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CONTACTE ŞI SCHIMBURI CULTURALE 

ROMÂNO-JAPONEZE 

                                                      

Deşi România şi Japonia sunt situate aşa de 

departe din punct de vedere geografic, aparţinând 

unor zone de civilizaţie şi cultură atât de diferite, 

totuşi între cele două ţări s-au înfiripat legături, 

inclusiv în aceste domenii, încă de la sfârşitul 

secolului 19. 

Pe măsura dezvoltării mijloacelor de 

transport şi comunicaţii, a creşterii interesului 

Japoniei faţă de ţările europene şi de România 

precum şi al acestora faţă de arhipelagul nipon, 

contactele şi schimburile culturale au sporit 

treptat, atingând punctul lor de vârf în zilele 

noastre. 

Primele contacte româno-japoneze sunt 

realizate prin vizitele făcute în ţara noastră de 

către scriitorii japonezi-fraţii Tokutomi 

Ichiro(Soho) în 1896 şi, respectiv Tokutomi 

Kenjiro(Roka), în 1906. Primul dintre ei a fost 

primit chiar de către regele Carol I şi a discutat cu 

regina Elisabeta-Carmen Silva despre literatură şi 

artă. În lucrările lor, publicate la întoarcerea la 

Tokyo, respectiv”Soho Jiden”scrisă de primul 

dintre fraţi şi ”Însemnări de călătorie” redactată 

de către cel de-al doilea sunt prezentate cititorilor 

japonezi impresii favorabile ţării noastre privind 

nivelul ei de dezvoltare, înfăţişarea Bucureştiului, 

firea românilor, despre preocupările literare ale 

reginei României. 

Mori Ogai, alt cunoscut scriitor japonez care 

şi-a făcut studiile în Germania, a prezentat, la 

rândul lui, în scrierile proprii activitatea de 

scriitoare a reginei, implicarea sa în acţiuni de 

caritate. 

În ceea ce-i priveşte pe români, scriitoarea 

Otilia Cosmuţă, care a trăit în Japonia în perioada 

1901-1902, a prezentat cititorilor români 

impresiile sale despre obiceiurile, tradiţiile şi 

cultura japoneză, în articolele publicate în presa 

precum şi prin jurnalul ei, difuzat ulterior. 

Prima trupa de teatru niponă - venită de la 

Paris - a dat spectacole cu drama ”Shogunul” 

precum şi alte piese japoneze şi europene, pe 

scene din Bucureşti, Galaţi şi Iaşi. 

În 1906, la Bucureşti apare traducerea din 

limba franceză a romanului”Între viaţă şi moarte” 

al scriitorului Tokutomi Kenjiro, amintit mai sus, 

realizată de George G. Bares. 

Cu această ocazie, scriitori români precum 

Cincinat Pavelescu au cunoscut genul scurt de 

poezie, ”haiku”ce va fi foarte apreciat şi tradus în 

limba română. Acesta este cultivat având succes 

la public, până în zilele noastre, prin traduceri sau 

creaţii proprii ale românilor, de către autori 

precum Alexandru Stamadiad, Nichita Stănescu, 

Marin Sorescu, Petre Stoica, Florin Vasiliu,Vasile 

Smărăndescu, Ion Codrescu şi alţii. 

Tot la Paris s-au stabilit relaţii de prietenie 

între sculptorii Constantin Brâncuşi şi discipolul 

sau japonez, Isamu Noguchi, unele dintre lucrările 

sale fiind influenţate de stilul maestrului  român. 

Japonezii au luat cunoştiinţă despre 

activitatea lui Mircea Eliade şi Emil Cioran în 

principal tot la Paris, apreciind şi traducând în 

limba proprie majoritatea lucrărilor acestora. 

Căştigătoarea celui mai prestigios premiu literar 

japonez, ”Akutagawa”, din 1999, Fujino Chiya a 

mărturisit că creaţia sa a fost influenţată, în foarte 

mare măsură, de opera lui Mircea Eliade. 

În perioada interbelică, la Tokyo a fost 

tradusă lucrarea reginei Maria, ”Viaţa mea” iar 

ulterior a apărut ”Dicţionarul român-japonez”, 

prima lucrarea de acest gen din Japonia realizată 

de diplomatul Radu Flondor şi prietenii săi 

japonezi. 

La Bucureşti au apărut, în aceeaşi perioadă, 
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lucrări despre Japonia cum ar fi  romanul ”Ogio 

san-Domnişoara”, scris de Ioan Timuş; 

monografia ”Ocolul Pământului în şapte luni şi o 

zi, vol. V-Japonia”, scrisă de Constantin 

Găvănescul; romanul ”Suflet japonez”, scris de 

Gheorghe Băgulescu. 

Presa românească interbelică a inserat 

articole de prezentarea unor domenii ale literaturii 

şi artei nipone. În acest sens, menţionăm 

eseul ”Poezia japoneză”semnat de Cezar 

Petrescu; ”Arta japoneză - Hokusai”; ”Teatrul 

japonez”, apărute în cunoscutul cotidian ”Neamul 

românesc” la data de 5 aprilie 1924. 

Cele mai cunoscute şi numeroase forme de 

schimburi culturale au reprezentat-o expoziţiile de 

fotografii, filatelie, artizanat şi pictura. Dintre ele 

menţionăm expoziţiile de pictură ”Mari maeştri 

din Muzeul Naţional de Artă al României”, din 

1991 şi ”Pictura românească modernă” din 1995, 

organizate la Tokyo şi alte oraşe japoneze. La 

rândul ei, partea japoneză a organizat în România, 

între altele, ”Expoziţia de stampe”, în 1977 

şi ”Expoziţia de gravură din epoca Meiji”, în 

2008. 

Specialistii si publicul nipon apreciază 

lucrările de artă realizate de români, în special 

din domeniul sculpturii. In colecţiile Muzeului 

Metropolitan de Artă din Tokyo precum şi din alte 

muzee de stat sau particulare din provincie ori în 

spaţii publice sunt expuse multe lucrări realizate 

de Constantin Brâncuşi, George Apostu, Petre 

Bălănică-Nicăpetre, Panaite Chifu şi Nicolai 

Păduraru. 

Schimburile în domeniul muzicii constituie, 

de asemenea, un domeniu bogat în conţinut. 

Violoniştii Ion Voicu şi Ştefan Ruha, pianiştii 

Valentin Gheorghiu şi Radu Lupu, cântăreţii 

Nicolae Herlea şi Ludovic Spiess, cântăreţele 

Elena Cernei, Eugenia Moldoveanu şi Angela 

Gheorghiu au susţinut recitaluri şi concerte în 

diferite oraşe japoneze, fiind apreciaţi de 

melomanii niponi. 

La rândul lor, muzicienii japonezi au 

participat la diferite ediţii ale 

Festivalului ”George Enescu”. Alţii au susţinut 

recitaluri în diferite oraşe din ţara noastră. Mulţi 

dirijori japonezi au condus sau conduc orchestre 

româneşti din Bucureşti, Braşov, Tg. Mureş. 

 

Shinya Ozaki, dirijor permanent la 

Filarmonica din Tg. Mures 

Deşi tradiţiile şi genurile artei teatrale din 

cele două ţări diferă mult, trebuie menţionat ca şi 

în acest domeniu au loc numeroase schimburi. 

Astfel, în 1978, ”Teatrul de tineret din Ploieşti”, 

condus de Ion Lucian, a efectuat un turneu în 42 

de localităţi din arhipelagul nipon, prezentând în 

limba japoneză, piesa ”Povestea lui Păcală”, 

care s-a bucurat de mare succes în rândul copiilor. 

