
DEZVOLTAREA EOITURII BUCUREŞTENE lN ANII 
PUTERII POPULARE 

de GETTA SAVESCU 

Experienţa românească de construcţie socialistă a însemnat, între 
:altele, producerea unui complex proces de structurare pe plan ideologic, 
:numit îndeobşte „revoluţie culturală". Fapt istoric cu caracter de lege 
universal valabilă în meca_nismul trecerii de la sistemul capitalist la edi
ficarea celui socialist, cunoscînd însă aspecte variabile determinate de 
datele concrete ale unora sau altora din experienţele naţionale de con
strucţie a socialismului şi comunismului - revoluţia culturală presu
pune, în esenţă, atragerea tuturor producătorilor de bunuri din socie
tate în sfera circulaţiei valorilor spirituale create de-a lungul vremilor 
pînă azi. Adică, revolut.ia culturală tcebuie să procedeze la creşterea 
necontenită a gradului de instrucţie şi educaţie a oamenilor, avînd la 
bază o acţiune dinamică de difuzare a tot ceea ce ţine de domeniul 
culturii umane. 

Prin prismJ. celor consemnate va apare clar rolul de pirghii, de 
instrumente ale revoluţiei culturale, deţinut de edituri - acele intre
prinderi şi mstituţii care pregătesc pentru tipar publicaţiile de orice 
gen, de orice categorie. Şi, de asemenea, va fi lesne de înţeles şi de ce, 
în politica lor culturală, Partidul Comunist Român şi guvernul ţării 
au acordat o permanentă grijă pentru dezvoltarea editurii româneşti. 
·O analiză a acestui fenomen cultural, limitată la istoria oraşului Bucu
reşti, din 1944 ir.coace - o voim cu demonstraţie. 

Dezvoltarea. care a avut loc în anii noştri - şi care a marcat 
un stadiu cu totul deosebit - nti. s-a desfăşurat pe un teren virgin, 
·ci a constituit amplificarea unei tradiţii îndelungate, cu realizări nume
roase şi de valoare. O viziune dialectică asupra fenomenului editorial 
'în Bucureştiul de azi impune, aşadar, o privire retrospectivă - fie ea 
·cît de sumară - pentru a discerne astfel rădăcinile istorice ale unor 
realităţi contEmporane. 

Nu îndeajuns de temeinic şi de amănunţit cercetată şi oricum, pînă 
în prezent, nescrisă încă, istoria tiparului bucureştean a cunoscut în 
întreaga ei desf~şurare - de la origini şi pînă azi cîteva etape principale. 
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() primă etapă (preeditorială), în care editura se confundă cu tipografia 
s-a desfăşurat şi la Bucureşti în cadrul epocii feudale. Limitele crono
logice ale acestei prime etape pot fi considerate deceniul 8 al veacului 
al XVIII-lea (cînd sub domnia lui Gheorghe Duca şi în vremea mitro
politului cărtur::i.;.· Varlaam, ia fiinţă la Mitropolie, în 1675, prima tipo
grafie bucureşteană de sub teascurile căreia iese în 1678 prima tipări
tură (cartea bisericească „Cheia în11elesurilor"), iar ca limită finală dece
niile 3 şi 4 ale secolului trecut, cînd pregătirea pe tărîm ideologic d 

revoluţi1ei paşoptiste a impus un spirit nou, metode noi şi formule 
, deosebite de or~anizare şi in privinţa presei şi tipăriturilor. Consumată 
într-o epocă in care fenomenul cultural s-a desfăşurat puternic impreg
nat de dogme rf·ligioase şi de spirit feudal de castă, această primă etapă 
din istoria tiparului bucure~tean se prezintă, totuşi, punctată de cîteva 
veritabile izbînzi ale vechii culturi româneşti : apariţia în 1688 a cele
.brei „Biblii de la Bucureşti" (Biblia lui Şerban Cantacuzino), prima tra
·ducere integral§. în limba romană a Bibliei datorată fraţilor Greceanu 
şi stolnicului Ccnstantin Cantacuzino ; tipărirea în 1701, în limba turcă, 
a „Proschinitarului Ierusalimului şi a toată Palestina", una dintre pri
mele cărţi tipărite în limba turcă în întreaga lume otomană ; apoi în 
1719, apariţia scrierii domnitorului Nicolae Mavrocordat „Despre datorii" 
carte cu o largă răspîndire in Europa occidentală; de asemenea, în 1820 
înfiinţarea, la biserica Sf. Nicolae Şelari, a unei tipografii pentru lucrări 

·de muzică bisericească. 
Un studiu deosebit, o nouă etapă, înregistrează istoricul editurilor 

bucureştene in E:poca de ascensiune, iar apoi şi de consolidare pe plan 
·economic şi politic a burgheziei din România. 

