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E greu, atunci când vorbim despre un oraş, să-i legăm categoric începuturile de 
numele unui singur om. Sigur, excepţiile există şi ele sunt spectaculoase. Cartagina a fost 
întemeiată de mitica regină Didona, rivala ei Roma, Cetatea Eternă, a fost fondată de fiul 
Lupoaicei, Romulus, fără Petru cel Mare nu ar fi existat nici Sankt-Petersburg, iar mai 
înspre zilele noastre, în anii 50-60 ai veacului trecut arhitectul Oscar Niemayer poate 
revendica cu îndreptăţire titlul de ctitor al Brasiliei, capitala ţării sambei şi a cafelei. 

În ceea ce priveşte Bucureştii, cinstea ce revine întcmeietornlui lor pare a fi împărţită 
între Bucur Ciobanul „candidatul" tradiţiei şi legendei şi controversatul Ţepeş, „omul" 
primului document cunoscut care atestă existenţa capitalei noastre la 20 septembrie 1459. 

În realitate, cercetarea istorică şi în principal cea arheologică ne oferă şi alte 
unghiuri de abordare a problemei originii Bucureştilor. Săpăturile de la Curtea Veche, 
desfăşurate în deceniul al şaptelea al veacului trecut sub competenţa şi pasionata conducere 
a domnului profesor Panait I. Panait au scos la iveală vestigiile unei cetăţi, probabil 
prima, databilă încă din a doua jumătate a secolului al XIV-iea. 

Atunci se nasc Bucureştii şi în jurul acelei prime fortificaţii, vor fi ctitorite rând 
pe rând Curtea Domnească, biserica lui Mircea Ciobanul, uliţele negustorilor şi 
meseriaşilor, într-un cuvânt oraşul politic şi comercial. 

Este cert că originea Bucureştilor ca şi statutul de reşedinţă domnească şi ulterior 
de capitală a ţării, au purtat pecetea determinării economice. Aici se întretăiau drumurile 
comerciale care făceau legătura între înfloritorul Bizanţ şi oraşele transilvane iar mai 
spre nord cu Marea Baltică pe de o parte şi bălţile Brăilei, active producătoare de 
peşte şi mănăstirile din Oltenia (Strehaia, Cozia, Tismana), cărora le erau închinate, 
pe de altă parte. 

Oraşul s-a dezvoltat treptat-treptat, coagulând în jurul vechiului centru istoric 
satele aflate împrejur. Dâmboviţa a fost un liant al aşezării urbane iar capitala şi-a căutat 
dimensiunile naturale, extinzându-se mai cu seamă spre nord, în zona lacurilor. Amintirea 
vechilor sate se păstrează şi astăzi în memoria bucureşteanului căruia denumiri ca Berceni, 
Floreasca, Colentina sau Pantelimon îi sunt familiare ca zone componente ale capitalei. 

Altfel stau însă lucrurile în cazul altui cartier de referinţă al urbei lui Bucur: 
Bucureştii Noi. Începuturile sale se leagă hotărâtor de numele şi activitatea profesorului 
Nicolae Basilescu, caz în care putem vorbi despre domnia sa ca despre adevăratul ctitor 
al unei părţi de Bucureşti. 

Dar cine era Nicolae Basilescu, omul căruia îi datorăm, noi bucureştenii, unele 
dintre cele mai frumoase locuri ale capitalei? Născut în prima zi a anului 1860 la Urlaţi, 
Nicolae Basilescu îşi ia licenţa în drept la Bucureşti, susţinându-şi teza de doctorat la 
Paris în 1884 pentru ca mai apoi să urmeze cursurile Universităţii berlineze. 

* Doresc pe această calc să aduc modestele melc multumiri d-nei Nicollc Cathcrinc Ciurcş, născută 
Basilcscu, fără de care acest articol nu ar fi fost posibil. Fie ca acest început să reprezinte o minimă repara1ie 
pentru o familie care a dăruit atătca semenilor ci şi a primit atâta ncrccunoşlintă în schimb. 
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Numit profesor la Universitatea din laşi în 1892 este transferat la Bucureşti în 
februarie 1896, activând timp de patru decenii în calitate de profesor al Facultăţii de 
Drept, îndeplinind şi funcţia de decan al acestei instituţii de învăţământ superior şi o 
perioadă chiar şi pe aceea de prorector al universităţii bucureştene. 

