de 2000
de ani, cu o suprafaţă mult mai întinsă şi o
economie în schimbare şi dezvoltare.
Un aspect care nu trebuie trecut cu vederea este
legat de folosirea cutumelor limbajului

financiar în acest război (“România,
proclamandu-şi în mod solemn independenţa sa
ca Stat liber şi suveran, în cursul războiului din
1877-`78”). Implicit, deducem idea din subtext
care exprimă un fapt de netăgăduit: România nu
a primit Independenţa de stat ca un dar al
puterilor Europei. Independenţa a fost o
consecinţă a atitudinii si a acţiunilor suveranului,
ale guvernului sub presiunea opiniei publice

protocolar în formulele de adresare în
apelativ-vocativul pentru Împărat (“Au très-haut,
très-excellent et très-puissant Prince Sa Majesté

româneşti de emancipare a ţării de sub influenţa
puterii de la Constantinopol. Independenţa de
stat a României a decurs şi ca o consecinţă a
19
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angajamentelor pe care Rusia le-a luat faţa de
Principatul România, prin Conventia
româno-rusă din 4/16 aprilie 1877. Fapt
“consacrat de Tratatul de la Berlin, din 13 iulie
1878 şi recunoscut de către toate Puterile
Europei”.
Textul scrisorii continuă cu o precizare
care poate avea semnificaţii deosebite asupra
rolului pe care România dorea să îl aibă în

Răspunsul Împăratului Mutsuhito a fost
formulat în 30 martie 1881 şi a fost descoperit
de domnul ministru consilier Ion Scumpieru în
Arhivele Naţionale din Tokyo. Împăratul
recunoaşte explicit statutul de stat independent
al României, “… fapt recunoscut de toate
Puterile Europei, pentru care suntem
nerabdători să Vă adresăm felicitari” şi
exprimă dorinţa unei intense colaborări între

acesta parte a Europei (“... acest eveniment care
reprezintă o garanţie pentru progresul şi
siguranţa intereselor generale în Bazinul

cele două ţări.

Dunării de Jos”. În acest context, România îşi
asumă rolul de mediator şi promotor al
dezvoltării economice a regiunii, argumentele
sale fiind legate de nou cîştigată poziţie
geo-strategică europeană. România asigură
controlul asupra cursului Dunării de Jos, asupra
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gurilor Dunării şi integrarea ţinutului dobrogean
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Neagră. Textul citat anterior ne mai indică şi alt
aspect: respectarea de către România a
intereselor regionale al Puterilor Europei.
Aceasta atitudine se dorea interpretată ca un
angajament modern de parteneriat cu statele
europene, cunoscute fiind sensibilităţile
britanice pentru Turcia, interesul Habsburgilor

România-Japonia, Editura Fundaţia Europeană
Titulescu, Bucureşti, 2013

Aurelian Ene

de a păstra status-quo şi dorinţa Franţei şi
Germaniei de a reduce apetitul expansionist al
Rusiei.
În continuare, se propune stabilirea
unor “relaţii de bună şi cordială înţelegere”
între România şi Japonia. O formulare subtilă
aduce în atenţie ca faptul stabilirii de legături
diplomatice între cele două state nu va fi
interpretat ca unul singular, izolat, “Sperăm ca
Majestatea Voastră Imperială şi Regală va
binevoi să ne acorde, precum alte Puteri,
prietenia …”.
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