Ideile noi revoluţionare au necesitat, printre altele, şi o activitate 
tot mai largă şi mai cuprinzătoare de tipărire, de difuzare scrisă a aces
tora, activitate care a impus metode noi : vechile tipografii au trebuit 
:să evolueze - au apărut, desigur în forme cu totul embrionare, 
, editurile. 

Inceputul acestei noi ct:=ipe din evoluţia istoriei editurilor bucu
-reştene trebuie r.Jutat prin anii 1829-1832, cînd Ion Heliade Rădulescu 
pune bazele unni important aşczămînt editorial, stabilit în cele din urmă 
'în grădina caselor sale de lîngă Tîrgul Moşilor. Sfîrşitul acestei etape 
:se petrece în anii ultimului pătrar al secolului trecut, cînd - după 
războiul de Independenţă - epoca revoluţiei industriale româneşti (pe 
tărîm economic) şi consolidarea monarhiei şi a sistemului de guvernare 
·burghezo-moşieresc (pe plan politic) se răsfrîng şi în activitatea edi
torială din capitala ţării. Aceasta de a doua etapă înregistrează şi ea 

·o seamă de i7bînzi confundîndu-se cu tot atîtea împliniri ale culturii 
noastre : tipărirea celor dintîi manuale şcolare în limba română, edi-
tarea „Curierului Românese'', prima gazetă din Ţara Românească, apa
riţia în 1847 a nemuritoar~i „Povestea vorbei" a lui Anton Pan, iar 
'în 1863 a primului roman social din istoria literaturii noastre „Ciocoii 
vechi şi noi" - şi multe altele. 

O a treia etapă - ale cărei limite cronologice le-am putea consi
<lera deceniul 9 al secolului trecut şi ultimii ani dinaintea primului război 
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mondial - corP.spunde, cum deja am sugerat, cu stadiul de dezvoltare 
al intreprinderlior de editură din Capitală în condiţiile revoluţiei indus
triale româneşt'.. Înmulţirea populaţiei, diversificarea vieţii sociale şi a 
celei administrative, amploarea şi intensificarea vieţii politice, dezvol
tarea învăţămîntului şi cu deosebire a vieţii culturale, toate acestea vor 
fi concurat, de asemenea, la progresul activităţii editoriale bucureştene, 
atestat, în primul rînd, de creşterea numărului unităţilor poligrafice şi 
editoare. Caracteristic pentru această de a treia etapă din evoluţia tipa
rului bucureştean apare complexul editorial - uneori modest, alteori 
însă îndeajuns de dezvoltat, funcţionînd prin simbioza dintre unitatea 
de producţie (tipQgrafia) şi cea de desfacere (librăria) - aproape toţi 
principalii editori bucureşteni (şi merită să fie amintiţi Ion Socec, 
Leon Alcalay, C'arol Muller, Constantin Sfetea) fiind, de fapt, în această 
perioadă librari. 

în 1909 Capitala ţării wncentra un număr de 54 tipografii şi unităţi 
editoriale, aşa cum menţione;iză Th. Ioaniţiu în „Istoria editurii româ
neşti". Fireşte, dezvoltarea aceasta a însemnat însăşi consolidarea bazei 
materiale necesare procesului culturii româneşti - şi! fără îndoială că,. 
la sfîrşitul secolului trecut şi începutul veacului acestuia, extinderea în
văţămîntului de toate gradele, avîntul literaturii noastre clasice, al ştiin
ţelor, s-au putut întemeia şi pe existenţa, la Bucureşti, a unei reţele 
relativ dense de întreprinderi editoare. 