De asemenea, ”Teatrul Bulandra” şi ”Teatrul din 

Craiova”se numără printre cele mai prezente pe 

scenele din Japonia, oferind dramatizări ale 

lucrărilor din patrimoniul clasic universal. 

Dintre formaţiile teatrale nipone care au 

vizitat România menţionăm, în primul rând, 

Heisei Nakamura pentru renumitul gen ”Kabuki”, 

care a luat parte la Festivalul internaţional de 
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teatru de la Sibiu, din anul 2007. 

Schimburile de scriitorii între cele două ţări 

au continuat şi în vremurile moderne. Astfel, din 

partea română au vizitat oficial Japonia, având 

discuţii cu confraţii niponi, Eugen Jebeleanu, 

Aurel Rău, Eugen Barbu, Titus Popovici, 

Alexandru Balaci, Ion Brad, Ion Alexandru, 

Andrei Pleşu, Augustin Buzura şi alţii. Scriitorii 

japonezi au facut mai puţine vizite în România. 

Dintre ei îi menţionăm pe Abe Kobo şi Kato 

Shuichi. Acesta din urmă a participat, la lansarea 

traducerii în limba română a lucrării sale”Istoria 

literaturii japoneze”, a ţinut conferinţe la Uniunea 

scriitorilor şi Academia Română despre literatura 

şi spiritualitatea niponă. A primit titlul de Doctor 

Honoris Causa al Universităţi Bucureşti. 

Extinderea constantă a învăţământului de 

limba japoneză în România şi a celui de limba 

română în Japonia a permis formarea unui număr 

din ce in ce mai mare de specialişti şi 

intensificarea activităţii de traducere a unor 

lucrări reprezentative din literatura şi cultura celor 

două popoare. Astfel, în librăriile romăneşti apar 

tot mai multe traduceri ale unor scriitori japonezi 

cunoscuţi precum Kawabata Yasunari şi Oe 

Kenzaburo-ambii laureaţi ai Premiului Nobel sau 

ale altora mai tineri cum ar fi Murakami Haruki, 

Ishiguro Kazuo şi alţii. Cei mai traduşi scriitori 

români în Japonia sunt Mircea Eliade şi Emil 

Cioran, Liviu Rebreanu şi Zaharia Stancu. 

O altă formă valoroasă a contactelor culturale 

româno-japoneze o reprezintă  schimbul de cărţi 

publicate în cele două ţări. Această acţiune se face 

atât între Biblioteca Naţională şi Biblioteca Dietei 

cât şi între alte instituţii de profil din România şi 

Japonia. Menţionăm gestul lăudabil al Bibliotecii 

Dietei şi al unor persoane particulare din Japonia 

de a trimite cărţi japoneze pentru refacerea 

fondului Bibliotecii Centrale Universitare din 

Bucureşti, distrus în mare parte în cursul 

evenimentelor din decembrie 1989. 

Filmele japoneze de animaţie au încântat 

generaţii întregi de copii din ţara noastră iar cele 

artistice pentru adulţi, realizate de cunoscuţi 

regizori precum Akira Kurosawa, Toshiro Mifune 

şi alţii, sunt prezentate în cinematografe sau la 

televiziune în cadrul galelor periodice ale filmului 

nipon ori ocazional, fiind gustate de cinefilii 

români. Dintre cele româneşti, menţionăm pe cel 

realizat de regizorul Cristian Munjiu ”4 luni, 3 

săptămâni şi 2 zile”, care a rulat pe ecranele 

cinematografelor din Tokyo şi Osaka. 

Demonstraţiile de aranjamente 

florale ”ikebana” sau de ”ceremonia ceaiului” 

sunt tot mai apreciate de publicul românesc. 

Centrele pentru practicarea acestor arte se 

răspândesc continuu, în diferite oraşe româneşti. 

Contactele culturale bilaterale, în special de 

după anul 1990, s-au extins şi diversificat 

continuu la aceaste acţiuni participând, alături de 

autorităţile din cele două ţări, şi instituţii private 

sau organizaţii neguvernamentale precum şi 

persoane particulare. Evoluţia menţionată este 

deosebit de valoroasă, ea contribuind la o mai 

bună cunoaştere a culturii celor două ţări, la 

apropierea dintre români şi japonezi. 

 

 

 

ION SCUMPIERU                                                                                                        

Nota editorului 

Persoanele interesate pot împrumuta cărţi şi 

casete video de la Biblioteca Ambasadei Japoniei 

la Bucureşti. Lista acestor materiale se găseşte pe 

site-ul misiunii diplomatice.      

Telefon: 021/319.18.90(91). 
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Kikisoblu, fiica lui Chief Seattle, 

sau „Prinţesa Angelina” 

 

Seattle, cu toţii ştim sau am auzit de el, 

oraş situat pe coasta de Vest a Americii, cu ieşire 

la braţul Puget Sound al Oceanului Pacific, este 

cel mai nordic oraş al Statelor Unite ale Americii. 

Acesta a devenit faimos în România în urmă cu 

10 ani, când a apărut serialul „Anatomia lui Grey”, 

acţiunea petrecându-se în Seattle. 

 Oraşul mai este cunoscut de altfel şi sub 

denumirea de „Gate to Alaska”, fiind punctul de 

plecare atât al vapoarelor cât şi al avioanelor către 

acest stat plin de mister şi înfrigurat. 

Revenind la acest cuvânt-mister, îl 

folosim deseori în concordanţă cu legende şi 

mituri, lucruri de care Seattle nu se poate plânge 

că duce lipsă. 

Începând încă din anul 1889, când a avut 

loc marele incendiu din zona comercială a 

oraşului, care a fost distrusă aproape în întregime, 

începe una dintre aceste poveşti. 

Astăzi umblăm pe străzile oraşului fără 

să ne gândim că atunci când păşim, sub tălpile 

noastre se află un alt nivel al oraşului, deoarece 

atunci când a fost reconstruit s-au păstrat vechile 

străzi ale zonei centrale, unde, şi în ziua de astăzi, 

se fac tururi atât istorice cât şi din pur  

divertisment. 

Acest incendiu a fost considerat ulterior 

ca purificator, deoarece a permis oraşului să o ia 

de la capăt, cu un nou început. Astfel, în anul 

1907, a fost construită „Pike Place Market”- o 

piaţă, acum celebră în toată lumea pentru 

varietatea de produse, aleile pline de viaţă, dar şi 

pentru legendele care circulă între băştinaşi şi 

turişti. 

Una dintre aceste legende este cea a 

prinţesei Angelina, o amerindiancă, din tribul 

Duwamish, numele real al acesteia fiind 

Kikisoblu, fiica lui Chief Seattle, o figură publică 

şi capul tribului, a devenit faimoasă pentru 

încăpăţânarea ei de a nu-şi părăsi casa. 

În anul 1885, când zona Point Elliot 

trebuia să fie evacuată pentru a deveni rezervaţie, 

aşa numita prinţesă Angelina nu a dorit să-şi 

părăsească casa, situată între străzile Pike şi Pine 

Avenue, astfel aceasta a ajuns să fie considerată 

legătura dintre nativii americani şi actualii 

locuitori ai oraşului. 

 

Kikisoblu, fiica lui Chief Seatle 

Angelina îşi obţinea cele necesare 

traiului din vânzarea de coşuri din nuiele făcute 

de mâna ei şi din spălatul rufelor. Era uşor 

recunoscută de ceilalţi prin eleganţa pasului ei, 

„mergea atât de încet şi de elegant încât aveai 

impresia că pluteşte”, dar şi prin baticul roşu, de 

pe cap, legat sub formă de bandană şi după şalul 

de pe umeri. 