A publicat numeroase cărţi, studii şi articole de referinţă, pe varii subiecte juridice, 
sociale şi politice dintre care amintim: Economia politică clasică şi noua şcoală germană 
(1895), Alcolismul (1913), La Roumanie dans la guerre et dans la paix (Paris 1919), La 
reforme agraire en Roumanie (1919), Rolul social al femeii române (5 volume, 1902-
1905), Le devenir du peuple Roumain (Nisa, 1934), etc. 

În 1890 se căsătoreşte cu Catherine Pascal, fiica profesorului Aristide Pascal, o 
somitate a dreptului românesc. Aristide Pascal ( 1827-1900) urmase studii în drept la 
Paris, încununate cu un doctorat în 1860, după care predase dreptul civil la Universitatea 
din Bucureşti până în 1894, exercitând şi funcţia de decan. Prieten cu PP. Carp şi 
Nicolae Blaremberg, editase împreună cu aceştia între 1867-1869 revista „Ţara", 
remarcându-se ulterior prin publicarea unor studii dintre care cităm: „Reflecţiuni asupra 
reformei magistraturii", (1881) şi „Opozanţii în faţa naţiunii şi a regelui" (1891). 

La rândul său Aristide era fiul unuia dintre fondatorii şi organizatorii Facultăţii 
de drept din Bucureşti, Charles Pascal. 

Este interesant de amintit că documentul care hotăra împroprietărirea ţăranilor, 
cunoscută sub numele de reforma lui Cuza (1864), fusese semnat la laşi pe biroul 
profesorului Charles Pascal. Astăzi preţioasa piesă de mobilier se află în patrimoniul 
Muzeului din Bârlad. 

Căsătoria lui Nicolae Basilescu cu Catherine Pascal începută sub cele mai fericite 
auspicii şi binecuvântată de Dumnezeu cu naşterea unui băiat, Aristide, la 18 martie 
1892, avea să fie de scurtă durată. Catherine se stinge din viaţă în 1899, în urma unei 
hemoragii nazale, impropriu tratată. 

Nicolae se va recăsători mult mai târziu, în 1922, cu o englezoaică, Vera, a cărei 
soartă va sta şi ea sub semnul tragicului. În 1944 la intrarea trupelor ruseşti în Bucureşti, 
Vera Basilescu se refugiază în comuna Deparaţi - Teleorman, iar la trecerea 
„eliberatorilor" sovietici prin localitate se sinucide prin împuşcare în cap. Anterior soţul 
ei, Nicolae Basilescu murise fulgerător la 4 martie 1938 în urma unei cangrene netratate 
corespunzător, fără să mai apuce să-şi vadă tipărită ultima lucrare cu un titlu atât de 
premonitoriu: «Ordinea socială şi adversarii ei». 

Documentul care sta la temelia fondării Bucureştilor Noi este actul de 
vânzare-cumpărare încheiat la 18 iunie 1893 între Aristide Pascal, decan şi profesor al 
Facultăţii de Drept din Bucureşti, domiciliat în Calea Victoriei nr. 196, pe de o parte şi 
Nicolae Basilescu, profesor şi avocat domiciliat la aceeaşi adresă, pe de altă parte, prin 
care primul îi vindea celui de-al doilea moşia Măicăneşti din comuna Băneasa, plasa 
Dâmboviţa, judeţul Ilfov în schimbul sumei de 280.000 de lei. 

Din actul parafat de ginere şi socru aflăm şi vecinătăţile terenului achiziţionat: la 
miazănoapte moşia se mărginea cu apa Colentinei care o despărţea de o altă moşie, 
Ţurloaia, la răsărit, Băneasa - Dămăroaia; la miazăzi proprietatea Chiajna - lzvoranului 
şi Giuleştii Sărindarului, iar la apus moşia lzvoranu. Sunt consemnate de asemenea şi 
condiţiile financiare ale tranzacţiei. Nicolae Basilescu preia asupra sa datoria ipotecară 
de 115.000 de lei cu care moşia se află afectată la Prima Societate de Credit Funciar 
Rural Roman iar restul sumei în numerar" în mâinile mele pe deplin", după cum declara 
Aristide Pascal. 
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Planul cartierului Bucureştii Noi. 
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Nicolae Basilescu îşi propune încă de la început crearea unui oraş nou parcelat 
după sistemul american şi dotat cu toate utilităţile sociale (biserica, şcoala, cimitir, 
locuri de agrement, pieţe, baie comunală, mijloace de transport, etc.). 