In sfîrşit, a a patra etapă în istoricul tiparului bucureştean cre
dem că poate fi considerată cea înscrisă între anii imediat următori 
primului război mondial şi data de răscruce din istoria noastră contem
porană, anul 19'14. In această perioadă vom asista la apariţia unor mari 
întreprinderi editoare - veritabile trusturi sau combinate de producţie 
şi desfacere poligrafică, aşa cum au fost îndeosebi întreprinderile „Car
tea românească", „Universul", „Fundaţiile culturale regale", „Vatra" 
şi altele. Vom asista, de asemenea, mult mai des în această perioadă, 
la înghiţirea întreprinderilor mici de către cele mari, cartelate - unui 
astfel de fenomen supunîndu-i-se chiar edituri cu rentabilitate crescută„ 
desfiinţate în timpul crizei economice din 1929-1933. Este această de 
a patra etapă din istoria tiparului bucureştean vremea în care spiritul 
comercial în sfera activităţii editoriale a atins apogeul, dar şi vremea 
în care la baza muncii de tipărire a textelor clasice şi contemporane, 
străine ori rorr.âneşti - s-a situat spiritul critic, ştiinţific, veritabil 
bibliofil. Multele izbînzi editoriale, înregistrate îndeosebi de întreprin
derile „Cartea 11.omânească", „Cultura Naţională" şi „Editura Funda
ţiilor" sînt acelea care stau drept punte de legătură între tradiţia mai 
veche a tiparului bucureştean şi succesele editoriale dobîndite azi în 
Capitala ţării. „ 

• * 

Revoluţia uopulară cu cele două etape ale sale : desăvîrşirea revo
luţiei burghezo-democrate şi construirea societăţii socialiste - nu a 
fost şi nu constituie numai un fenomen politic ci s-a dovedit un proces 
istoric care a afectat toate laturile şi aspectele vieţii politico-sociale„ 
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spirituale, culturale, rom{meşti. In dezvoltarea tiparului bucureştean, în 
anii puterii populare se pot deosebi două etape : clasificarea izvorind 
din realităţile istorice. 

O primă perioadă o constituie dezvoltarea editurii bucureştene în 
cadrul etapei clesăvîrşirii revoluţiei burghezo-democratice, cînd feno
menul caracteri<>tic poate fi definit ca democratizarea muncii editoriale 
ca urmare a procesului de democratizare a întregii vieţi, culturale şi spi
rituale a ţării. TrăsăturilE: cele mai pregnante ale perioadei (calendaristic 
cuprinsă între august 1944 şi decembrie 1948) se conturează astfel : 

In primul rînd desfiinţarea editurilor care desfăşuraseră o acti
vitate subordonată direct .fascismului şi reacţiunii. Printre editurile ră
mase se numă"!"ă : Forum, Universul, Publicam, care însă trebuie să 
renunţe la edit~m:a unor lucrări antipatriotice sau reacţionare. 

In al doilen rînd trecerea la editarea legală şi în tiraje corespun
zătoare a lucrărilor de filozofie şi politică marxist-leninistă. Faptul tre
buie subliniat ca fiind hotărîtor. Inaugurarea unei editurii a P.C.R., 
alături de editura deja exi"tentă a P.S.D., prin tipărirea operelor lui 
Marx, Engels, Lenin, prin popularizarea şi explicarea politicii partidului 
a constituit - în ansamblul muncii editoriale - un important sector 
al propagandei scrise a partidului. 

A doua et:lpă de dezvoltare a fenomenului editorial corespunde 
cu însăşi etapa următoare a revoluţiei sociale din România. Trecerea 
la cea de-a dou;:i etapă a fost condiţionată de instaurarea dictaturii pro
letariatului în forma Republicii Populare după abolirea monarhici şi 
odată cu' naţionalizarea principalelor mijloace de producţie. In cadrul 
acestei etape apare, în special, fenomenul editorial ca instrument de în
făptuire a revoluţiei culturale Pentru a fi eficace în acest sens, editura 
trebuia pusă pP alte baze : trebuia asigurată orientarea ideologică, iar 
activitatea ei planificată din punct de vedere economic. Se punea deci 
logic, cu necesitdte etatizarea editurilor. Hotărîrea şedinţei plenare a 
Comitetului Central al P.C.R. asupra stimulării ştiinţei, literaturii şi 
artei, publicată in Scîntcia la 30 decembrie 1948 creează premisele na
ţionalizării principalelor case de editură existente. 

Incepînd cu această nouă etapă, mai mult decît în orice alt do
meniu de cultură, în domeniul cărţii a fost posibil să se gîndească la 
proporţie indmtrială, industria cărţii implicînd cîţiva factori funda
mentali. 1. Nu poate fi concepută producţia de carte naţională în 
absenţa unui public cititor. De aceea punerea pe baze noi a invăţămîn
tului cu toate p:adele şi formele lui, lupta statului democrat popular 
pentru lichidarea analfabetismului au fost determinante. 2. Crearea con
diţiilor materiale : utilaj, tipografii, hîrtie, precum şi cadre corespun
zătoare. In 1950 se montează prima rotativă la Casa Scînteii 1), iar în 
1951 Casa ScîntPii este pusă parţial în funcţiune. 2) 

In 1949, îndată după naţionalizare, existau editurile P.M.R„ Car
tea Rusă, Edi+ura Academiei, ESPLA, AGIR, precum şi unele edituri 
vechi : Universul, Forum ~;i edituri departamentale ale ministerelor. 

