
VIAŢA CULTURALA A ORAŞULUI BUCUREŞTI 
VAZUTA DE OASPEŢI DE PESTE HOTARE 

de CONSTANŢA ŞTIRBU 

Transformările profunde survenite în viata economică, socială şi poli
tică după 23 August 1944, au determinat o cotitură radicală în întreaga 
viaţă ideologică, în dezvoltarea ştiinţei, artei şi literaturii. 

Desfăşurarea pe front larg a revoluţiei culturale - parte integrantă 
a construcţiei socialiste -, a făcut ca Bucureşti, capitala ţării, să devină 
în acelaşi timp şi centrul cel mai important al culturii socialiste romîneşti. 

Oaspeţii străini care au vizitat ţara noastră, oameni diverşi de dife
rite profesiuni şi convingeri politice, venind din cele mai îndepărtate colţuri 
ale lumii, şi-au îndreptat privirile în primul rînd asupra Capitalei, deoarece 
Bucureştii, constituind cel mai puternic centru economic, politic şi cultural 
al patriei noastre, este deosebit de reprezentativ pentru mersul înainte al 
întregii ţări. 

Sînt vizitatori străini care venind în oraşul nostru se bucură alături 
de noi de realizările obţinute în anii care au trecut de la eliberarea patriei 
noastre, multe cunoscute de ei din presa şi materialele de specialitate din 
ţările lor. Dar sînt şi mulţi dintre ei care cunosc Bucureştii din presa ţărilor 
capitaliste. Surprinşi de realitate, ei nu au ezitat să aducă în scrierile lor 
elogii marilor înfăptuiri. 

Scrierile multor oaspeţi care vizitaseră Romînia şi în trecut, stau măr
turie impresiei profunde ce le-a rămas văzînd ritmul prodigios al dezvol
tării ţării noastre. „ ... Am văzut Bucureştii în urmă cu 30 de ani. Ei bine, 
Bucureştiul pe care l-am cunoscut atunci este pe cale să dispară. Bucu
reştiul de astăzi este un oraş cu totul nou ... " 1

, ne spune scriitorul grec 
Kostais Bircas în lucrarea sa intitulată „Romînia", după ce încă în introdu
cerea cărţii îşi avizase cititorii că „ ... adversari şi prieteni recunosc ceea ce 
se înfăptuieşte azi în Romînia". Sau cum ne declară domnul Henri Torres, 
preşedintele Consiliului superior al Radioteleviziunii franceze : „ ... Romînia 
pe care am văzut-o azi (mai fusese în anul 1925) ... este minunat întinerită, 
liberată de vechi prejudecăţi şi superstiţii, liberată de asuprire şi înflăcărată 

1 „Lumea", nr. 19, din 7 mai 196-1. 
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de bucuria de a irăi şi a-şi lua Jocul în primele rînduri ale progresului 
uman" 1• 

în lucrarea de faţă vom căuta să arătăm, analizînd fiecare sector al 
vieţii culturale cîteYa din impresiile oaspeţilor de peste hotare care au 
poposit în oraşul nostru. 

Rezultatele luptei împotriva analfabetismului au impresionat pe mulţi 
dintre vizitatorii străini care ne-au vizitat: „ ... Din punct de vedere cultu
ral - declara Renee M.aheu, directorul general al U.N.E.S.C.O. - rezulta
tele Romîniei în ceea ce prinşte lichidarea analfabetismului, în dezvoltarea 
culturii poporului, pot constitui şi pentru alte ţări, chiar dacă nu aparţin 
aceloraşi regimuri politico-sociale, experienţe omeneşti perfect valabile ... " 2• 

Reorganizarea procesului de învăţămint prin reforma îm·ăţămîntului 
din anul 1948, asi~urarea bazei materiale necesare progresului învăţă
mîntului din Capitală (pentru care numai într-o perioadă de zece ani, între 
1953-1963 s-au cheltuit peste 1 miliard lei 3) ; construirea a peste 85 de 
şcoli 4 , creşterea numărului elevilor, prelungirea duratei şcolii de cultură 
generală de la 4 la 8 ani ; legarea procesului educativ-instructiv de producţie 
şi de nevoile economiei naţionale, gratuitatea manualelor şcolare pentru 
clasele I-VIII etc., au făcut ca oameni de cultură din alte ţări să exprime 
în cuvinte elogioase admiraţia faţă de progresele îmăţămîntului bucu
reştean. Profesorul universitar Ignacio Marquez Rodiles, membru în consi
liul de conducere al Academiei mexicane de educaţie, conducătorul delega
ţiei de profesori din Mexic, care a vizitat Capitala în anul 1960, impresio
nat de cele văzute declara : „După eliberarea Romîniei, guvernul dv. se 
preocupă în mod serios de a da un puternic avînt muncii de educaţie. 
Aceasta iese în evidenţă prin minunatele condiţii materiale pe care le au la 
dispoziţie şcolile de toate gradele din Romînia. Consider foarte importantă 
preocuparea manifestată pentru instruirea şi educarea tineretului atît din 
punct de vedere teoretic cît şi sub aspect practic" 5• 

„Plec înapoi în R.D.G. --- declară Wolfgang Kurth, redactorul şef al 
gazetei „Deutsche Lehrerzeitung" - după o vizită făcută în şcolile Capitalei 
- îmbogăţit nu numai cu impresii de neuitat ci şi cu roadele experienţei 
înaintate a şcolii romîneşti în dom~niul dezvoltării dragostei elevilor pentru 
învăţătură şi muncă şi al cercetărilor creatoare desfăşurate de cadrele didac
tice pentru perfecţionarea procesului instructiv-educativ ... " 6• 

Semnificativă este şi declara\ia medicului englez John Lowis după 
ce a vizitat Capitala : „Am rămas în urma Romîniei în privinţa construirii 
de şcoli noi şi a renovării celor vechi" 7

• 

O însemnată realizare a regimului democrat-popular în domeniul 
învăţămîntului a fost reorganizarea şi extinderea învăţămîntului seral şi 
fără frecvenţă. Aceasta a dat posibilitatea înfăptuirii unei strînse îmbinări 
între şcoală şi producţie, iar după cum arată hotărîrea C.C. al P.M.R. şi a 

1 „Scînteia", din 18 iunie 1959. 
2 „Apărarea Patriei", din 23 iunie 1962. 
s Sfatul Popular al Capitalei, arhiva Secţ. de Inv. Nu !Jînt cuprinse cheltuielile pentru 