Suprafaţa totală a proprietăţii era de 2.958.579 de metri pătraţi, dintre care parcelele 
destinate vânzării ocupau o întindere de l. 922.021 de metri pătraţi. 

Parcelele erau încadrate de străzi drepte şi frumos aliniate ce cădeau perpendicular 
pe cele două mari şosele principale: Bucureşti-Târgovişte, străjuită de o superbă alee de 
salcâmi şi Bucureşti-Piteşti. 

Fiecare parcelă avea o suprafaţă de 4500 de metri pătraţi (150 m · 30 m), două 
tarlale constituindu-se într-un perimetru de 9000 de metri pătraţi, mărginit din toate 
părţile de străzi. Adâncimea proprietăţii rămânând constantă, de 30 de metri, vânzarea 
se efectua pe loturi având lăţimea multiplu de cinci (5 · 30, 10 · 30, 15 · 30, etc.), până 
la concurenţa celor 150 de metri. 

În ceea ce priveşte condiţiile financiare ale tranzacţiilor efectuate, metrul pătrat 
era vândut la preţul de 100 de lei, suma plătită de cumpărător defalcându-se în felul 
următor: o treime pe loc, la subscriere, restul de 2/3 urmând să fie achitat în rate lunare, 
plătibile timp de 16 luni. De exemplu, un teren de 300 de metri pătraţi (IO · 30) era 
evaluat la suma de 30.000 de lei, viitorul proprietar achitând pe loc 1 O.OOO de lei, iar 
mai apoi lunar, timp de un an şi patru luni, o rată de 1250 de lei (20.0000 : 16). 

Şi străinii erau încurajaţi să se stabilească în noua localitate, în cazul lor Nicolae 
Basilescu propunând încheierea unor acte de închiriere pe o durată de 99 de ani. Dacă 
respectivele persoane obţineau în vreun fel cetăţenia sau dacă ar fi fost schimbat articolul 
18 din Constituţie - prin care cetăţenii străini nu aveau dreptul de deţine în proprietate 
terenuri pe teritoriul României -, atunci chiriaşii erau consideraţi automat proprietari 
chiar din ziua închirierii terenului. 

Doritor de a înzestra noul oraş cu tot ce era de trebuinţă satisfacerii minimelor 
necesităţi religioase, culturale şi sociale ale oamenilor, Nicolae Basilescu construieşte şi 
donează Patriarhiei o biserică purtând hramul Sfinţilor Nicolae şi Ecaterina, înconjurată 
de un splendid parc în suprafaţă de 20.000 de metri pătraţi. Târnosirea sfăntului lăcaş 
are loc la 27 august 1922. 

La începutul secolului, Basilescu construieşte o şcoală primară destinată copiilor 
din noua localitate pentru ca în 193 7 să doneze Primăriei terenul şi 100.000 de cărămizi 
în vederea edificării altui local de învăţământ. Exemplul va fi urmat de fiul său, Aristide 
Basilescu, care prin actul de donaţie nr. 38782 din 2 decembrie 1941 cedează tot primăriei 
o clădire cu etaj şi terenul aferent în vederea înfiinţării unei a treia şcoli. De asemenea 
Aristide va dona Comunei Urbane Griviţa, în 1946, un teren de 1050 de metri pătraţi 
pentru construirea unei băi comunale. 

Ar merita menţionat faptul că respectivele cărămizi folosite la edificarea 
şcolilor şi locuinţelor din zonă erau produse de fabrica de cărămizi construită de 
Nicolae Basilescu pe malul râului Colentina. Lucrările de asanare şi regularizare a 
văii Colentina au fost favorizate de cedarea a 2000 de metri de către Vera şi Aristide 
Basilescu în 1939. 