1) Scînteia, 1951, 10 febr., p. 2. 
2) Idem, 1951, 9 mai, p. 3. 
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In 1965 funcţionau în Bucureşti 14 edituri cu 3336 salariaţi.') 
In cadrul acestei noi etape, dezvoltarea editurii bucureştene s-a 

tradus prin apariţia întreprinderilor editoriale cu un profil bine definit 
în funcţie de obiectivele şi sarcinile de editură (carte politică, ştiinţifică, 
literară etc.) şi, paralel cu fenomenul de dezvoltare cantitativă, creşte
rea calităţii cărţii. Aspectele destinului cărţii în ţara noastră în perioada 
de care vorbim (adică din 1949 şi pînă în 1966) poate fi mai bine ana
lizat urmărind realizările pe care le vom prezenta astfel: problemele· 
legate de cartea politică, de cartea tehnică şi ştiinţifică, cartea de lite
ratură şi artă, 

I 

In primii ani ai revoluţiei culturale moşteneam o pregătire icieo
logică şi politică a maselor, sub cerinţele etapei ce începuse. Rolul cel 
mai important aşadar revenea editurii de carte politică. Infiinţată în 
1944, editura P.C.R. (care în 1948 devine Editura P.M.R. şi apoi în 1952· 
~ditura pentru literatură politică) în 20 de ani de activitate a tipărit 
6. 700 de titluri în aproape 200 milioane exemplare 4), astfel : clasicii 
marxism-leninii;:mului 200 de titluri, documente de partid 514 titluri,_ 
învăţămînt de partid şi de stat 450 de titluri, literatură politică de masă 
600 de titluri ~te. 5) 

Cîteva date sînt memorabile. La 5 mai 1957 începe pentru prima 
oară în ţara noastră editarea operelor complete ale lui Marx şi Engels. 
In 1958 se încheie prima ediţie a operelor complete Lenin, în 35 de 
volume, cuprinzînd aproape 3000 de lucrări. G) O menţiune specială me
rită data de 2 aprilie 1955 dnd apare primul număr din revista Analele 
Institutului de 5tudii istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. al P.lVLR..
şi care îşi propune publicarea unor materiale cu caracter documentar 
ce stau în frunt<'a acţiunii de clarificare a problemelor istoriei moderne 
şi contemporane a României, a mişcării muncitoreşti şi a luptei P.C.R. 

In prezent preocuparea colectivului redacţional al editurii este 
îndreptată spre problemele economice ale construirii socialismului în 
România, avînd în vedere - în primul rînd - publicarea unor mate
riale teoretice de viaţă de partid, literatură politică de masă, capabile 
să lămurească şi să antreneze masele pentru cunoaşterea şi sprijinirea. 
politicii economice a partidului. 

II 

In literatura politică, în operele clasice ale marxism-leninismului· 
în care fenomenele sociale sînt studiate cu toate legăturile lor şi în 
toată complexitatea lor, cercetarea ştiinţifică, rolul ei esenţial în pro
gresul omenirii ocupă un loc important. De altfel, noţiunea contempo
rană de cultură şi-a îmbogăţit uimitor conţinutul. Cartea ştiinţifică de-
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3) Date puse la dispoziţie de Direcţia Generală de statistică. 
4) Comunicat Agenţia română de presă din 28 mai 1966. 
l5) Idem, din 22 iunie 1967. 
6) Scînteia, 1958, 22 aprilie, p. 1. 
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vine, evident, o carte tot mai completă şi mai întinsă de cunoaştere a;\ 
uni versului. 