şcolile ce aparţin de ministere. 
4 Ibidem. 
5 „Munca", din 21 dec. 1960. 
6 „Gazeta Invăţămîntului", 30 mai 196-1. 
7 R.P.R. văzută de oaspeţii de peste hotare, Buc„ Ed. Politică, 1959, p. 9-1. 
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Consiliului de ;v\iniştri din februarie 1959 privitoare la învăţămîntul seral 
şi fără frecvenţă, reprezintă o contribuţie însemnată la formarea noii inte
lectualităţi izvorîtă din popor şi legată de năzuinţele sale. „ ... în noul cartier 
Floreasca, am vizitat o şcoală, o construcţie minunată, cu săli însorite, bine 
aerisite, cu laboratoare complet utilate - declară dr. Mihail Petridis, pri
marul oraşului Rhodos - am văzut muncitori care se pot duce la şcoală 
pentru a termina învăţămîntul mediu şi a urma apoi o şcoală superioară 
pentru a obţine titlul de inginer sau medic. Am ailat cu acest prilej că la 
dvs., instrucţia elementară pentru primii 7 ani este obligatorie şi cu totul 
gratuită ... - şi adaugă în continuare : ... aţi realizat progrese remarca
bile, impresionante" 1• Iar compatrioata sa Thalia Koliva, preşedinta Ligii 
elene pentru apărarea drepturilor omului şi cetăţeanului, sublinia: „Tn ceea 
ce priveşte dezvoltarea îm·ăţămîntului de toate gradele, Romînia se află în 
primele rînduri ale ţărilor avansate" 2• 

Invăţămîntul superior şi el schimbat ca structură şi concepţie a cu
noscut o marc dezvoltare în etapa revoluţiei socialiste. In J938 existau în 
Capitală 13 facultăţi. Astăzi funcţionează în Bucureşti 13 institute cu 53 
de facultăţi şi peste 93 secţii de specializare 3, iar numărul studenţilor din 
Capitala ţării este acum dublu faţă de cel al studenţilor din întreaga Romî-
nie a anului 1938 4• ' 

Pentru progresele învăţămintului· superior bucureştean sînt azi con
diţii materiale şi morale din ce în ce mai optime; ele se reflectă în fapte ca 
acestea: în perioada 1951-1962 au fost construite în Bucureşti cămine 
studenţeşti cu aproape 7.000 locuri, cantine cu peste 25.000 locuri, săli de 
cursuri universitare cu 6.000 locuri etc. 5• Acestea sînt doar cîteva fapte 
suficiente pentru a dovedi că şcoala noastră nouă reprezintă şi în Bucureşti 
una din cele mai valoroase realizări ale puterii populare. Savantul romîn 
George Constantinescu, stabilit după primul război în Anglia, după o vizită 
făcută în anul 1062, remarca: „Studenţii au azi totul la îndemînă. In trecut 
noi nu aveam aşa ceva" 6• 

„Vizitînd universităţile din Bucureşti şi Iaşi - spune dr. J. A. Rich
mond, vicepreşedinte al Academiei engleze şi prof. de arheologie - apreciez 
grija forurilor de învăţămînt din Romînia pentru continua perfecţionare a 
pregătirii studenţilor la nivelul cerinţelor puse de progresul ştiinţei şi 
tehnicii moderne, pentru crearea unor bune condiţii de viaţă. Foarte mulţi 
studenţi din universităţile dvs. sînt fii de muncitori şi colectivişti, ceea ce 
e un fapt pozitiv" 7• 

Academicianul grec Spiros Melas, remarcă faptul că „pentru universi
tăţile şi şcolile tehnice superioare unde învaţă copii de muncitori care vor 
alcătui conducerea de mîine, statul cheltuieşte sume uriaşe. Fiecare institut 

constata el - îşi are clădirea sa proprie, impunătoare şi toate dispun 
de mari laboratoare de specialitate, înzestrate cu instrumente moderne, 

1 „J\\unca", din 18 noiembrie 1939. 
2 „Apărarea Patriei", din 7 septembrie 1962. 
3 .4nuarul statistic al oraşului Bucureşti, Buc., 1963, p. 170-174 .. 
4 Gh. Gheorghiu-Dej, Cuvîntare rostită la Con/. org. oră,5e11eşti de partid Bucitreşti, 

Buc., Ed. Politică, 1962, p. 29. 
s „Viaţa economicii", an. I, nr. 3, 20 sept. 195;1, p. 3. 
6 „Scînteia'', din 10 oct. 1961. 
7 „Scînteia", clin 29 martie 1964. 
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aparate de studii şi cercetări. Institutul de medicină, de chimie, de farmacie, 
de fizică etc., dispun separat de clădiri mai mari decît clădirea universităţii 
din Atena, precum şi de laboratoare şi instalaţii demne de invidiat" 1• 

Impresionat de înaltul nivel de pregătire al cadrelor didactice din 
Capitală, ministrul educaţiei naţionale din republica Mali, Abdulaye Singare, 
declara : „Cadrele didactice au înaltă pregătire iar programa analitică este 
judicios în.tocmită, are o bază profund ştiinţifică, cunoştinţele studenţilor 
sînt strîns legate de practică, de viaţă" 2 • 

Condiţiile create studenţilor pentru studiu se bucură de o unanimă 
apreciere peste hotare. Frarn;ois Chagot - director adjunct al Institutului 
Pedagogic din Paris, vizitînd Universitatea şi Institutul de ştiinţe peda
gogice, afirma: „Vizita făcută aici mi-a dat prilejul să cunosc şi la faţa 
locului realizările remarcabile în acest domeniu. In institutele de învăţă
mînt superior pe care le-am văzut sînt asigurate condiţii din cele mai 
bune de studii. Căminele studenţeşti dispun, de asemenea, de tot confortul 
necesar tinerilor. Mi-am dat seama că ei sînt într-adevăr fericiţi de condi
ţiile în care trăiesc" 3 ; iar profesorul Gino Bozze, după o vizită făcută la 
complexul studenţesc de la Grozăveşti declara : „Cred că e o plăcere să 
trăieşti ca student într-o asemenea ambianţă de confort" 4• 

Mulţi tineri din străinătate îşi desăvîrşesc studiile superioare în Capi
tala ţării noastre. Secretarul de stat pentru învăţămîtul superior şi profe
sional al R. D. G., dr. Wilhelm Girnus, constatînd în urma unei vizite 
făcute în Bucureşti nivelul de pregătire şi condiţiile create studenţilor, 
remarcă progresele obţinute în dezvoltarea învăţămîntului superior, 
încheind : „Mulţumim guvernului romîn pentru condiţiile create pregătirii 
la Institutul medico-farmaceutic din Bucureşti a numeroşi studenţi din 
R.D.G. Am cunoscut o serie de profesori de la acest institut. Ne-am convins 
că studenţii noştri se află în mîinile cele mai bune" 5• 

Referindu-se la înalta pregătire a cadrelor uni\-ersitare din Capitală, 
profesorul M. Guillot, şeful catedrei de la Facultatea de farmacie din Paris, 
într-o scrisoare adresată ţării noastre, spunea : „Acest nivel ştiinţific al 
cadrelor universitare şi al tuturor celor din domeniul cercetării şi industriei 
este la fel de ridicat ca în orice altă ţară modernă, bine dezvoltată din punct 
de vedere ştiinţific" 6• 