O atenţie deosebită a acordat Nicolae Basilescu şi evreilor, încurajând stabilirea 
acestora în noua localitate. El donează 1500 de metri în vederea construirii unei sinagogi 
şi încă 5000 de metri pătraţi pentru înfiinţarea unui cimitir israelit. 
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Ca o concluzie putem afirma că din suprafaţa totală de 300 de hectare a 
Bucureştilor-Noi, peste jumătate, adică 155,2 ha va fi scoasă la vânzare sub forma 
parcelelor, restul fiind donat de către familia Basilescu spre binele şi folosul obştii, după 
cum urmează: 600.000 de metri pătraţi pentru străzi, 35.000 mp pentru pieţe, 20.000 mp 
pentru biserică şi 15.000 mp pentru cimitirul creştin, 6.500 mp pentru sinagogă şi 

cimitirul evreiesc, 131.000 mp pentru splendidul parc din mijlocul proprietăţii, 500.000 
mp pentru înfiinţarea unei viitoare fabrici, etc. 

Tot Nicolae Basilescu asigură şi legătura noului oraş cu capitala printr-o linie 
ferată personală pe care circula un tren automotor dotat cu motor Diesel, proprietatea 
sa. 

Nu e neglijată nici aprovizionarea cetăţenilor cu apă potabilă de bună calitate, 
dovadă stând în acest sens, buletinul de analiză pe care laboratorul de chimie organică 
al Facultăţii de ştiinţe din Bucureşti îl trimite la 17 aprilie 1899, sub semnătura eminentului 
om de ştiinţă, dr. C. I. Istrati lui Nicolae Basilescu şi care conchidea „Apa este bună, 
excelentă". 

Urmare a 'tuturor acestor iniţiative şi eforturi dar şi a dezvoltării fireşti a 
Bucureştilor spre zona lacurilor, deci spre nord-vest, oraşul care la sfărşitul veacului al 
XIX-iea se întindea până la cimitirul Sf. Vineri, ajunge la începutul anilor 1920 să 
înglobeze şi noua aşezare a Bucureştilor Noi. Mărturie a impactului pe care l-a avut 
dezvoltarea noului cartier asupra opiniei publice, în special a celei bucureştene, stă şi 
un interesant articol al cotidianului „Dimineaţa" din 5 iunie 1923 în care se făcea 
următoarea analiză: „De altfel cu împărţirea moşiilor din jurul Bucureştilor la ţărani pe 
de o parte, cu situaţiunea sa economică pe de alta, cu industriile sale: fabrica de vagoane 
„Vulcan", fabrica de cărămidă, fabrica de vată Roth, fabrica de bere şi de malţ, azi 
ruinată de germani, dar care mâine se va restaura şi cu atâtea alte industrii care forţat 
vor găsi adăpostul lor în Bucureştii-Noui, viitorul acestui nou oraş este asigurat; o 
dovadă despre aceasta ne-o dă faptul că evreii care întotdeauna au avut flerul viitorului 
s-au grăbit să cumpere în timpul din urmă cât mai multe locuri în Bucureştii-Noui, 
deoarece ei fiind astăzi cetăţeni români pot cumpăra, ca şi românii, locuri într-o comună 
rurală ca Bucureştii-Noui. 

Graţie poziţiei lor geografice, înlesnirilor economice şi de comunicaţiune, cu 
Capitala şi cu C. F. R. şi tuturor avantajelor ce Bucureştii-Noui oferă locuitorilor săi, 
aceştia sunt asiguraţi de o rapidă prosperitate. 

În curând Bucureştii-Noui vor lua aspectul frumoaselor burgade care servesc de 
refugiu populaţiunei marilor capitale, contra scumpirii traiului, inerentă marilor 
aglomeraţiuni. Statul şi capitala României-Mari sunt datoare să ajute iniţiativele care 
luptă la întemeierea acestui nou centru de viaţă - nu numai dintr-un interes general, dar 
chiar şi din propriul lor interes: Bucureştii-Noui sunt, într-adevăr, plămânii Capitalei". 

Dar statul român, ca de atâtea ori de-a lungul timpului, indiferent de opţiunile 
ideologice ale guvernanţilor nu s-a grăbit nici să re"unoască şi nici să sprijine iniţiativele 
de genul celor aparţinând familiei Basilescu. Iar statul comunist cu atât mai puţin. 