In aceste condiţii crearea unor case de editură menite să pună" 
la îndemîna specialiştilor opere tehnice şi ştiinţifice, este stringentă. 
De aceea, încă din primii ani după naţionalizare, iau fiinţă Editura 
Tehnică (1950) şi Editura pentru literatură ştiinţifică (1954). România 
interbelică a fost o ţară cu un potenţial industrial scăzut şi cu o înzes
trare tehnică, în toate tlomeniile, săracă. Aceasta a făcut ca să nu se 
publice decît un număr mic de cărţi tehnice şi opere ştiinţifice cu un 
tiraj extrem de redus. Iată cum s-a putut întîmpla ca în 1951 într-un 
singur an, numai Editura Tehnică să publice scrieri într-un tiraj egal 
cu cel al cărţilor tehnice editate în curs de 25 de ani, adică de la 1919 
pînă la 1944. 7) Cu timpul, pe lîngă Editura tehnică au fost create o· 
mulţime de edituri speciale : Agrosilvică, Energetică, Electrotehnică, iar 
pe lingă Eciitura ştiinţifică redacţia medicală, arhitectură etc. S-a rea
lizat într-o perioadă relativ scurtă editarea principalelor lucrări nece
sare formării, perfecţionării şi specializării cadrelor de ingineri, tehni..: 
cieni şi muncitori cărora li se cerc o calificare din ce în ce mai înaltă 
iar complexitatea tehnicii actuale şi timpul scurt de care dispun specia
liştii pentru a o asimila, pretind existenţa unei cărţi ştiinţifice şi tehnice· 
adecvată. După e:um reiese din statisticile ONU, în toată lumea se pu
blică anual circa 200.000 de titluri tehnico-ştiinţifice. La acestea se· 
adaugă un material de 10 ori mai bogat (8 milioane de articole publicate· 
în cele 45 de mii de reviste de specialitate). Cunoaşterea şi valorificarea 
acestui uriaş volum de publicaţii ridică probleme grele cu privire la 
cele mai eficiente sisteme de documentare. Pornind de la aceste consi
derente, Editura ştiinţifică şi-a propus în 1963 editarea Dicţionarului. 
tehnic poliglot, paralel cu dicţionare tehnice bilingve cuprinzînd între 
100 de mii şi 1!50 de mii de termeni în fiecare limbă. 

Editura 'Tehnică încă din 1957, continuînd unele tradiţii ale edi
tării de enciclopedii şi dicţionare în ţara noastră, începe tipărirea pri
mului volum al „Lexiconului Tehnic Român", conceput în 18 volume, 
şi care va cuprinde în peste 13.000 de pagini, peste 70 de mii de termeni 
(În 1965 a apărut vol. 15). 

Perioada primilor 10 ani de activitate (1944-1954) a fost carac
terizată de efortul de a mări numărul de tipărituri, de a înmulţi dome
niile abordate. în ultimii 10 ani (1954-1964) editura a reuşit să pună 
la îndemîna specialiştilor lucrări care adună roadele cercetărilor oame
nilor noştri de ştiinţă şi tratate care deschid perspective în dezvoltarea 
economiei noastre. Pînă în 1966 apar cărţi ca : „Din cuceririle ştiinţi
fice ale secolului XX", „Chimia, fizica şi matematica vieţii", „Economia 
României 1944--1964", lucrări monumentale sub semnăturile savanţilor 
români Emil Racoviţă, Ion Cantacuzino, Ştefan S. Nicolau, Gheorghe
Mihoc ş. a. 

Crearea în 1966 a Consiliului Naţional al cercetării ştiinţifice a 
orientat munca de cercetare spre deslegarea unor probleme ale produc-

7) Bulletin d'Information, 1960, 25 martie, p. 3. 
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ţiei, fapt ce se reflectă în recentele tipărituri sau în planurile de per
spectivă ale t:diturilor de carte ştiinţifică. O simplă înşiruire de titluri 
este concludentă : „Automatica şi telemecanica sistemelor energetice", 
„Metode de analiză chimică şi fizică folosite în agricultură" etc. 

III 

In vastul complex de preocupări legate de formarea conştiinţei noi 
în ţara noastră, educaţia estetică se înscrie ca necesitate de primă im
portanţă. Presupunind o activitate complexă de formare a deprinde
rilor artistice şi de cultivare a gustului ea este făcută printre altele -
sau mai ales -- prin cartea de literatură şi cartea de artă. 

In 1948 îşi începe activitatea Editura Tineretului, prima editură 
romanească d.~clicată în exc!usivitate literaturii pentru copii şi tineret. 
Tot în acest an apar cărţile ESPL-ei (Editura de stat pentru literatură 
şi artă) care printr-o decizie a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri de 
la 1 ianuarie 1!:!61 se despartf' în Editura pentru literatură şi Editura 
pentru literaturii universală. 

Politica eclitorială în materie de carte literară s-a concretizat -
în primul rînd ln promovarea talentelor şi valorilor contemporane, în 
al doilea rind în acordarea unui interes deosebit valorificării moştenirii 
literare şi în al treilea rînd, în transpunerea în versiune românească 
a patrimoniului !iteraturii universale. 