Revoluţia culturală a creat condiţii nelimitate pentru dezvoltarea 
ştiinţei. In Capitală îşi au sediul principalele institute care coordonează 
şi în care se desfăşoară activitatea ştiinţifică. Aici se află Academia R.P.R. 
care întruneşte pe cei mai de seamă oameni de ştiinţă şi cultură ai ţării. 
Multe din lucrările celor 180 de academicieni, oameni de ştiinţă, care îşi 
desfăşoară activitatea în Bucureşti 7, s-au bucurat de un larg prestigiu. 
„ ... Din lectura multora din lucrările publicate am avut prilejul să cunosc 
şi pînă acum valoroasele rezultate la care au ajuns oamenii de ştiinţă din 
Romînia. Vizitînd laboratoarele - declară prof. Joseph t\eudhan de la 
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1 „Scînteia", din 18 ianuarie 1959. 
2 „Scînteia tineretului", din 19 iunie 1964. 
a Ibidem, din 28 iunie 1962. 
4 Ibidem, 18 iulie 1963. 
6 „Scînteia tineretului", din 9 mai 1961. 
e „Munca", din 7 ianuarie 1964. 
7 Datele au fost luate de la secretariatul Acad. R.P.R. 
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L;niversitatca din Cambridge -- am putut cunoaşte în chip nemijlocit spiri
tul colectiv, de echipă, în care lucrează cercetătorii romîni şi fără de care 
nu se pot obţine astăzi rezultate valoroase în ştiinţă. Deosebit de impor
tantă este după opinia mea legătura foarte strînsă care există la dvs. între 
cercetare, activitatea experimentală şi cca practică, de aplicaţii. Institutele 
pe care le-am \'izitat ne-au făcut o impresie foarte bună atît în ce priveşte 
dotarea, cît şi nivelul cercetărilor. Mulţi tineri cercetători englezi ar dori 
să facă stagii de perfecţionare în asemenea laboratoare" 1• 

In Bucureşti există astăzi un număr de 67 de institute de cercetare 
ştiinţifică unde lucrează peste 4.700 de cercetători 2• O contribuţie deosebit 
de valoroasă aduc cercetătorii în dezvoltarea economiei şi culturii ţării 
noastre. „Am Yizitat si cîte\'a institute de cercetări în domeniul industriei 
şi nu mă mir că astă'zi uzinele dvs. produc maşini atît de bune. Romînia 
care în trecut importa maşini, acum le construieşte şi le îmbunătăţeşte 
continuu şi datorită faptului că are asemenea institute" 3, declară Bittang 
Darmasetia, preşedintele Asociaţiei de prietenie lndonezia-Romînia, iar 
K ari \Valdbrunner, ministrul comunicaţiilor şi energiei electrice din Austria, 
după Yizitele făcute în Capitală arăta : „Aceste vizite ne-au lăsat impresia 
că în R.P.R. există tendinţa de a ţine pasul cu cele mai înaintate metode 
ale tehnicii moderne, şi că acolo se verifică şi cele mai noi instalaţii ale 
tehnicii" 4• 

„Am vizitat Institutul de matematică şi Institutul de mecanică apli
cată, am avut discuţii interesante cu acad. Moisil, cu acad. Carafoli - sub
liniază acad. J. Kozesnik, Yicepreşedintele Academiei cehoslovace de 
ştiinţe. Ambele institute au un nivel mondial şi se orupă de cele mai 
actuale probleme de specialitate" 5. 

Institutul de fizică atomică din Bucureşti a atras atenţia multor 
oaspeţi de peste hotare. La Conferinţa internaţională „Fizica şi tehnica reac
torilor nucleari de cercetare", ţinută în Bucureşti în anul 1961, savantul 
sovietic Vladimir Gonciarov, laureat al premiului Lenin, director adjunct 
al Institutului de energie atomică I. V. Kurciatov al Academiei de ştiinţe 
al U.R.S.S„ sublinia: „ ... Este foarte plăcut să se constate la această confe
rinţă, ca şi la cele care au avut loc anterior, că nivelul cercetărilor se ridică 
mereu, că ţara noastră aduce o contribuţie de preţ la dezvoltarea generală 
a ştiinţei şi tehnicii. Acest lucru se vede în mod grăitor şi în Romînia 
- ţara care prima dintre statele de democraţie populară, a terminat con
struirea şi punerea în funcţiune a unui reactor nuclear ·de cercetare. 
Ne-am convins cu toţii că, alături de referatele prezentate de oamenii de 
ştiinţă din alte ţări, referatele specialiştilor romîni s-au situat la un nivel 
ridicat, iar numărul acestor referate a fost foarte mare. Ele au stîrnit 
discuţii însufleţite la toate şedinţele" 6• 

Acestei păreri competente i se alătură una nu mai pu\in autorizată. 
„Am vizitat Institutul de fizică atomică - subliniază înaltul comisar al 
Franţei pentru energie atomiCă, profesorul Francis Perrin - am putut să 

1 „Romînia liberă", din 2 februarie 1963. 
2 Bucureşti la a XX-a aniversare a eliberării patriei. Cifre şi imagini. Buc. 1964, p. 237 
3 „Steagul roşu" şi „Romînia liberă" din 28 mai 1961. 
4 „Scînteia tineretului", din 4 august 1962. 
5 „Contemporanul", din 16 februaTie 1962. 
6 „Scînteia tineretului", din 18 noiembrie 1961. 
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văd lucrările care se fac la reactor, prepararea radioizotopilor, cercetările 
în domeniul neutronilor şi să constat că aici se extind mult cercetările fun
damentale. Cred că este un lucru foarte just de a dez\"Olta pe lîngă reactor 
laboratoare în care se studiază fizica fundamentală deoarece aceasta este o 
condiţie esenţială pentru progresul tuturor ştiinţelor. Am fost foarte impre
sionat de faptul că există mulţi tineri care au devenit excelenţi fizicieni şi 
lucrează la reactorul atomic, la betatron care a fost construit numai de către 
fizicieni şi tehnicieni romîni. Apreciez ca unul din rezultatele cele mai 
importante ale institutului, acela de a fi format o nouă generaţie de tineri, 
care sînt deja caliiicaţi ca fizicieni în aceste domenii. La Institutul de fizică 
din Bucureşti am Yăzut că se efectuează lucrări foarte valoroase care tra
tează luminiscenţa, fluorescenţa soluţiilor ş. a. M-a interesat foarte mult 
progresul remarcabil înregistrat în acest institut în domeniul fizicii soli
dului, al conductorilor, care au o importanţă atît de mare în ştiinţele fun
damentale şi aplicate" 1• 

O serie de călători străini, renumiti oameni de ştiinţă, au remarcat 
munca ştiinţifică judicioasă şi la un nivel calitati\· ridicat a institutelor de 
cercetări agricole care-şi desfăşoară actiYitatca in Capitală. „ ... Aceasta 
- declară prof. Hans Stubbe, preşedintele Academiei de. ştiinţe agricole a 
R.D.G., justifică cele mai bune speranţe că agricultura romînească Ya 
dispune în Yiitorul apropiat de noi soiuri de plante de cultură, de mare 
producţie ... Tematica de cercetare \'aria tă· i;.i complexă îşi are izvorul în 
problemele actuale ale producţiei. Cu prilejul acestei Yizite am ajuns la 
concluzia că in ţara d\·. cercetările fundamentale, cercetările aplicate şi 
practica formează 1111 tot armonios. A \·eţi un foarte bun sistem de răspîn
dire în producţie a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, îndecsebi prin inter
mediul consiliilor agricole şi specialişti care lucrează in unităţi pro
ductive" 2• 