În 1896, la vârsta de 85 de ani, mult 

iubita eroină a locuitorilor moare şi este 

înmormântată în Lake View Cemetery din Capitol 

Hill cu mare fast şi multe decoraţiuni. 

Însă legenda spune că Angelina nu a fost 

pregătită să părăsească străzile centrale ale 

oraşului şi că a fost văzută de către mulţi vizitatori 

plimbându-se cu aceeaşi eleganţă pe străzile pieţii 
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de astăzi „Pike Place Market”. Întâi apare ca şi 

cum ar fi reală, iar mai apoi dispare ca şi cum nici 

nu ar fi fost. Deşi au existat mai multe încercări 

ale mai multor şamani de a exorciza piaţa, nu au 

avut succes. Dacă ne plimbăm pe străzile din jurul 

pieţei, o putem observa pe prinţesa Angelina 

bântuind străzile din Seattle, ducând pe braţ un 

coş de nuiele. 

 

ZENAIDA MARIA ANDREICA 

 

 

TÂRGOVIŞTE,  

oraş al copilăriei mele 

 

 

Târgoviște este în aparență un oraș 

simplu, dar cu o încărcătură emoțională şi cu un 

trecut istoric greu de explicat în cuvinte. Din 

punct de vedere istoric ea a fost reședință 

domnească și capitală constituind timp de trei 

secole un important centru economic, 

politico-militar și cultural-artistic al Țării 

Românești. 

Amintiri, sentimente de bucurie, 

nostalgie se concentrează în jurul acestui oraș 

minunat. Cartierul în care am copilărit purta 

numele de „micro 9”. Câteva leagăne şi un teren 

de joacă alcătuiau spațiul în care mi-am 

desfășurat cea mai mare parte a copilăriei. În fața 

blocului era o curte mică, dar pentru mine 

reprezenta un adevărat tărâm magic. Aceasta era 

amenajată și îngrijită cu grijă de bunicul meu ce 

ținea foarte mult la ea. În interiorul ei era un 

zarzăr mare în care îmi plăcea să mă urc, aveam 

căteva specii de trandafiri roșii şi roz pe care îi 

foloseam la „mâncarea” pe care o pregăteam 

păpușilor, un ficus de care trebuia să am grijă, dar, 

bineînțeles, că mereu dădeam peste el şi multă 

iarbă mare şi verde în care mă cufundam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De multe ori organizam mici picnicuri cu prietenii 

mei, mâncând multe dulciuri şi jucându-ne cu 

diverse jucării. 

După un timp, s-a construit un adevărat parc în 

care mi-am continuat povestea. Era o „învârtitoare” 

așa cum o numeam toți, unde ne plăcea să ne 

petrecem timpul. Parcul purta numele de 

„Așchiuță”, dar nimeni nu îi spunea pe nume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un alt parc unde mi-am format amintiri este 

parcul Chindiei.  

Îmi plăcea să îmi petrec timpul pe aleile parcului 

împreună cu bunicii mei mâncând vată de zahăr 

sau popcorn, hrănind porumbeii şi alergând prin 

parc. În mijlocul parcului era un lac unde se 
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strângeau rațe şi mă plimbam cu barca, 

bucurându-mă de peisajul minunat. 

În fiecare an la poalele Turnului Chindiei se 

desfășoară un spectacol minunat de teatru în aer 

liber, ilustrându-l pe Vlad Țepeș și viata lui de 

domnitor alături de curteni si supușii săi, 

festivalul purtând numele de DRACULA. 

Anul trecut, pe lângă spectacolul specific, orașul 

Târgoviște a avut onoarea de a fi gazdă pentru 

punerea în scenă a piesei “Hamlet” de William 

Shakespeare, spre marea încântare a locuitorilor 

orașului. Piesa îl are ca personaj principal pe 

prinţul Hamlet al Danemarcei, care torturat de 

amintirea tatălui său, pendulează între dorința de 

răzbunare și latura sa melancolică și sensibilă ce 

cere iertare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un eveniment marcant, de mare însemnătate pentru 

acest oras, îl reprezintă „Zilele Cetăţii”. În această 

perioadă tot oraşul se află în straie de sărbătoare, 

fiind colorat de o multitudine de decoraţiuni. 

Oraşul capătă aer medieval, deoarece oameni 

îmbracaţi în haine cu caracter istoric specific 

perioadei se plimbă pe stradă şi încântă ochii 

turiştilor şi chiar şi al localnicilor, impresionaţi de 

decorul fascinant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTA ŞIPOTEANU 

Fotografiile aparţin autoarei şi Internet 
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Mesajele subliminale 

 

Sunt două metode prin care aş putea 

începe acest articol: v-aş putea ruga să îl citiţi pur 

şi simplu sau v-aş putea determina să îl citiţi cu 

ajutorul altor metode. Dar cum? Prin intermediul 

mesajelor subliminale! Nu credeţi că 

funcţionează? Citiţi acest articol şi abia la sfârşit 

întrebaţi-vă din nou: “Funcţionează?”. Ce veţi 

face în continuare? Îl veţi citi? Oare cum am 

reuşit să vă conving? 

Mesajele subliminale reprezintă stimuli 

de diverse forme (vizuali sau auditivi) care nu 

sunt percepute în mod conştient de către un 

individ. De exemplu, o imagine subliminală nu 

poate fi văzută cu ochiul liber, dar creierul nostru 

o decodifică şi o înregistrează. 

 

Un exemplu concret al folosirii mesajelor 

subliminale vine din New Jersey. În 1957, James 

Vicardy l-a convins pe proprietarul unui 

cinematograf local, să fie de acord cu promovarea 

unor produse (popcorn şi Coca-cola) prin 

repetarea unor cadre de foarte scurtă durată pe tot 

parcursul filmului. Mesajele erau: “Beţi 

Coca-cola!” şi “Mâncaţi popcorn!”. Deşi 

spectatorii nu au fost înştiinţaţi de acest studiu, 

Vicardy a susţinut că vânzările de Coca-Cola şi de 

floricele de porumb au crescut substanţial pe tot 

parcursul experimentului. Presa a preluat ştirea, 

fiind acceptată de public, deşi nu a fost publicată 

niciodată în vreun jurnal ştiinţific, iar 

experimentele ulterioare nu au reuşit să confirme 

eficienţa acestui tip de manipulare. 

Totuşi, în 1962, Vicardy a recunoscut că 

a născocit rezultatele experimentului său, 

susţinând astfel faptul că mesajele subliminale nu 

afectează în niciun fel deciziile indivizilor supuse 

la ele. Dacă Vicardy şi-a recunoscut minciuna, de 

ce a continuat publicul să acuze mass-media de 

manipulare prin intermediul mesajelor ascunse? 

De ce majoritatea legislaţiilor actuale interzic 

aceste tipuri de imagini (sau sunete) în 

publicitate? Oare nu a fost o minciună? Oare 

Vicardy chiar a făcut descoperirea secolului în 

psihologie, iar după ce şi-a dat seama în ce mod 

catastrofal o pot folosi oamenii, a preferat să 

mintă că a falsificat experimentul? 

