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Cuvânt înainte. 
 

C!l!toria în Japonia, sau "ara Soarelui R!sare, am 
prezentat-o în CURIERUL ROMÂNESC, publica#ie pe 
care împreun! cu so#ul meu, arhitectul Octavain 
Ciupitu, o editez din mai 1980 în Suedia, imediat dup! 
realizarea c!l!toriei. 
 

Impresiile prezentate atunci au ajuns la un num!r 
restrâns de cititori, de aceea am decis s! le prezint $i 
sub form! de carte, transmi#ându-le astfel unui num!r 
mai mare de cititori. 
În aceast! lucrare am p!strat, cu mici modific!ri, 
prezentarea f!cut! în CURIERUL ROMÂNESC atunci.  
 

Prezint acum $i alte dou! evenimente petrecute 
anterior vizitei în Japonia, c!ci am considerat c! 
întregesc imaginea despre aceast! #ar!: întâlnirea cu 
Laureatul Nobel pentru Literatur! din 1994, 
Kenzaburo Oe $i vizita M. S. Împ!ratul Akihito $i M. S. 
Împ!r!teasa Michiko în Suedia în anul 2000.  
 

Întâlnirea cu Laureatul Nobel pentru Literatur! din 
1994, Kenzaburo Oe, a avut darul s! m! impresioneze 
în mod deosebit ca românc!. A fost pentru prima oar! 
când, în lunga mea activitate de ziarist, am întâlnit pe 
cineva care, la întrebarea: ”-Ce $ti#i despre 
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România?”, nu mi-a r!spuns: ”-%tiu c! Ceau$escu a 
fost un dictator”. 
 
Domnul Kenzaburo Oe mi-a r!spuns: ”-România? 
România înseamn! deosebit de mult pentru mine, 
pentru c! Mircea Eliade este român....  
A$ vrea s! v! mai spun c! l-am citit $i pe Eugen 
Ionescu $i m-am delectat cu interpret!rile lui Dinu 
Lipatti $i cu compozi#iile lui Enescu...” 
Domnul Kenzaburo Oe cuno$tea o parte din cultura 
român! care ne face pe to#i românii, oriunde ne-am 
afla, s! fim mândri. 
 

Vizita M. S. Împ!ratul Akihito $i M. S. Împ!r!teasa 
Michiko în Suedia a fost un eveniment care mi-a dat nu 
numai prilejul s! Le v!d foarte de aproape pe 
Majest!#ile Lor, dar $i s! asist la un spectacol 
deosebit: ”Gagaku –muzic! veche de la curtea 
imperial! japonez!”, spectacol oferit de Majest!#ile 
Lor în onoarea gazdelor, Regelui Carol XVI Gustaf $i 
Reginei Silvia, dar la care au fost invita#i $i membrii 
guvernului Suediei, diploma#i, persoane de la Curte, 
oameni de afaceri $i ziari$ti.  
 

Fotografiile prezentate în aceast! lucrare nu sunt 
perfecte, ci sunt doar fotografii de amator, le prezint 
totu$i pentru a întregi prezentarea f!cut! în cuvinte. 
 

Silvia Constantinescu. 
 