Urmărind viaţa literară în ansamblul ei, editura poate interveni 
eficient şi acti'' ca un stimulent al procesului literar. Intre 1948 şi 1962 
ESPLA publică aproape 2000 c.e titluri de cărţi româneşti contemporane 
în 36 milioane exemplare S) iar Editura Tineretului scoate peste 3000 
de titluri în 60 milioane exemplare. 9) De remarcat că, dacă înamte de 
l!:J44 tirajul unui roman de mare succes nu depăşea 3.000 exemplare, 
azi ajunge pînă h 30.000 şi chiar 50.000 exemplare. Astfel în anii puterii 
populare s-au publicat cărţi de literatură cît în 80 de ani sub regimu
rile trecute. 10) 

Activitat<>a îndreptată spre valorificarea moştenirii literare se cu
vine a fi integrată procesului mai larg, desfăşurat în aceşti ani, în care 
el se constituie ca o latură a unei ample şi consecvente activităţi de 
revalorificare a întregii culturi progresiste a trecutului.· 

De la eliberare înccace. în materie de preluare critică a literaturii 
creată de înaintaşi, în cataloagele editurilor nu există - decît cu foarte 
puţine excE·pţii - opere valoroase care să nu fi beneficiat de atenţie. 
Bilanţul însumînd pentru ultimii 10 ani peste 1000 de titluri într-un 
tiraj ce trece de 2b milioane exemplare indică proporţiile acestei acti
vităţi, mijloacele şi. forţt>le investite pentru difuzarea largă a tuturor 
valorilor literare create cîndva în România. Valoarea şi intensitatea aces
tei munci de sistematizare şi explicare a literaturii noastre se concre
tizează în serii, colecţii :;,i ediţii separate, de diferite tipuri şi niveluri, 

d) Contemporanul, 1962, 28 decembrie. 
9) Comunicat A~entia română de presă, din 31 mai 1963. 
lll) J3ulletin el' Information, 29 august 1964. 
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:prevăzute adesea cu aparat critic, monografii şi studii, în tiraje impo
.sibil de realizat altădată. Cîteva cifre comunicate în decembrie 1966 
-de Agerpres : Mihail Eminescu editat în ultimii 10 ani în 2.500.000 exem
plare pe lîngă cele 115.000 txemplare scoase pe parcursul a 60 de ani, 
adică pe perioada 1383-1944. 11) 

Aspectul cantitativ al valorificării moştenirii culturale s-a împle
tit tot timpul cu reconsiderarea ştiinţifică a literaturii trecutului. S-a 
aplicat cu perseverenţă ideea preluării critice a moştenirii literare, 
iar rigoarea ştiinţifică şi subtilitatea interpretării în monografii ca 
„Ion Creangă" de George Călinescu şi „Nicolae Filimon" de George 
Ivaşcu, sînt date marcante. 

In politica editorială din perioada analizată s-au făcut simţite şi 
unele deficienţe : ritmul lent de elaborare şi tipărire a ediţiilor critice ; 
intervalul mare dintre volumele unei serii ; apariţia sporadică şi nesa
tisfăcătoare a unor colecţii de documente şi bibliografii pe autori, reviste, 
_periodice, multe ediţii neînsoţite de nici un fel de aparat eritic (note, 
indice de nume, de~personaje, bibliografii etc.). 

Trăsăturile ~re particularizează efortul de creaţie spirituală în 
cei peste ,20· de ani de putere populară sînt numeroase. Intre ele se 
<l.eosebeşte ca semn nou de cultură tendinţa de universalitate. Prin tra
.ducerea unor orere capitale ca însemnătate, multe impecabile, şi toate 
·sistematic iniţiate, s-a urmărit ca nimic din ceea ce este clasic 
~sau contemporan exemplar, să nu lipsească cititorului de limbă română. 
De la Homer si i)înă la scriitorii moderni - mergîndu-se azi cu lărgirea 
iniţiativei pînă la creatori divergenţi faţă de idealul clasic - nici o 
·cultură naţională, antică sau contemporană, nici o direcţie estetică ori 
cit de controversată, dar străbătută de suflu umanist, nu e absentă din 
catalogul realizărilor sau din planurile de perspectivă ale E.L.U. Dacă 
·scriitorii clasici români se bucură la comemorări de ediţii critice, mono
grafii etc., nu mai puţină atenţie se acordă comemorărilor scriitorilor 
·străini. Cu prilejul celui de-al IV-lea centenar Shakespeare, de pildă, s-a 
·tipărit o ediţie bibliofilă cu 12 dintre cele mai reprezentative drame 
:shakespeariene ~i un volum omagial de critică conţinînd însemnări şi 
articole despre opera scriitorului englez semnate de mari gînditori, is
torici şi critici literari străini şi români. Merită să stăruim asupra „An
tologiei bilingve", în care ;;înt prezentate fragmente comentate din cele 
mai ilustrative ~i ilustre creaţii dramatice din opera marelui englez. 
·volumul se impune prin concepţia ştiinţifică a prezentării operei, a 
textelor explicative şi aparatul critic cit şi prin valoatea literară a 
traducerii şi reuşita grafică. E.L.U. a dat şi este pe cale să întregească 
-o deschidere asupra culturii universale prin care spiritul public româ
nesc să-şi reprezinte cit mai exact mişcarea ideilor în întreaga lume. 