Teama ca mesajele ascunse ne pot 

controla deciziile a fost conturată mai mult în 

anii ’80, când mai multe formaţii de muzică rock 

au fost acuzate că introduceau în melodiile lor 

“mesaje satanice” subliminale ce puteau fi auzite 

clar atunci când se inversa sensul de ascultare al 

melodiei (unii cercetatori susţinând faptul că 

mesajele auditive ascunse au un impact deosebit 

asupra creierului chiar dacă sunt ascultate invers 

(backward) sau sunt în altă limbă. Alarmiştii 

susţineau că aceste melodii încurajau tendinţele 

suicidale în rândul tinerilor şi au încercat să ia 

măsuri atât împotriva compozitorilor (care erau 

evident conştienţi de mesaje), cât şi împotriva 

artiştilor (uneori pe nedrept, căci unii interpreţi nu 

ştiau în totalitate ce cântau, alte ori pe bună 

dreptate, căci alţii erau conştienţi şi chiar 

promovau astfel de lucruri). 

Măsurile de precauţie împotriva 

mesajelor subliminale au ajuns prea departe. În 

1981, Michael Mills, DJ la un post de radio 

creştin, a declarat că piesa "Stairway to Heaven" a 

celor de la Led Zeppelin conţine mesaje 
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subliminale care pătrund în creier şi “declanşează 

adevarate dezastre acolo, făcându-i pe tineri 

vulnerabili la lucrarea diavolului”, fapt care a 

dus la arderea publică a discurilor. Totuşi, piesa 

este considerată a fi una dintre cele mai bune 

melodii rock din toate timpurile, dar chiar este 

totul atât de minunat în realitate? Într-unul dintre 

fragmente, interpretul spune “Dacă auzi un 

zgomot în tufiş, nu te speria, e doar perioada de 

curăţenie pentru “Regina Mai. Şi sunt două căi 

pe care te poţi duce, dar pe termen lung e încă 

timp pentru a schimba calea pe care te afli.” 

Întradevăr, versurile sunt puţin lipsite de înţeles, 

dar dacă le ascultăm în sens invers, ele vor 

deveni: “O, aici eşti dulcele meu satan. Cel a 

cărui cale mă face trist, cel a cărui putere este 

satan. El le va da acelora care sunt cu el 666. Era 

un mic adăpost unde el ne-a făcut să suferim, 

satan cel trist.” Să fie doar o coincidenţă? 

Deşi multe trupe au fost declarate 

nevinovate de către judecători, pe motiv că nu 

sunt destule dovezi care să ateste că mesajele 

subliminale funcţionează, alegerile prezidenţiale 

din S.U.A. din anul 2000, pot demonstra 

contrariul. În timpul unui videoclip electoral, 

pentru o perioadă foarte scurtă de timp, cuvântul 

“RATS” (“şobolani”) este afişat peste numele lui 

Al Gore. Se crede că acest mesaj a influenţat 

alegerile prezidenţiale din anul 2000, George 

Bush fiind declarat câştigător. 

Unul dintre cele mai controversate 

subiecte este, însă, existenţa mesajelor 

subliminale în desenele animate produse de 

Disney. Pare greu de crezut că desenele animate 

cu care am crescut şi cu care vor creşte şi copiii 

noştrii, conţin mesaje sexuale ascunse? Unul 

dintre cele mai cunoscute exemple se regăseşte 

într-una dintre scenele din filmul “The Lion 

King”, când Timon, Pumba şi Simba stau întinşi 

pe o stâncă, iar deasupra lor, stelele par să 

formeze cuvântul “sex”. După multe acuzaţii, cei 

responsabili de grafică, au declarat că intenţia lor 

nu a fost să introducă mesaje nepotrivite într-un 

film pentru copii, iar literele ar trebui să formeze 

cuvantul “sfx”, o abreviere a numelui pe care îl 

poartă departamentul de efecte speciale de la 

Disney. Un alt exemplu aproape la fel de cunoscut 

(de data asta nu mai este vorba despre un mesaj 

ascuns într-o imagine, ci unul ascuns într-o 

replică) provine din celebrul film “Aladdin”. În 

timp ce tigrul îl atacă pe simpaticul personaj, 

Aladdin se presupune ca ar şopti: “Adolescenţi 

cuminţi, dezbrăcaţi-vă!”. Însă, compania Disney a 

respins ferm aceste acuzaţii, susţinând că 

personajul nu face altceva decât să îl gonească pe 

tigru. Să influenţeze oare aceste mesaje gândirea 

copiiilor aflată încă în procesul de dezvoltare? Să 

aibă vreo legatură compania Disney cu faptul că 

cei mici se maturizează mult prea devreme? 

          Poate părea că mesajele subliminale 

sunt în totalitate negative, dar de-a lungul 

timpului, mai mulţi psihologi şi cercetători le-au 

folosit pentru a spori încrederea în sine, dorinţa de 

a slăbi, nevoia de cooperare sau alte aspecte 

menite să ne îmbunătăţească viaţa.  

          Acum este momentul să vă întrebaţi 

din nou: “Mesajele subliminale funcţionează?” 

          “Noi nu vedem cu ochii ci cu mintea. 

Dacă mintea e goală, ochii privesc fără să vadă.” 

(Ştefan Odobleja) 

 

DANIELA GHEORGHE 

Bibliografie: 

www.descopera.ro; www.scientia.ro; 

www.maximumrock.ro; www.lovendal.ro; 

www.protv.ro; www.wordpress.com 
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Coperta cărţii omagiale “Gornistul Gheorghe. 

Cronica familiei Popa Mijea (1825-2015)” 

 

Povestea gornistului Gheorghe 

 

Povestea lui Gheorghe Gornistu` începe 

în ţinuturile de la poala Făgăraşilor, prin secolul al 

XVII-lea, într-o familie de gospodari şi preoţi 

români. In satul Toderiţa, preotul paroh Alexiu 

Mija, era urmaşul unui şir neîntrerupt de preoţi şi 

învăţători, păstrători ai tradiţiilor şi credinţei 

străbunilor. Aici, în satul românesc Toderiţa, tatăl 

lui Gheorghe Mijea, Ioan Popa Mijea era preot 

ortodox şi învăţător la şcoala din sat. 

Era pe vremea când stăpânirea austro-ungară, 

sătulă de rezistenţa înverşunată în credinţa 

străbună a românilor, demolau cu tunurile 

mânăstirile şi bisericile satelor. 

Preotul Mijea a stăruit în citirea 

Evangheliei şi în descâlcirea semnelor alfabetului 

latin pentru copii satului, în pofida ameninţărilor 

venite din partea autorităţilor vremii. Arestat 

pentru activitatea sa îndreptată împotriva 

stăpânirii, ajunge să fie condamnat la moarte în 

anul 1864. 

Fiul său, de numai 6 ani, Gheorghe Popa 

Mijea ajunge la Brăila, în grija unei mătuşi. 

Gheorghe Mijea nu împlinise 20 de ani, 

când armata română trece Dunărea şi se implică 

în desfăşurarea războiului ruso-turc. Tânărul 

ardelean, crescut în spiritul credinţei faţă de neam 

şi pământul strămoşesc, se înrolează în armata 

română, acesta îndeplinind funcţia de gornist al 

regimentului. 

Unitatea din care a făcut parte şi tânărul 

Gheorghe Mijea ajunge în faţa redutei Plevna. 

Nici că se putea ca tânărul, care a crescut sub 

opresiunea neamului său, să aleagă altă misiune, 

decât aceea de a fi în fruntea celor care luptau 

pentru libertate, ca un arhanghel al deşteptării 

neamului care suna semnalul atacului. 

In ziua praznicului de Sfântul Nicolae, 

regimentul său primeşte ordinul de a ataca Plevna, 

iar în fruntea camarazilor săi se afla, ca de obicei, 

gornistul Gheorghe. 

Săltat peste marginea şanţului din linia 

întai, Gheorghe dă semnalul atacului suflând din 

goarna sa, încurajându-şi camarazii. 