Iar sa\·antul scoţian Robert Grant de la Institutul de cercetare a solu
lui Aberdeen, participant la cel de a I \'I II-iea Congres internaţional de 
ştiinţa solului, ţinut în cursul lunii septembrie 1964 la Bucureşti, cu prilejul 
unei com·orbiri cu redactorii Agerpres arăta : „ ... Găsesc că Yiaţa ştiinţifică 
este foarte bine organizată, reprezentanţii ei sint dcrnici să se ţină la curent 
cu ce este nou, şi acest aspect lasă o impresie excelentă. Totul tinde spre 
culmi cit mai înalte ... " 3• 

Venit în Bucureşti tot cu prilejul Congresului de ştiinţa solului, 
Dr. Meyer Brunk, secretarul societăţii de ştiinţa solului din R.F.G., de la 
Institutul de chimie agricolă din Gottingen, făcea o remarcă asemănătoare : 
... „Plecăm cu impresia că aici în Romînia s-a elaborat foarte mult material 
ştiinţific care, pentru lucrările noastre, constitue o importantă bază de com
paraţie. Lin asemenea congres este menit ca pe lîngă schimburile interna
ţionale de păreri din timpul lucrărilor, să oglindească ştiinla ~i potenţialul 
ştiinţific al ţării organizatoare. Congresul a dO\·edit cu succes acest lucru 
în domeniul ştiinţei solului" ... 4 

Institutele de cercetări medicale din Capitală se bucură de as~menea, 
de un binemeritat prestigiu peste hotare. Iată ce ne declara în această pri-
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1 „Rominia liberă". din 17 iunie 1D6-!. 
2 „Rominia libcr[1" din :23 iunie 196-!. 
" ,.Sci11teia" 11r. ffl77 clin 1:2 sept. l~JG4. 
4 Idem. 
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vinţă directorul Institutului de fiziologie al Academiei cehoslovace de ştiinţe 
prof. O. Poupe: „ ... Dezvoltarea fiziologiei în R.P.R. este uriaşă, de aceea, 
nu e de mirare că, in scurta mea vizită în ţara dv. am putut să cunosc 
numai o mică parte din reţeaua de institute cu acest profil. Endocrinologia 
romînească şi-a căpătat faima mondială prin numele lui Parhon. Institutul 

Festivitatea de deschidere a celrti de al V 111-lea Congres !11temaţio11al de Ştiinţa Solului 

condus de acad. Mileu întruneşte toate condiţiile în ciuda unei puternice 
concurente mondiale pentru a se număra printre prinde institute din lume 
în acest domeniu. Institutul de fiziologie al Academiei condus de acad. 
Benetato se impune prin preccupările sale largi şi prin rezolvarea cu succes 
a unei colaborări deloc uşoară între practică, clinică şi fiziologie" 1• Tot 

1 •• Co11'.emporw111l", din 16 icbrnaric 1~16'.2. 
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atît de semnificati\"ă este şi declaralia prof. dr. J. L. .\\elnick de la L'niver
sjtatea Baylor din Hyston-Texas : „Am constatat că în Institutul de infra
microbiologie se studiază multe probleme virusologice importante nu numai 
pentru populaţia din Romînia, ci şi pentru întreaga lume" 1• 

Deopotrivă cu dezvoltarea ştiinţei, viaţa literară a cunoscut o puternică 
înflorire. Faptul că în Capitală activează un mare număr din scriitorii ţării, 
prozatori, poeţi, dramaturgi, critici literari, face ca Bucureştii să cunoască 
o bogată şi intensă activitate literară. Condiţiile oicrite azi scriitorilor 
(crearea Uniunii scriitorilor, a numeroase case de creaţie, acordarea ajutoa
relor de creaţie în vederea documentării, activitatea cenaclurilor literare 
etc.), condiţii cu totul deosebite de trecut au uimit numeroşi scriitori 
străini. „ ... Am constatat că situaţia scriitorului şi artistului din Romînia 
este mult diferită de aceea din trecut şi de aceea din alte ţări" - dl'clară 
după o vizită făcută în Capitală scriitorul brazilian Jayme Adour Da 
Camara; „creatorii se bucură de sprijin şi stimulare din partea statului. 
Una din cele mai remarcabile realizări în acest domeniu o constituie casele 
de creaţie şi casele de odihnă pentru artişti" 2• 

Pătrunderea culturii în rîndul maselor largi, a făcut din fiecare om 
al muncii un cititor dornic să se cultive şi să se instruiască. Scriitorul 
de azi, colaborează direct cu cititorul său. „ ... In ce ţară latino-americană 
- îşi pune întrebarea scriitorul Carlos Ruiz Dendet din Argentina - ar 
fi cu putinţă azi ca un autor consacrat să coboare de pe piedestalul său şi să 
discute ctt simplitate şi modestie cu concetăţenii săi'? In Romînia acest 
lucru e ceva obişnuit, ca să nu mai vorbim de faptul că Romînia, cu cei 
18 milioane locuitori ai săi este una din ţările cu cel mai mare tiraj de 
carte" 3• 

Revăzînd Bucureştiul după 24 de ani, ziarista franceză Genevieve 
Tabouis, făcea următoarea remarcă : „ ... Zgomotul surd al rotativelor te scu
tesc de comentarii asupra Romîniei noi. Acum un sfert de veac ziarul 
„Dimineaţa" se tipărea zilnic în 40.000 exemplare. Astăzi vezi tipărindu-se 
mari cotidiene într-un milion exemplare. în ţara unde cei mai mari scriitori 
îşi tipăreau operele în 20-30.000 exemplare, ultima carte a lui Sadoveanu 
apare în 160.000 exemplare. Rămîi uluit de faptul că au fost deajuns 10 ani 
pentru a transforma milioane de romîni, dintre care în trecut un mare 
număr erau analfabeţi, într-un popor avid de cunoştinţe, care-ţi citeşte cu 
pasiune ziare, cărţi, broşuri, în aşa măsură încit tirajele trebuiesc mereu 
sporite, fără a satisface încă cererea cetăţenilor din Bucureşti, care pot fi 
văzuţi făcînd coadă la chioşcurile de ziare la ora apariţiei lor" 4• 

Un scriitor argentinian Bernardo Kordon îşi explică astfel marele tiraj 
al publicaţiilor: „Prin politica justă culturală a regimului democrat-popular 
şi... prin munca scriitorilor romîni care au ştiut să împlînte rădăcini adînci 
în solul fertil al conştiinţei poporului" 5• 

La fel de impresionat de marele tiraj şi de conţinutul cărţilor de lite
ratură este şi Helweth Johnson, decan de Cantenbury care declară după 
a 3-a vizită făcută - după război - în ţara noastră : „ ... Ceea ce m-a 
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1 „Romînia liberă", din 3 august 1963. 
2 „Scînteia", din 21 octombrie 1939. 
3 „Secolul XX", nr. 12, an. li, decembrie 1962, p. l..J7. 
4 „Scinteia tineretului'', din 16 august 1959. 
s „Gazeta literară", din 23 mai 1963. 
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impresionat îndeusebi a fost marele avînt al industriei poligrafice, enorma 
producţie a cărţilor de literatură -· a cărţilor de adevărată literatură şi 
'flu a operelor banale, de felul romanelor poliţiste sau al ziarelor pline de 
comicsuri. Producţia de adevărată literatură atinge aproape pe aceea a 
Statelor Unite" 1• 