Destinul ulterior anului 1944, al familiei Basilescu pare desprins dintr-o tragedie 
antică. Unor oameni care încercaseră să facă atâta bine semenilor lor societatea aflată 
sub zodia stelei roşii de la răsărit, le-a „răsplătit" pe măsură distrugându-le vieţile şi 
risipindu-le avutul. 
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După sinuciderea Verei Basilescu în 1944, doi ani mai târziu soţul ei, Aristide 
Basilescu este înlocuit la catedra de Economie Politică a Facultăţii de Drept din Bucureşti 
de către noua „vedetă" a comunismului românesc, Lucreţiu Pătrăşcanu. Un an mai târziu 
va fi exclus şi din barou. Va fi contribuit la aceste persecuţii şi lucrarea pe care Aristide 
Basilescu a scris-o la întoarcerea sa de pe frontul de est în 1942, despre economia 
sovietică în care aborda problema colhozurilor şi sovhozurilor. 

În 1948, primarul de tristă amintire al Bucureştilor, Constantin Doncea, în dispreţul 
oricăror norme legale, morale sau sentimentale dă ordin să se dărâme cu buldozerele 
gardul, clădirile de serviciu, atelierele şi locuinţele de personal din vechea curte a 
locuinţei familiei Basilescu. Scapă de furia distrugătoare a potentatului roşu doar cele 
două clădiri ce străjuiau intrarea în parcul Basilescu. 

Într-unul din cele două imobile mai sus menţionate locuiau la acea dată soţii 
Aglaie şi Aristide Basilescu, în celălalt fiica lor, Nicolle Basilescu. Toţi, împreună cu 
funcţionarii şi personalul de serviciu au fost aruncaţi în stradă. Perversitatea regimului 
a mers până într-acolo încât familiei Basilescu i s-a cerut să-şi achite impozitele la zi 
atât pentru clădirile demolate cât şi pentru acelea din care fuseseră abuziv alungaţi. 

În 1949, Aristide şi Aglaie Basilescu sunt trimişi cu domiciliul forţat la Mizil. 
Doi ani mai târziu, la 16 februarie 1951 se abate asupra lui Aristide urgia arestării şi 

încarcerării în penitenciarul Rahova. În 1952 este trimis în lagărul de muncă de la Bicaz 
şi din nou închis la penitenciarul Văcăreşti până în noiembrie 1953. Calvarul ia sfărşit 
relativ în 1964, după alţi 11 ani de domiciliu obligatoriu la Mizil. Între timp în 1957 se 
stinge din viaţă, măcinată de cancer, la spitalul Filantropia, Aglaie Basilescu. Soţul aflat 
cu domiciliul forţat nu a avut dreptul să vină nici la spital şi nici la cimitir pentru un 
ultim rămas bun. Aristide Basilescu îşi sfărşeşte zilele la 20 iulie 1969 în locuinţa 
închiriată de fiica sa, Nicolle Basilescu căsătorită Ciureş, cea care pentru a putea 
supravieţui a muncit ca ajutor de lucrător la cooperativa Electrobobinajul. 

Astfel se sfărşesc purtătorii numelui de Basilescu, o adevărată dinastie, incluzând 
şi familia Pascal care a dat ţării patru jurişti de seamă, eminenţi profesori şi excelenţi 
administratori. Dar numele de Basilescu va rămâne pentru totdeauna legat de o splendidă 
parte a Bucureştilor, binemeritând de la concetăţenii lor, onorantul titlu de ctitor de 
Bucureşti. 

SUMMARY 

Bucharest, the Capital of Romania, was formed gradually, coagulating by including the neighbouring 
villages around the old perimetre of the Ancient Princely Court. 

The initiative of a skilful businessmen, an eminent jurist and a good citizen, Nicole Bazilescu, was 
added to the above-mentioned natural way of the town development. He bought the Măicăneşti-Grefoaia 
cstate that he dividcd into lots according to the American system and he endowed with all social, cultural, 
religious utilities: a church, schools, pares, factories, means of lransporlation, graveyards a.s.o., giving it a 
new identity: the New Bucharest. 

The initiative and efforlS of Nicolae Basilescu were carried on by his son, Aristide Basilescu bui 
were brutally oul off during the •4oies, by the communist regime. The family which had given so much lo 
its fellow men was pul to prison, and iLs estate was scattered. But the name of Basilescu will stay for ever 
Iinked with e splendid port of Bucharest, fact which oblige us morally to confer its members the honouring 
litie of founders of Bucharest. 
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