Luat în cătarea armelor turceşti, gornistul 

Gheorghe a fost îmbrăţişat ocrotitor de aripile 

îngerului său păzitor: un glonţ îi stăapunge goarna 

iar altul îl loveşte în umărul drept. 

Gornistul a fost salvat chiar de goarna sa, 

glonţul franctirorului a trecut prin pâlnia acesteia 

şi a salvat viaţa tânărului. Rănit în umărul drept, a 

fost dus de sanitari la spitalul de campanie, unde a 

primit primele îngrijiri medicale. 

Gornistul Gheorghe a primit onoruri 

militare şi un dar nepreţuit, goarna salvatoare, 
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care este păstrată lângă icoana Sfântului Nicolae. 

Eroul din războiul pentru indepedenţa 

României este bunicul inginerului constructor 

George (Gelu) Cristian Popa Mijea, cel care a 

realizat spectaculoase translaţii de biserici şi 

edificii din Bucureşti. 

Interpreta faimoasă de muzică de operă, 

Mihaela Mijea este strănepoata lui Gheorghe 

Mijea, gornistul de la Plevna. 

 

 

 

 

Fotografie din arhiva familiei Mijea 

 

 

După “Gornistul Gheorghe. Cronica familiei 

Popa Mijea (1825-2015)” 

AURELIAN ENE 

 

 

 

 

 

 

 

Tahicardia sensurilor 

 

În nopţile cu ceară, când gândul e doar vers 

Şi crezi că-ntreaga lume e un covor complex, 

Pe care paşii vietii întind doar timp trecut, 

Tu stai şi speri şi-aştepţi un film devenit mut 

 

Pe urmele de vise, pe urmele de fum, 

Prin măşti de amintire uitate ieri pe drum. 

Căci ai plecat desculţ, bolnav de reverie, 

Şi-ai ajuns Omul cu trecut, lovit de-alegorie. 

 

Din prea multă trăire, din prea puţin-uitare, 

Ai şantajat realul, căzând în nepăsare, 

Pe pereţii ceştii de ceai de sentiment, 

Zburând în amintire, pe-un ceas cu ritm fervent. 

 

E viaţa doar o întâmplare? 

E amintirea doar o rimă? 

Până atunci, reneg o crimă... 

Aceea de a fi visat! 

 

 

DORA  IVAN 
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SCRIEREA JAPONEZĂ 

 

Japonia,cunoscută în limba română sub 

numele de “Țara Soarelui Răsare”, potrivit 

legendei a fost creată de către zei care au înfipt o 

sabie în ocean, la scoaterea ei formându-se 4 

picături ce au devenit insulele principale: 

Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shikoku, precum şi o 

multime de insule mici (peste 5000). 

        Conform legendelor şi documentelor 

japoneze, Țara Soarelui Răsare are o istorie  de 

aproximativ două milenii şi jumătate. 

        Istoria culturală a Japoniei a început 

odată cu preluarea valorilor spirituale din China – 

filozofia budistă, sistemul de scriere, diverse arte 

şi motive artistice pe care japonezii le-au adaptat 

impregnându-le cu spiritul local şi dându-le 

strălucire de-a lungul secolelor. 

Scrierea japoneză se realizează folosind silabarele 

hiragana şi katakana  în combinație cu 

ideogramele chinezești numite kanji (citeşte 

kangi). 

        Hiragana (ひらがな )este un silabar 

fonetic care combină vocalele cu consoanele, 

adică 5 vocale, 2 semivocale şi 14 consoane care 

alcătuiesc fonemele limbii. Consoanele formează 

cu cele 5 vocale, silabe.  Există 46 de caractere 

hiragana pentru 46 de silabe diferite. Hiragana se 

foloseşte pentru a exprima elementele de 

gramatică (particule, terminaţii adjectivale, timpul 

verbelor, etc) şi pentru a descrie kanji. (exemplu: 

こんにちは – bună ziua) 

 Silabarul katakana (カタカナ) este 

folosit în principal pentru a reda cuvinte care nu 

aparţineau iniţial limbii japoneze, dar au fost 

incluse ulterior în această limbă. Structura 

silabelor este indentică cu cea folosită în hiragana. 

Diferenţa constă în modul de scriere, astfel, în 

hiragana se scrie mai mult cu linii curbe, iar 

katakana folosește linii drepte. Katakana se 

foloseşte pentru a înlocui uneori ideogramele 

kanji complicate şi pentru a exprima cuvinte care 

provin din limbi străine (exemplu: アイスクリ

ーム - aisu kurīmu - înghețată). 

Kanji (漢字) – semne Han, conţine 

pictograme (sau ideograme) tipice, adesea mult 

mai complexe decât cele din kana. Pictogramele 

kanji se pot citi diferit şi pot avea înţelesuri 

diferite, depinzând de modul în care sunt 

combinate cu alte pictograme. Kanji reprezintă 

mai degrabă sensul cuvintelor decât pronunţia, cu 

toate că se utilizează şi alfabetele kana pentru a 

silabisi şi pronunţia kanji. Uneori, pictogramele 

kanji sunt însoţite deasupra de caractere kana, mai 

mici. Aceste kana, utilizate pentru a indica 

pronunţia corectă, se numesc furigana. 

În mod tradiţional, semnele kanji sunt 

împărţite în 6 categorii (六書  rikusho, în 

japoneză), primele 4 fiind bazate pe compoziţia 

lor, iar ultimele 2 pe utilizarea lor. 

Pictograme (shōkei-moji (象形文字). Ex.: 木 este 

„copac”. 

Ideograme simple (shiji-moji (指事文字). 

Ex.: 上 este „sus”. 

Ideograme compuse (kaii-moji (会意文

字 ). Ex.: 休  „odihnă”, compus din 人→亻 

(„om”) plus 木 („copac”), adică un om care se 

odihnește la umbra unui copac. 

Ideograme fonetice (keisei-moji (形声文

字 ). Ex.: practic toate semnele kanji cu 雨 

(„ame”, ploaie) au o legătură într-un fel sau altul 

cu vremea: 雲  („kumo”, nor), 雪  („yuki”, 

zăpadă), 霜 („shimo”, brumă). 

Kanji cu sensul sau pronunţarea 

împrumutată (tenchū-moji (転注文字 ). Ex.:占 

(„sen”, cu sensul inițial de „divin”, dar ulterior 

folosit datorită pronunţiei identice şi cu sensul de 
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„a ocupa”). 

Kanji împrumutate fonetic (kashaku-moji (仮借

文字) Ex.: 亜米利加 („A-me-ri-ka”, America). 

Unii lingvişti adaugă o a 7-a categorie, acea a 

semnelor kanji inventate în Japonia (aşa-numitele 

kokuji), de exemplu 腺 („sen”, glandă). 

         Rōmaji  (ローマ字) denumeşte 

folosirea caracterelor din alfabetul latin într-un 

text scris în limba japoneză, pe lângă celelalte trei 

sisteme de scriere ale acestei limbi: kanji, 

hiragana şi katakana. Acelaşi termen se foloseşte 

şi pentru a numi caracterele latine folosite la 

transliterarea cuvintelor japoneze în procesul 

numit romanizare. Cel care a introdus acest sistem 

de scriere este misionarul James Curtis Hepburn 

în 1886. 

 

Limba japoneză clasică (文語, bungo) 

este forma literară a limbii japoneze bazată pe 

limba vorbită în Perioada Heian (anii 794–1185), 

dar prezentând și unele influențe ulterioare. 