In Capitală cărţile sînt puse la îndemîna cititori.lor şi prin cele 713 
biblioteci publice care cuprind un număr de peste zece milioane volume. 
„Bibliotecile pe care le-am vizitat - declară sir Frank Francis directorul 
general al bibliotecii din British Muzeum, preşedintele comisiei internaţio
nale de Catalogare în cadrul Federaţiei Internaţionale a Asociaţiei de Biblio
tecari, -- mi-au făcut o foarte bună impresie prin munca de documentare 
ce se desfă~oară de către colectivele de aici. Sînt bucuros că avem schimburi 
de publicaţii cu Biblioteca centrală de stat, Biblioteca centrală universitară, 
Biblioteca Academiei R.P.R .... " 2 

In lucrarea lui Kostas Birkas „Romania", apărută în anul 1964 in 
Grecia, autorul spune : „Cartea în Romînia populară a devenit o cerinţă 
generală a întregului popor, o achiziţie necesară şi tovarăşul fiecărui om al 
muncii. In 10 luni cît am stat în Romînia am văzut în Bucureşti librării 
cu mii de cărţi şi sălile bibliotecilor pline de cititori, pe aceştia regăsindu-i 
şi în parcurile oraşului. In memoria mea s-a întipărit imaginea acestui 
fenomen nemaiîntîlnit şi minunat, al setei colective de cultură" 3 

Nu există domeniu al culturii care în aceşti ani să nu fi cunoscut o 
put()rnică dezvoltare. Transformările care au avut loc în teatru au făcut ca 
arta scenică bucureşteană să dobîndească un binemeritat prestigiu, atît în 
ţară cît şi peste hotare. 

„Teatrul romînesc este admirabil. El are o mare valoare artistică si 
corespunde faimei universale de care se bucură" 4, declara scriitorul guate
malez Miguel Angel Asturios. Aceeaşi constatare o face şi secretarul gene
ral al l.T.I., Jean Darcante din Franţa, care remarca: „ ... Situaţia teatrului 
romînesc este probabil una din cele mai bune din cîte există. Ceea ce 
impresionează pe oricine care urmăreşte cu atenţie fenomenul teatral în 
Romînia este faptul că oamenii de teatru acordă o mare atenţie tinerei gene
raţii precum şi ideilor contemporane" 5• 

Pe scene bucureştene alături de .artişti consacraţi, cu multă expe
rienţă, în rolurile principale pot fi văzuţi din ce în ce mai mulţi tineri 
absolvenţi ai Institutului de artă teatrală şi cinematografică „I. L. Cara
giale". „După o vizită întreprinsă la Institut, de altfel bănuiam acest 
lucru, - declară Ramot Gall, directorul Şcolii de dramă din Tel-Aviv, 
regizor la Teatrul Habime - mi-am dat seama că aveţi o şcoală excelentă. 
Vă invidiez din toată inima pentru condiţiile ce sînt oferite artei teatrale în 
Romînia" 6• 

Importanţa care se acordă azi teatrului în Capitală, oglindită în măsu
rile luate pentru asigurarea bazei materiale necesare unei bune desfăşurări 
a activităţii scenice, pentru construirea a numeroase teatre noi, pentru 

1 „Contemporanul", din 21 august 1959. 
2 „Scîniteia tineretului", din 1 septembrie 1962. 
3 „Lumea", nr. 19, din 7 mai 1964. 
4 „Scinteia'', din 15 noiembrie 1962. 
5 „Gazeta literară", din 7 mai 1964. 
6 Ibidem. 
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îmbunătăţirea repertoriului etc., corespunde interesului cresdnd manifestat 
de oamenii muncii din Capitală faţă de această ramură a artei. „Sînt teribil 
de impresionată - spune Rosamond Gilder, critic dramatic şi preşedintă 
a l.T.I. din S.U.A. -- de interesul şi entuziasmul publicului romîn faţă 
de teatru şi de asemenea, de grija permanentă a forurilor conducătoare 
pentru dezvoltarea artei teatrale în ţara dvs. E grozav cînd nu se spun 

Actorii Comediei franceze în faţa Sălii Palatului R.P.R. 

lucruri mari ci se fac lucruri mari. Este a doua oară cînd vizitez ţara dvs. 
şi de fiecare dată mă conving tot mai mult că aveţi un repertoriu de nivel 
mondial şi mai ales teatre cu săli pline" 1• 

Actorii Comediei franceze care ne-au vizitat recent ţara au fost impre
sionaţi de nivelul artistic al teatrului bucureştean, de publicul în faţa căruia 
s-au produs. Fran<;ois Chaumette declara : „Am apreciat tinereţea şi entu
ziasmul din ţara dvs. Nu vreau să spun că teatrul nostru este pasiv, totuşi 
la dvs. există o adevărată reînnoire a vieţii teatrale. Noi ne bazăm mai mult 
pe tradiţie, pe ciind actorii şi ,regizorii dvs. creează permanent. Am fost 
foarte impresionaţi de omogenitatea şi spiritul colectiv al trupelor teatrale. 

1 Ibidem. 
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Cît despre repertoriu găsesc că aveţi porţi deschise către lucruri minunate 
şi promiţătoare, către interesante descoperiri. Nu mă îndoiesc că ardoarea 
pe care am constat-o la oamenii dvs. de teatru necesită talent actoricesc 
şi regizoral. Am conYingerea că teatrul romînesc trebuie să deţină unul din 
primele locuri din lume, dacă nu cumva se situiază pe unul din aceste 
locuri..." 1• 

In urma spectacolelor prezentate la Paris de Teatrul Naţional 
„!. L. Caragiale" din Bucureşti, în 1956, în cadrul Festivalului internaţional 
de teatru - unde ţara noastră a obţinut locul întîi - criticul de artă Andre 
Paul · Antoine comertta în coloanele ziarului l'lnformahon: „„.Este 
reconfortant să constaţi că există încă unele teatre unde faimosul realism 
blestemat la noi, rămîne regulă scenică, unde teatrul îndeplineşte funcţia 
9e a îndrepta morarnrile rîzînd" 2• 

Viaţa muzicală a Capitalei a dobîndit în anii puterii populare forme 
de manifestare atît de multiple şi de variate şi un ritm atît de viu şi de 
intens, încît Bucureştii a devenit pentru ţara întreagă sediul celor mai 
interesante manifestări şi competiţii muzicale, iar pe plan internaţional 
unul din centrele de cel mai înalt prestigiu. „Succesele Concursului şi Festi
valului Internaţional „George Enescu" -- declară marele violonist sovietic 
David Oistrah - mă bucură din toată inima şi ne bucură pe noi toţi 
care ne-am întîlnit la Bucureşti cu această ocazie. Această manifestare 
constituie un succes de prestigiu pentru muzica R.P.R. şi afirmă calităţile 
şcolii romîneşti de Yioară, al cărui avînt în ultimii ani se datorează condi
ţiilor excelente create în această ţară dorinţii de a descoperi şi cultiva 
talentele„." 3• 