Un fenomen interesam !n producţia mondială de carte îl constituie 
tendinţa de a se tipări tiraje uriaşe în ediţii ieftine. Dezvoltarea şi diver
~ificarea producţiei editoriale a făcut să apară în toată lumea necesi-

11) Cifre globale stabilite pe baza unor informaţii puse la dispoziţ.ie :Je Erli-
1ura penin!! literatură, sectia documentare. 
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tatea ol'ganizării sistematice a apariţiilor editoriale în tipuri de ediţii 
definite ca scop, mod de tratare, tematică, format, preţ. E greu de în
chipuit o editură modernă care să nu-ş~ axeze activitatea pe colecţii 
- acest resort de mare vitalitate şi perspectivă - să nu caute în per
manenţă a-i ;tsigura continuitatea ascendentă şi a-i stimula posibilită
ţile. In editurile particulare fenomenul este rezultatul luptei de concu
rentă; în editurile socialiste tendinţa aceasta este rezultatul unei politici 
culturale, al unei concepţii şi organizări. 

Azi, aproape un sfert din producţia de carte din ţara noastră este 
grupată în cele 65 de colecţii, dintre care 10 în limbile naţionalită\ilor 
conlocuitoare ; iar faptul că 50% din tirajul total al apariţii<lor dintr-un
an sînt înglobate în colecţii, ne dă măsura importanţei şi a influenţei 
lor ca instrumente culturale. Majoritatea numărului de titluri reprezintă 
lucrări cu nivel de popularizare şi mediu, ceea ce demonstrează desti
naţia lor spre masele largi de cititori. Cel mai mare număr de colecţii 
ţine de domeniul beletristicei (25) ; urmează ştiinţele sociale (9) ; tehnica 
şi industria (cîte 7). 12) 

Cele mai multe dintre colecţii au ajuns să cristalizeze o concepţie 
editorială unitară şi au reuşit să se impună atenţiei cititorilor ş1 spe
cialiştilor. In cele mai multe cazuri nivelul de tratare este unitar, apa
ratul ştiinţific (prefeţe, note, bibliografii) au un numitor comun, iar 
frecvenţa este respectată ca element aproape definitoriu. Unele colecţii 
şi-au dobîndit un binemeritat prestigiu, aşa cum este „Biblioteca pen
tru toţi", despre care Ion Agîrbiceanu spunea că „a fost pentru toţi 
iubitorii de cultură pîine bună şi ieftină". 

De o semnificaţie impresionantă este nevoia - devenită aproape 
organică - a maselor de cititori de a cunoaşte valorile spirituale proprii 
şi ale celorlalte popoare, dorinţa de integrare într-un orizont de cul
tură în care poezia, proza, ştiinţa, istoria să-şi iradieze cît mai profund 
substanţa. Subliniem un sens al totalităţii vizibil în preocupările citi
torului actual. Aceasta invită cu atît mai mult editurile noastre la dez
voltarea acestor tipuri de colecţii de mare tiraj, ieftine, de calitate şi 
într-o prezentare grafică conformă gustului omului modern . 

••• 
Chiar această succintă trecere în revistă a cărţii româneşti de

monstrează că avem cu ce spori patrimoniul comun al umanităţii. 