Japoneza clasică a reprezentat standardul folosit 

de scriitorii japonezi până în prima jumătate 

a secolului al XX-lea, la începutul Perioadei 

Showa, deşi încă de la sfârşitul Perioadei 

Meiji tot mai mulţi scriitori au trecut la limba 

vorbită. După al Doilea Război 

Mondial majoritatea ziarelor şi documentelor 

oficiale au renunţat şi ele la stilul clasic, acesta 

rămânând să fie practicat doar de genuri 

tradiţionale precum haiku. 

Începutul limbii japoneze clasice este 

marcat de câteva scrieri celebre ale secolelor X-XI: 

 竹 取 物語  Taketori monogatari (Povestea 

tăietorului de bambuşi), cunoscută şi sub 

numele かぐや姫の物語  Kaguya-hime no 

monogatari (Povestea prințesei Kaguya), 

 伊勢物語 Ise monogatari, 

 源氏物語 Genji monogatari 

 Haiku este un gen de poezie cu formă fixă, 

tradiţional japoneză, (limba japoneză fiind o limbă 

silabică), alcătuită din 17 silabe repartizate pe 3 

"versuri" formate din 5, 7, 5 silabe. 

Încă de la început, s-au creat confuzii 

între cei trei termeni aflaţi în strânsă relaţie: Haiku, 

Hokku şi Haikai. 

Termenul Hokku înseamnă, în limba 

japoneză "vers de început", fiind la origine o 

verigă de legătură spre un şir mai lung de versuri, 

cunoscut sub numele de Haikai. 

Deoarece hokku dădea tonul restului şirului de 

versuri, el a căpătat un rol privilegiat în 

poezia Haikai, încât s-a ajuns ca unii poeţi să 

compună numai un Haikai, renunţând la versurile 

următoare. 

Abia prin eforturile lui Masaoka 

Shiki această independenţă a fost oficial 

recunoscută prin anii 1890, prin crearea 

termenului Haiku. 

Practic, istoria Haiku începe în ultimii 

ani ai secolului al XIX-lea. 

 

 

友達 – Tomodachi, adică…prieten! 

MARIA GRECU 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_japonez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cronologia_Perioadei_Heian
http://ro.wikipedia.org/wiki/794
http://ro.wikipedia.org/wiki/1185
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolului_al_XX-lea
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cronologia_Perioadei_Showa&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cronologia_Perioadei_Showa&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cronologia_Perioadei_Meiji&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cronologia_Perioadei_Meiji&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Al_Doilea_R%C4%83zboi_Mondial
http://ro.wikipedia.org/wiki/Al_Doilea_R%C4%83zboi_Mondial
http://ro.wikipedia.org/wiki/Haiku
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Taketori_monogatari&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ise_monogatari&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Genji_monogatari
http://ro.wikipedia.org/wiki/Poezie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_japonez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Masaoka_Shiki&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Masaoka_Shiki&action=edit&redlink=1
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POVESTEA UNUI CARTIER. 

Bucureştii Noi 

 

Inceputuri 

Cartierul Bucureştii Noi a fost construit pe  

moşia Măicaneşti-Grefoaicele, care a aparţinut lui 

Aristide Pascal, autorul Constituţiei din 1866 şi 

socrul profesorului universitar Nicolae Basilescu. 

Nicolae Basilescu a cumpărat în anul 1893 moşia 

care va deveni vatra viitorului cartier bucureştean 

Bucureştii Noi. Profesorul Basilescu, scria cândva 

că încă din anul 1898, sub influenţa ideilor 

socialiste ale vremii, a început să facă planuri 

pentru un “oraş-model”, organizat ca o 

“cooperaţie” şi pe care l-a gândit să funcţioneze 

autonom faţă de Primaria Bucureştilor. 

Moşia Basilescu 

Proprietatea profesorului N. Basilescu avea 

295 hectare şi se întindea departe de barierele 

Bucureştilor acelor vremi, dincolo de comuna 

suburbană Griviţa. Către moşia Basilescu se 

îndrepta “podu` Târgoviştei”, actuala Calea a 

Griviţei. Un “pod de pământ”, care abia prin anii 

`30 ai secolului trecut a fost pavat cu piatră cubică, 

binecunoscutul “macadam”, după numele 

inginerului McAdam. Din răspantia care şi azi 

urmează după subtraversarea podului feroviar de 

pe linia spre Constanţa, spre stânga se abate 

“podu` Târgoviştei” care continuă spre Chitila, iar 

înainte îşi urmează calea “podu` Mogoşoaiei”, 

către Buftea şi, mai departe, spre palatul 

brâncovenesc de acolo. Iniţial, Bucureştii Noi au 

făcut parte din comuna Băneasa, dar în urma 

Legii Municipiului Bucureşti, prefectul judeţului 

Ilfov, Niculescu-Dorobanţu, a decis unirea 

administraţiilor comunale aparţinand satelor 

Bucureştii Noi, Griviţa, Puţul lui Crăciun şi 

Chitila-Triaj în comuna Griviţa-Bucureştii Noi, 

care, la rândul său, a ajuns în administrarea 

Primăriei Generale a Bucureştilor. 

Vatra viitorului oraş Bucureştii Noi se 

întindea din răspântia “podu` Târgoviştei” 

(Şoseaua Chitila) cu “podu` Mogoşoaiei” 

(Bulevardul Bucureştii Noi”), până la valea 

“Colintinei”. 

O hartă a moşiei Basilescu realizată de 

Serviciul Geografic al Armatei ne ajută să 

reconstituim perimetrul cartierului de azi1. Vatra 

viitorului oraş cuprinde 155 hectare construibile, 

terenuri aflate de-o parte şi de alta a Bulevardului 

Bucureştii Noi, gândit ca arteră principală. Alte 

14o de hectare reprezintă suprafaţa străzilor, a 

pieţei cartierului, a parcului (120 hectare) şi 

pentru destinaţii industriale. 

Parcelarea dintre Şoseaua Chitila şi 

Bulevardul Bucureştii Noi avea o latură scurtă, 

care urma un aliniament reconstituit azi ca 

începând de la intersecţia Bulevardul Bucureştii 

Noi cu strada Triumfului, prelungit pe direcţia 

indicată de Intrarea Mandolinei, ajungând în 

Şoseaua Chitila. De aici, se urmează Şoseaua 

Chitila până la intersecţia cu Bulevardul 

Laminorului. Din Şoseaua Chitila, limita 

proprietăţii ajunge în Bulevardul Bucureştii Noi, 

de-a lungul Bulevardului Laminorului. 

Perimetrul parcelării este mai greu de reconstituit 

între intersecţia Bulevardul Bucureştii Noi şi 

strada Fabrica de cărămidă, din cauza modificarii 

destinaţiei terenurilor aflate pe partea stângă a 

strazii Episcop Vulcan şi până la strada Aninoasa. 

Străzile Fabrica de cărămidă şi Cireşoaia închid 

perimetrul cartierului Bucureştii Noi.     

Parcelarea Bucureştii Noi 

Parcelele oferite spre vânzare aveau formă 

dreptunghiulară, fapt care a determinat o tramă 

                                                   
1 pentru orientarea uşoară a cititorului vom utiliza 

numele actual al străzilor (nota autorului) 
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stradală2 rectangulară. 

 

In spatele blocurilor muncitoreşti 

Străzile de acces în cartier sunt 

perpendiculare pe arterele principale şi au fost 

proiectate cu o lăţime de 12 metri, având 

prevăzute trotuare laterale, câte un aliniament de 

arbori de fiecare parte a străzii şi o parte 

carosabilă cu două fire de circulaţie. In proiectul 

viitorului oraş era prevăzut un centru civic alcătuit 

dintr-o şcoală primară, loc pentru biserică, club 

comunal cu bibliotecă şi sală de festivităţi, o piaţă 

şi teren pentru cimitir. 