Compozitorul Aram Haciaturian venit în Bucureşti şi cu prilejul celui 
de-al III-iea Festin! Enescu, cu ocazia unei convorbiri cu redactorii Ager
pres făcea remarca : „.„La dumneavoastră năzuinţele nobile ale lui Enescu 
prind azi viaţă, au fost făcute remarcabile progrese, îndeosebi în ultimii 
5-6 ani, în cultivarea şi dezvoltarea muzicii şi a artei interpretative. 
A apărut o pleiadă de valoroşi pianişti, violonişti, cîntăreţi. Ascultîndu-i în 
aceste zile nu pot spune că am fost scutit de oboseală, dar cît de plăcută 
este această oboseală ! Urînd noi succese artiştilor romîni, ţin să transmit 
totodată felicitări Conservatorului dumneavoastră la împlinirea a 100 de 
ani de existenţă, pentru că a crescut şi a dăruit vieţii muzicale romîneşti 
atîţia artişti talentaţi" 4• 

In cadrul unui interviu acordat ziarului „Magazine de Lausane", 
dirijorul elveţian Jean Marie Auberson, după o vizită făcută în Capitală, 
în cadrul căruia a condus un concert al orchestrei simfonice a Radiotelevi
ziunii, declara : „„.Mă întorc entuziasmat. Mă simt odihnit pentru un an 
întreg, ca şi cum aş fi făcut o cură de întinerire. Există acolo compozitori 
remarcabili şi solişti de valoare. Aici artiştii cunosc în adîncime muzica„. 
Ei muncesc foarte mult, dar trebuie spus că au o viaţă mai uşoară decît a 
noastră : studii muzicale gratuite şi apoi un post asigurat... Artistul este 
preţuit şi are sentimentul de a servi unei cauze esenţiale. Şi publicul mi s-a 
părut altul. Oamenii sînt însetaţi de artă. Concertele sînt urmărite de săli 

1 „Sdnteia tineretului", din 6 iunie 1964. 
2 Teatrul din Rominia după 23 August, Buc., 1958. 
3 „La Roumanie d'aujourd'hui", nr. 11/1958, p. 3. 
4 „Scînteia", nr. 6384 din 19 sept. 1964. 
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pline ; spectatorii sînt oameni simpli, preturile fiind accesibile, iar la 
concerte nu se vine pentru a etala blănuri" 1• 

Referindu-se la calitatea diferitelor formaţii muzicale din Capitală, 
Norman Frechill din Australia, declara : „Timp de o lună de zile, cit am 
stat în Bucureşti, am gustat din bogăţia realizărilor artistice reprezentate 
pe scene sau estradele de concert. Trupa de balet de cea mai bună calitate 
am admirat-o vizionînd un spectacol cu „Tricornul" de De Falla, a cărui 
interpretare e cu adevărat remarcabilă ... - iar referindu-se la orchestra 

Solemnitatea de deschidere a celui de-al I Ii-lea Festival George Enescu 

simfonică a Filarmonicii de stat „G. Enescu" - calitatea muzicală a acestei 
formaţii este la nivelul celor mai bune orchestre din lume şi turneele multi
ple ale filarmonicii bucureştene în străinătate, la Viena, Helsinki sau 
Berlin au demonstrat-o pe deplin. Orchestra de muzică populară „Barbu 
Lăutaru" mi-a făcut cunoştinţă cu cîteva dintre cele mai frumoase creaţii 
ale folclorului romînesc. Creaţiile contemporane ale acestui folclor cu 
străvechi tradiţii mi-au făcut o deosebită impresie, iar în ceea ce priveşte 
spectacolul dat de ansamblul de operetă - după lucrarea lui Gherase 
Dendrino „Lăsaţi-mă să cînt" adaugă - pe scena oricărui teatru 
de operă sau operetă, asemenea opere ar fi la înălţime" 2• De aprecieri 
deosebite în străinătate s-au bucurat spectacolele prezentate de ansamblul 
„Rapsodia Romînă". într-un articol din New York Herald Tribune semnat 

t „Contemporanul", din 8 mai 1964. 
! „Secolul XX", nr. 12, an. li, din decembrie 1962, p. 149. 
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de Walter Terry cronicar de specialitate se arăta: ... „A fost o interpretare 
încîntătoare de o naturaleţe cuceritoare, un bogat colorit în costume şi 
atmosferă, o splendidă prezentare teatrală. Partea de virtuozitate a progra· 
mului a stat în mîinile orchestranţilor, a soliştilor instrumentişti şi a unui 
solist vocal care pur şi simplu a zguduit sala" 1• Aceleaşi aprecieri găsim 
şi în ziarul „New York Times „.„spectacolul de sîmbătă seara de la Carne
gie Hali a ridicat asistenţa în picioare. Repetate explozii de entuziasm au 
salutat interpretările trepidante pline de prospeţime şi frumuseţe"„.2 

Spectacolul dat de Ansamblul „Rapsodia Romină" in S.V.A. 

Pe măsura cuceririlor revoluţionare a fost creată şi s-a consolidat 
mereu baza materială promovării unei intense şi variate vieţi muzicale. 
Numai în ultimii patru ani au fost create patru săli de spectacole şi 
concerte. „.„După 3 ani, un timp atît de scurt - declară compozitorul Jean 
Absil din Belgia - Bucureştiul este aproape de nerecunoscut. Acustica 
minunată a noilor săli de concerte (se referă la sala Radioteleviziunii şi 
sala mică a Palatului R.P.R.), vastitatea sălii Palatului R.P.R., organizarea 
învăţămîntului muzica I, spectacolele de la Teatrul de operă şi_ balet, toate 
m-au umplut de admira ţie" 3• 

Pledînd în favoarea unei vieţi muzicale aflate în slujba unei largi 
pături sociale, o serie de muz1c1eni au organizat numeroase forme de 
educaţie a publicului. Iată ce declară în acest sens marele compozitor 

1 „Secolul XX", nr. I din I ianuarie 1962, p. 32. 
2 „Scînteia", nr. 5î33 din 3 decembrie 1962. 
3 Ibidem. 
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francez Georges Aurie, care a vizitat Bucureştii cu prilejul celui de al 
doilea Festival muzical internaţional „George Enescu": „Mi-a făcut 
o deosebită plăcere să aflu că la dv. s-au iniţiat forme interesante de edu
caţie a publicului : concerte-lecţie, ghiduri muzicale radiodifuzate, concerte 
simfonice populare precedate de prezentări ş. a. Apreciez în mod deosebit 
frumoasa dezvoltare a învăţămîntului muzical în ţara dvs. Şcoli medii de 
muzică, conservatoare îţi dau certitudinea că în viitor vom avea şi mai 
mulţi interpreţi de muzică" 1• 