In vecinătatea moşiei Basilescu se află şi 

vechiul domeniu (de la mijlocul secolului XIX) al 

vornicesei D`Amaris, numită “Dămăroaia”, situat 

între parcelarea lui Bazilescu şi calea ferată spre 

Constanţa. Apropierea geografică dintre cele 

două noi vetre urbane, a generat în memoria 

colectivităţii o contopire în toponimia parcelării 

Bazilescu cu cea de Dămăroaia, pentru cvartalele 

învecinate cu moşia amintită. 

După anul 1950, pregătirile pentru 

Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților , 

găzduit de Bucureşti a dat ocazia inserării unui 

stil arhitectural sovietic, cu ansabluri de locuinţe 

unite prin arcade, având trei niveluri şi magazine 

la parter. O “casă de cultură” în stil pretenţios 

clasico-prolet-cultist, aşezată într-o poziţie retrasă 

                                                   
2 trama stradală= modul de aranjare a reţelei stradale 

(vezi N.Ilinca,Geografia aşezărilor urbane, Editura CD 

Press, Bucureşti, 2011) 

fata de frontul construcţiilor anilor `50, crează un 

centru de atracţie în lungul bulevardului 

Bucureştii Noi. Pentru mult timp, aici a funcţionat 

cinematograful “Infrăţirea între popoare”, astăzi 

este sediul teatrului “Masca”. Din păcate, edificiul 

a fost zugrăvit cu o disgraţioasă culoare galbenă, 

în contrast cu blocurile reabilitate în culoare de 

piatră şi nuanţe de gri, mult mai potrivite. 

 

Teatrul Masca 

 

Arhitectura anilor 1950 

O plimbare în prag de primăvară prin cartier 

începe din bulevardul Bucureştii Noi, lăsăm în 

dreapta strada Jiului şi apucăm pe strada Cireşoaia. 

Privirea ni se agaţă de pomii cu mugurii gata să 

plesnească în floare, ori dă buzna peste garduri în 

gradiniţele greblate  mai ieri. Trecem mai 

departe prin fumul albăstrui şi subţiratic, care 

poartă mirosul inconfundabil al frunzelor şi 

ramurilor uscate arse de gospodarii caselor aflate 

de-o parte şi de alta a străzii. Case modeste, cu 
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gradiniţe bine întreţinute stau alături de 

construcţii noi, scumpe. 

 

Pe strada Cireşoaia 

Ajungem în marginea cartierului, pe strada 

Fabrica de cărămidă, şi privim cu amar la ce a mai 

ramas din fostele baze sportive nautice, unde îşi 

făceau pregătirile canotorii de la cluburi ca IDEB 

şi altele, ori la fostul parc de agrement destinat 

exclusiv familiilor foştilor membri ai Comitetului 

central al P.C.R. Azi, doar pinii şi arborii 

ornamentali sălbaticiţi se ridică printre gunoaiele 

de pe aleile abandonate. Dar zona nu va rămâne 

aşa, planuri de urbanism zonale (P.U.Z.) afişate 

spre încunoştiinţarea publicului, se arată că 

“dezvoltatorii edilitari” vor extinde parcelele până 

la malul lacului, blocând accesul locuitorilor la 

spaţiul verde care încă mai rezistă şi la luciul de 

apă al lacului Griviţa. 

 

Malul lacului Griviţa 

Ne continuăm plimbarea pe străzile care se 

întretaie geometric, în unghiuri drepte, 

Palisandrului, Măicăneşti, Duetului, Berveni şi 

care ne poartă printr-un cartier în care liniştea îşi 

are domiciliul. O linişte pe care doar câinii 

straşnici din curţi care latră după puteri pe la porţi 

la trecători, o sparg ici si colo. 

O circulaţie lejeră, care îmi aduce aminte cu 

nostalgie de strada pe care am crescut, lasă 

copiilor loc de joacă pe mijlocul străzii. 

 

Copii cartierului, ca un titlu de carte 

Un cartier cu străzi curate şi cu aer curat, fără 

acele mirosuri de fermă pe care aspectul, în  

general suburban, s-ar fi putut să-l inducă 

vizitatorului neavizat, străzi marcate şi 

semnalizate stârnesc invidia conducătorului auto 

venit din “oraş”. 

Şi am mai remarcat ceva, ca un semn 

distinctiv al cartierului: casele mai vechi au cel 

puţin un brad în faţa casei - simbol de viaţă lungă 

şi sănătoasă, bradul este o prezenţă reconfortantă, 

dătătoare de speranţă. Judecând după înălţimea 

arborilor, ar putea avea în jur de 80 de ani; deci au 

fost plantaţi prin anii 1930-1940, când noua vatră 

suburbană a Bucureştilor începuse să adune tot 

mai mulţi locuitori. 

Parcul Basilescu 

Parcul Basilescu, sau ce a mai ramas din el- 

12 hectare din cele 120 donate de profesorul 

Basilescu, aflat în faţa bisericii ctitorite de el, este 
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o binecuvântată oază de verdeaţă. Bustul 

profesorului Basilescu este aşezat pe un soclul de 

piatră modest, aşa cum este şi cel al lui Nicolae 

Bălcescu aflat de cealaltă parte a parterului central. 

Inscripţia de pe soclu a fost distrusă cu dalta, 

pentru ca amintirea fondatorului cartierului să se 

şteargă din memoria generaţiilor care sunt şi care 

vor veni. Acestora li s-a hărăzit un Teatru de vară- 

un amfiteatru în aer liber, un loc unde brigăzile 

artistice şi trupele de teatru muncitoreşti să 

vorbească publicului despre “realitatea 

socialistă”; o realitate astăzi scorojită, ascunsă în 

spatele unor carusele multicolore sau altor jocuri 

pentru copii. 

Biserica 

Piatra de fundament a bisericii noului cartier a 

fost pusă de Nicolae şi Ecaterina Basilescu cu 

binecuvântarea Mitropolitului Iosif Gheorghian în 

luna Mai a anului 1898 şi a fost terminată în anul 

1899. Proiectul bisericii aparţine arhitectului 

George Mandrea, care a supravegheat lucrările de 

reparaţii la biserica Colţea, în anul 1895. 

Arhitectul George Mandrea, a fost arhitectul 

Eforiei Spitalelor şi seful Serviciului clădirilor din 

cadrul Serviciul tehnic al Primăriei Bucureştilor şi 

era un arhitect “la modă” în epocă. 

Acesta a proiectat catapeteazma din biserica 

Adormirea Maicii Domnului din Constanţa, a 

refăcut planurile casei Bellu, a condus lucrările de 

reparaţii la biserica Colţei, necesare după 

bombardamentele din 1944 şi este autorul 

proiectului castelului de apă numit “Foişorul de 

Foc”, care adăposteşte azi Muzeul pompierilor, 

etc.. 

Pe peretele naosului, în partea stângă, este 

portretul Ecaterinei Basilescu, iar în dreapta este 

pictat ctitorul Nicolae Basilescu încadrat de cele 

două fiice. 

 

Ctitoria familiei Basilescu 

Pentru un mediu natural generos care să pună 

în valoare edificiul, biserica a fost înconjurată de 

un parc de 20.000 m². La recomandarea reginei 

Elisabeta, pictura interioara a ctitoriei a fost 

încredinţată pictorului danez Exner, care finalizat 

lucrarea în anul 1900. 

În timpul primului Război Mondial, biserica a 

folosită ca depozit şi ca adăpost pentru prizonieri. 

Nefiind sfinţită ca biserică parohială, aici nu 

s-a slujit, edificiul a stat drept mausoleu al 

familiei Basilescu. Soarta nemiloasă a făcut ca 

însăşi soţia profesorului Nicolae Basilescu, 

Ecaterina, să fie primul locuitor al cartierului care 

a fost înmormântat în cavoul familiei din noul 

cimitir. După 1918, în biserica se aduc odoare, 

mobilier şi se restaurează pictura interioară, serios 

afectată de perioada cât a fost folosită ca depozit 

sau ca adăpost pentru prizonieri. 

Preotul Stelian Marinescu a fost cel dintâi 

preot care a slujit în parohie, urmat de preotul 

Mihail Şerpoianu şi apoi preotul Gheorghe 

Bărbulescu. Cu acesta din urmă, profesorul N. 

Basilescu a avut un conflict îndelungat, cu 

motivaţii politice şi economice. În anul 1934, 
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ctitorul Nicolae Basilescu îl aduce ca preot 

deservent pe Nicolae Dragomirescu. 

Cutremurul din 1940 a produs o serie de 

avarii bisericii, printre care şi la turla cea mare. 

Din anul 1943, lăcaşul devine biserică parohială. 

Biserica a suferit unele deteriorări pe timpul celui 

de-al doilea război mondial. În anul 1945, după 

repararea bisericii, pictorul Vasile Blendea 3  a 

refăcut pictura interioară. Atunci au fost înlocuite 

icoanele împărăteşti, pictate de către Vera 

Basilescu într-un stil necorespunzător unui lăcaş 

ortodox. 

Industria 

In Bucureştii Noi a funcţionat o fabrică de 

cărămidă, amplasată în apropierea unei cariere 

învecinate, din lunca Colentinei. Fabrica, aflată pe 

strada numită şi astăzi “Fabrica de cărămidă”, 

asigura materiale de construcţii necesare 

şantierelor din cartier. 

O fabrică de bere şi de malţ a fost utilată cu 

maşini moderne din import şi a funcţionat până în 

timpul primului Razboi Mondial, când a fost 

demontată de trupele germane de ocupaţie. 

                                                   
3 Vasile Blendea (1895 – 1988) Născut la 5 noiembrie 

1895 în comuna Gureni-Pestisani, judeţul Gorj, Vasile 

Blendea este absolvent al Şcolii de Arte Frumoase din 

Bucureşti ca elev al lui D. Paciurea la sculptură şi 

compoziţie, şi al lui Frederic Storck la desen. A participat 

la saloanele oficiale din Bucureşti şi la „Salon des artistes 

francais”, din Franţa şi a beneficiat de o bursă de studii la 

Şcoala Română de la Fontenay-aux-Roses (1928). A 

călătorit mult în Germania, Austria şi Elveţia, unde şi-a 

perfecţionat arta. Între anii 1930-1952 a funcţionat ca 

profesor de desen la liceul „Ienăchiţă Văcărescu” şi la alte 

şcoli din Târgovişte. 

 

 

Patrimoniu arhitectural industrial. Azi statie 

de imbuteliere a apelor minerale. 

Fabrica de cazane şi alta de vagoane “Vulcan” 

au funcţionat pe strada Episcopul Vulcan. Pe locul 

lor au funcţionat până în anii `90 unităţile 

metalurgice “Neferal”. Profesorul Basilescu a 

susţinut proiectul unor unităţi industriale, aici au 

fost construite şi au funcţionat o fabrica de uleiuri 

vegetale, un abator, iar în Dămăroaia o secţie de 

ţesătorie. 

Transportul în comun 

In vederea asigurării legăturii cu Bucureştii, 

Nicolae Basilescu a obţinut în preajma anului 

1900 concesiunea asupra liniei de transport în 

comun. Linia a fost deservită, pe rând, de 

tramvaie cu cai, apoi cu tracţiune mecanică 

(motoare cu abur şi, ulterior, cu benzină). In anul 

1927 la cimitirul “Sfânta Vineri” era capătul 

tramvaielor cu numerele 6 şi 11. In anul 1930, s-a 

adăugat linia de tramvai cu numarul 26, care 

întorcea la bucla de la Griviţa. In 1934, linia de 

autobuz cu numarul VI făcea legătura între 

Bucureştii Noi şi Buzeşti-Schitu Măgureanu - 

Piaţa Regina Maria -şoseaua Piscului (zona 

Şincai- azi, n.a.), pentru ca în anul 1935 să fie 

puse la dispoziţia locuitorilor din comunele 

Bucureştii Noi, Griviţa, Principele Carol, 

tramvaiele electrice ale Societăţii de Tramvaie 

Bucureşti (S.T.B.). 
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PASTE CARBONARA 

 

Iţi este foame, dar nu ai timp să pregăteşti 

ceva mai complicat, ori te-ai săturat de ouă 

prăjite? 

Iţi propun o reţetă originală de paste 

carbonara, creată la mijlocul secolului XX, care se 

prepară rapid, la care foloseşti puţine ingradiente 

şi pe care nu se poate să nu le gaseşti în cămăra. 

Carbonara este un fel de paste italiene 

provenite din Lazio, Roma, bazat pe ouă, brânză 

Pecorino Romano sau Parmigiano Reggiano, 

bacon (guanciale sau pancetta) şi piper negru. 

Pastele Spaghetti sunt folosite de obicei în 

aceasta reţeta, cu toate acestea, Fettuccine, 

Rigatoni, Linguine sau Bucatini pot fi de 

asemenea folosite. 

 Ingrediente: 

360 g spaghete 

200 g bacon (pancetta) 

2 ouă + un gălbenuş 

80 g parmesan (sau brânză pecorino romano) 

Mod de preparare: 

1. Pune 4 l de apă la fiert într-o oală. Când începe 

să fiarbă, adaugă o linguriţă cu sare. 

2. Pune spaghetele întregi şi fierbe-le atât timp cât 

găseşti scris pe ambalajul pastelor, astfel încât să 

fie „al dente”. 

3.Intre timp, rumeneşte într-o tigaie încăpătoare 

baconul tăiat cubuleţe. 

4. Scurge spaghetele şi pune-le peste bacon, 

adăugând două linguri cu ulei de măsline. 

5. Bate gălbenuşurile , un praf de sare, piper şi 

parmezanul ras fin. 

6. Dă totul deoparte şi toarnă deasupra 

gălbenuşurile se va face ca o cremă şi se vor coace 

datorită temperaturii ridicate a pastelor. Poţi 

adăuga parmezan. 

7. Asezonează pastele carbonara cu piper proaspăt 

râşnit şi serveşte imediat. 

 Ponturi din partea mea! 

Ponturi din partea mea: 

1.Nu clătiţi pastele cu apă după scurgere! 

2.Folosiţi paste şi şuncă de calitate pentru un gust 

de senzaţie! 

3.Dacă pastele şi sosul par prea uscate, puteţi 

adăuga o linguriţă de smântână, dar reţeta 

originală nu conţine smântână! 

4.La această reţetă se foloseşte câte un gălbenuş 

de persoana. 

POFTA BUNA! 

Reteta oferita de Roberta Leceanu 

 

 

 

Sugestie de servire. Foto Roberta L. 
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Locomotiva amintirilor de 

vacanţă. 

 Valea Wasserului. 2014 

 Valea Wasserului.                    
2014   

In căutarea unui alt fel de albastru. 

Albastru de Săpînţa. 2014 



 

 Visare la malul marii.                              Foto: Roberta Lecceanu 