Ca şi în alte sfere ale vieţii artistice bucureştene, profunde transfor
mări a cunoscut şi arta plastică. Orientarea nouă către om, către viaţa 
şi. munca sa, participarea însăşi a artistului la mersul înainte pe drumul 
socialismului, promovarea unei arte realiste legate de aspiraţiile poporului, 
condiţiile deosebite oferite creatorilor plastici, fac ca marile progrese reali
zate în acest domeniu să-şi găsească o deplină justificare. Cele peste 500 
expoziţii deschise în aceşti ani, în cele patru săti ale Fondului Plastic sau 
în cele două săli din Parcul de cultură şi odihnă Herăstrău, în diferite 
întreprinderi şi instituţii ale Capitalei, noile monumente şi lucrări de artă 
care împodobesc oraşul, operele de valoare create, au fost remarcate şi 
apreciate nu numai de cetăţeanul bucureştean ci şi de străinul poposit 
pentru un timp în Capitală. Pictorul austriac Robert Libeski, membru al 
Uniunii artiştilor plastici „Secession", în 1956, cu prilejul organizării unei 
expoziţii de pictură şi grafică, a spus : „Din ceea ce am văzut în muzeele 
de artă plastică cît şi din convorbirile pe care le-am avut cu artiştii plastici 
romîni, am constatat că arta plastică în Romînia se găseşte la un nivel 
înalt. Menţionez în mod special felul în care artiştii plastici din Romînia 
sînt sprijiniţi în dezvoltarea creaţiei lor. Ei sînt feriţi de griji materiale 
astfel că se pot dedica în întregime creaţiei. Artiştilor plastici li se pun la 
dispoziţie ateliere de creaţie, case care sînt în acelaşi timp şi case de odihnă, 
le sînt atribuite premii de stat etc. Sînt convins că această grijă are o 
influenţă din· cele mai favorabile asupra dezvoltării vieţii artistice" 2• 

Progresele înregistrate an de an fac obiectul multor reflecţii. „Mărtu
risesc că ceea ce am văzut acum - declara pictorul mexican Federico 
Silvo - e mai bun decît ce am văzut cu doi ani în urmă, cu prilejul unei 
alte vizite făcute în ţara dvs. Sînt vădite intenţiile pictorilor de a rupe 
formule închistate, cu academismul. Se simte o frămîntare pe această temă 
atît în discuţiile cu pictorii cît şi cu realizările unor pictori" 3• 

Arta plastică promovată de artiştii bucureşteni se adresează di rect 
maselor printr-un limbaj limpede, uşor de sesizat contribuind la educarea 
omului nou, la ridicarea nivelului său cultural. Referindu-se la artiştii 
plastici bucureşteni, sculptorul italian Augusto Murev arată că : „Operele 
lor sînt căutate nu numai pentru a înfrumuseţa noile edificii şi noile pieţe 
ale cartierelor care se ridică, dar mai ales pentru a educa şi a preamări 
ceea ce este mai important pe lume : umanitatea însăşi. Arta romînească 
este fundamental umană" 4• 

în arta nouă a realismului socialist promovată de creatorii din Capi
tală tradiţiile clasice îşi găsesc un nou teren de afirmare. Cunoscutul 
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1 „Informaţia Bucureştiului". din 20 septembri~ 1961. 
2 „Scînteia tineretului", din 8 februarie 1956. 
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4 „Secolul XX", nr. 12, an. li, dec. 1962, p. 173. 
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prozator australian Frank Hardy, declara: „Am vizitat Galeria Naţională 
şi expoziţia anuală de grafică (eram deja familiarizat cu pictura clasică 
romînească - Aman, Grigorescu etc.) Bazîndu-se pe bogata tradiţie a 
picturii romîneşti, artiştii plastici romîni de astăzi au creat opere admira
bile. Mi-au plăcut mult, de pildă, minunatele afişe, pe care le socot fără egal 
în lume, pentru coloritul lor viu şi original. De asemenea m-a impresionat 
pictura romînească, care este atît de realistă cît şi modernă, evitînd atît 
naturalismul cît şi abstracţionismul. De la vizita mea din 1957 şi pînă la 
cea de astăzi, constat că s-a construit la voi pe o scară uriaşă şi într-un 
stil admirabil. .. " 1• 

J\oua orientare a artei s-a făcut din plin simţită şi în lucrările valo
roşilor arhitecţi bucureşteni. Nu există străin, venind în Capitală, care să 
nu remarce linia sveltă, modernă şi elegantă a noilor construcţii. „Am 
făcut acum o călătorie în jurul Europei - spunea arhitectul francez Eduard 
Haubold - am trecut prin Germania, Cehoslovacia, Austria, Ungaria, dar 
nicăieri nu mi-a apărut atît de armonios încadrată în vechile tradiţii arhi
tectura modernă, ca în Romînia. îmi continui călătoria şi probabil voi mai 
Yedea încă multe lucruri, dar cred că soarele va rămîne pentru mine, la 
Bucureşti" 1• Iar deputatul grec Ilias Bredimas venit pentru prima dată în 
Bucureşti arăta : „Măreţele şi impozantele construcţii din acest oraş ... şi 
diferite muzee provoacă admiraţia vizitatorilor făcîndu-i să aprecieze vir
tuţile progresiste ale poporului romîn, care altădată umilit şi defăimat, 
s-a transformat în cursul anilor democraţiei populare într-un popor mîndru, 
muncitor, civilizat, dînd de nenumărate ori dovadă de capacitatea sa 
creatoare" 3• 

In mecanismul revoluţiei culturale se integrează şi reţeaua de unităţi 
muzeale a căror structură, funcţie şi rol au suportat profunde schimbări. 
Din simple depozite de rarităţi şi valori deosebite, muzeele Capitalei au 
devenit şi ele mijloace active de educaţie ştiinţifică şi culturală. In condi
ţiile revoluţiei culturale, muzeele - reorganizate pe principii strict ştiin
ţifice - au cunoscut o afluenţă de vizitatori, nicicînd întîlnită în trecut, 
fapt care este rezultatul unei acti\'ităţi conştiente şi complexe de atragere 
a publicului. 

In anii puterii populare progresele vieţii muzeistice s-au făcut simţite 
în Capitală şi prin creşterea numărului de unităţi, precum şi prin continua 
sporire a patrimoniului acestora. Realităţile vieţii muzeistice din Capitala 
patriei noastre sînt sesizate şi de vizitatorii străini. Impresiile lor confirmă 
o ,dată în plus înfăptui·rile obţinute. 

„Am vizitat de asemenea mai multe muzee restaurate sau nou 
deschise în ultimii ani -- declară pictorul \V. Jh. Sandberg, ·directorul 
muzeelor din Amsterdam, membru al comisiei de arte a C.N.E.S.C.O. -
Colecţii mici, răzleţite pînă mai deunăzi, sînt expuse în condiţii foarte bune, 
aş putea spune minunate şi sînt îngrijite de oameni competenţi. Aceste 
colecţii de artă oglindesc dez\•oltarea poporului, creşterea nivelului său. 
N\uzeul satului, cu minunatele case, i\:\11zeul de artă, unde am întilnit atitea 
capodopere ale artei universale mi-au lăsat o impresie excepţională. Este 

1 „Gazeta literară", din 7 febrnarie 1963. 
2 „Contemporanul", din 10 iulie 1939. 
3 „La Roumanie d'a11jo11rd'h11i", nr. 4/1937, p. 46. 
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foarte bine că unele palate mari, ca, de pildă fostul palat regal, unde se 
află acum Galeria Naţională, sînt puse astăzi la dispoziţia poporului, sînt 
transformate în muzee" 1• 

O amploare deosebită a luat în aceşti ani şi dezvoltarea artei cine
matografice romîneşti. Numai în perioada 1949-1963 au fost create în 
studiourile bucureştene 123 filme artistice de lung şi scurt metraj, 96 filme 
de desen animat şi păpuşi, 670 filme documentare şi 1107 jurnale de actua
lităţi şi ediţii speciale 2• Dintre acestea multe s-au bucurat de o largă apre
ciere în ţară şi peste hotare -- unele fiind încununate şi cu premii la 
concursurile internaţionale. 

Pentru producerea acestor filme s-au creat o serie de unităţi noi : 
Intreprinderea pentru producerea şi întreţinerea de utilaj cinematografic 
„Tehnocin", Centrul de producţie cinematografică „Bucureşti" (pentru 
filme artistice de desen animat şi păpuşi), Studioul cinematografic 
„Al. Sahia" (pentru filme documentare, ştiinţifice, jurnale de actualităţi şi 
diafilme), Studioul Animafilm, Studioul „Buftea", unul dintre cele mai 
moderne din întreaga Europă etc. Despre acesta din urmă ia-tă ce ne declară 
actorul şi regizorul de filme indian Raj Kapoor : „ ... Am văzut studiouri 
cinematografice aproape în întreaga lume. Cel de la Buftea mi se pare cel 
mai bine dotat. Arhitectura şi detaliile complexului de la Buftea mi-au plăcut 
deosebit. E vorba de fapt de un veritabil palat al culturii şi nu văd nici 
un motiv pentru care nu ar putea produce filme excelente" 3• Acelaşi lucru 
îl remarca acum cîţiva ani şi actorul francez Henri Verneuil : „Aveţi nişte 
studiouri ... pot ::;ă vă asigur că sînt cele mai moderne din Europa" 4• 

:\umărul spectatorilor de film este astăzi aproape de trei ori mai mare 
decît în 1938. Această crestere care indică ridicarea nivelului cultural, a 
determinat construirea în Capitală a 16 cinematografe noi cu cca 10.000 
locuri, majoritatea fiind construite în cartierele mărginaşe, acolo unde ln 
trecut domnea incultura. 

Azi în aceste cartiere, în locul vechilor ca::>e modeste, se înalţă noile 
blocuri muncitoreşti, pe a căror acoperişuri, se profilează firele miilor de 
antene de radio sau de televizoare. 

In Capitala ţării îşi are sediul şi unul din cele mai moderne şi acce
sibile mijloace de răspîndire a culturii în rîndul poporului, Centrul de radio
difuziune şi televiziune romînă. In anul 1949 a luat fiinţă în Bucureşti 
primul centru de Radioficare din ţară, iar în 1957, în cartierul Floreasca 
îşi începea prima emisiune studioul de televiziune. Vizitîndu-1, Mario Bra
sini, directorul artistic al postului de radio mondial din Rio de Janeiro, 
spunea: „Nu voi vorbi numai de buna calitate a condiţiilor tehnice sau de 
noua şi frumoasa construcţie unde sînt instalate studiourile şi aparatele 
moderne ale radiodifuziunii romîne. Valoarea acestei instituţii trebuie cău
tată în idealul care a determinat pe creatorii săi şi care animă pe toţi colabo
ratorii săi: a distra şi a instrui. Programele emisiunii sînt elaborate în aşa 
manieră încît să poată fi ascultate de toate clasele sociale, intelectuali şi 

1 „Scînteia", din 17 august 1954. 
2 Datele au fost luate de la studiourile de fi.lme „Al. Sabia" şi „Bucureşti", precum 

şi din lucrarea lui G. Sadoul, Istoria cinematografiei mondiale, p. 309. 
3 „La Roumanie d'aujourd'hui", nr. 3/1938, p. 45. 
4 Ibidem, nr. 411938, p. 
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lucrători, savanţi şi ţărani, tineri şi bătrîni, totul, ţinindu-se seamă de gust, 
de preferinţă şi chiar de limba naţionalităţilor minoritare" 1• 

După eliberarea ţării înfăptuiri remarcabile au fost obţinute în toah~ 
domeniile de activitate: ştiinţifică, literară, artistică. Ceea ce apare specific 
îndeosebi pentru revoluţia socialistă în cultură este împrejurarea că în 
procesul de creaţie spirituală au fost atrase mulţimile. 

In Romînia nouă, masele populare participă la făurirea unui folclor 
nou ; colective întregi răspîndite pretutindeni duc mai departe tradiţiile 
artei noastre populare; studenţi, muncitori sau funcţionari alcătuiesc 
ansambluri corale sau interpretează pe scenele cluburilor, căminelor cultu
rale sau caselor de cultură piese· de teatru, texte pentru brigăzile artistice 
interpretate de artiştii amatori ; la fel formaţiuni coregrafice etc. 

Activitatea artistică de amatori ocupă un loc însemnat şi în viaţa 
culturală a oraşului Bucureşti. Realizările sale înregistrate în bil?nţurile 
oferite de atîtea concursuri şi festivaluri cu caracter local .sau republican, 
sînt deopotrivă remarcate şi de oaspeţi de peste hotare. 

„Tn mod deosebit am fost impresionaţi - declară tov. Vukmanovici 
Tempa - de atenţia pe care organizaţiile sindicale o acordă activităţii 
cultural-artistice de amatori. Am avut ocazia să vedem rezultate foarte 
frumoase în acest domeniu, atit la cluburile fabricilor cît şi în unele oraşe" 2• 

Cu prilejul Festivalului dansului folcloric care a avut loc la Praga 
- unde a luat parte şi echipa F'!bricii de confecţii ,,Bucureşti", ziarul Rude 
Pravo relata: „Participarea romînilor a ridicat nivelul artistic al Festiva
lului" - iar ziarul Mlado Fronta: „Ansamblul din Bucureşti a ţinut publi
cul în picioare, a stîrnit cele mai entuziaste aplauze" 3. 

Mărturii nenumărate ale oaspeţilor de peste hotare consemnează 
realizările obţinute în domeniul culturii. In toate vom găsi un lucru comun : 
cultura nu mai este azi privilegiul unei minorităţi, ci cunoscînd o puternică 
înflorire, ea face să se afirme pretutindeni geniu\. creator al poporului. 
In volumul „Cockpit No Longer" de australianul H. G. Clemen, care a 
venit în 1958 în Bucureşti ca participant la Congresul naţional pentru 
apărarea păcii, se găsesc aceste rîndui:i : „ ... în trecut poporul romîn îşi 
scria istoria încet şi cu trudă. Astăzi, cu mîinile eliberate, el a învăţat s-o 
scrie atît de repede, încît de-abia mai poţi să-l urmăreşti". La această 
afirmaţie, ca o completare vine mărturia făcută de doi scriitori argentinieni, 
Maria Tereza Leon şi Rafael Alberti, care ne-au vizitat ţara nu de mult: 
„Tot ceea ce am văzut în timpul călătoriilor noastre în această ţară, ne-au 
lăsat impresia că poporul romîn şi conducătorii săi au semnat un pact _de 
asigurare cu viitorul" 4• 

1 „La Roumanie d'aujourd'hui", nr. 5/1937, p. 30. 
2 „Munca", din 14 februarie 1964. 
3 „Munca", din lO iulie 1938. 
4 „Secolul XX", nr. 12, an. II, dec. 1962, p. 147. 
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