In întreaga lume producţia de carte a crescut de la circa 250 de mii 
de titluri şi 2 miliarde şi jumătate exemplare în 1952 - la 350 mii de 

. titluri şi 4 mili.arde şi jumătate exemplare în 1953 13) considerînd că 
cifra anului 1962 rămîne constantă, pînă în 1972 cele circa 50 miliarde 

. exemplare repre:dntă o cifră considerabilă. 
Contribuţia românească la edificiul în continuu progres al spiri

tului omenesc a fost materializată în traducerile în 60 de limbi a peste 

12) D. Trancă: Cartea în colecţii, Contemporanul, 1966, 9 dec., p. 1. 
13) Stalistical Yearbook, Geneve, 1964, p. 12. 
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1400 de lucrări răspîndite in peste 47 de ţări. Editurile bucureştene în
treţin legături cu 1285 firme editoare din întreaga lume. 1'•) 

Stimularea creaţiei originale contemporane pe toate planurile, va
lorificarea moştenirii cultw·ale româneşti şi străine, dezvoltarea litera
turii enciclopedice şi de informare ştiinţifică - principalele criterii în 
concepţia editori.ală - pe de o parte, politica de preţuri convenabile, 
îmbunătăţirea prezentării artistico-grafice pe de altă parte, asigură o 
bază reală atît producţiei cit şi desfacerii cărţii. 

Dinamica numărului de titluri arată o creştere sistematică, con.: 
stantă. In ultimil 10 ani editurile din Bucureşti au scos nu mai puţin 
de 60 de mii de titluri. Remarcăm că dintre acestea cel mai mare nu
măr (peste 20 de mii sînt destinate tehnicii, industriei, medicinei) apoi 
ştiinţelor sociale (peste 15 mii), literaturii (peste 9000) ş.a.m.d. n) 

Şi în privinţa tirajelor progresul este continuu, de la circa 50 m.i
lioane în 1960 la circa 70 de milioane în 1965. In ultimii 10 ani s-au 
tras aproape 600 milioane exemplare. Cifra este impresionantă prin ea 
însăşi. Plenara Consiliului editurilor şi difuzării cărţii din mai 1966 
sublinia că în 1967 numărul titlurilor va fi cu aproape 400 mai mare. 
Dintre acestea eOO/o sînt creaţii originale. 

Pentru perioada 1966--1970 volumul tipăriturilor va creşte astfel: 
la titluri cu 16,57%, iar la exemplare cu 39,400/n. 16) 

Cum însă producţia de carte nu este un lucru în sine, numai pen
tru a oferi material statistic şi prilejuri de comentare, în determinarea 
unei imagini complete asupra funcţiei cărţii în civilizaţia şi cultura ro
mânească trebuie ţinut seamă de un element indispensabil şi anume : 
efectul producţiei de carte, de fapt, asimilarea conţinutului şi influenţa 
pe care acesta o exercită asupra societăţii noastre. Domeniul oferă un 
cîmp uriaş de cercetare şi interpretare ce scapă studiului statistic. De 
aceea încercăm să generalizăm, pe cît posibil, şi cit mai scurt datele 
comunicate, stabilind cîteva concluzii : 

In etapa revoluţiei socia1iste româneşti, editura bucureşteană este 
unul din instrumentele prin care cultura se materializează devenind 
eficace: 

1. Transpunerea în fapte a unora dintre obiectivele majore ale 
revoluţiei culturale determină structura, reprofilarea editurilor din ca
pitală (după anul 1948) într-o retea specializată de unităţi. 

2. Editura bucureşteană îşi aduce contribuţia în creşterea gradului 
de instruire a populaţiei, în ridicarea nivelului de cultură şi educaţ~e 
complexă. 

3. Pe un plan mai larg, editura bucureşteană conlucrează la între
ţinerea circulaţiei valorilor spirituale, la efortul gigantic de populare 
a lumii cu cărţi folositoare, de îmbogăţire a zestrei de frumos a omenirii. 

H) Expoziţia „Ştiinţa în R.S.R ", Bucureşti, saln Dalles (oct.-dec. 1966). 
15) D. Trancă, Cărţile lumii, Contemporanul, 1966, 25 noiembrie, p. 1. 
16) Expoziţia „Ştiinta în R.S.R.", Bucureşti, sala Dalles (oct.-clec. }\)66). 

339 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



RESUME 

Le developpement des editions bucarestoises au COUTS des annees du pouvoir 
populaire est un travail de synthese sur l'historique des cditions et de la politiqu~ 
editoriale entre lec; annees 1944 et 1966, en etablissant les etapes suivantes : periode 
1944-1948 de democratisation des editions en general; periode 1948-1966 durant 
laquelle les profils des maisons d'editions se contourent distinctement et sont 
posees les bases de l'edition en tant que levier principal de la revolution culturel1e 
en Roumanie. 

Dans le cadre de chacune de ces etapes, les aspects les plus significatifs sont. : 
le rOle du livre politique, l'importance de l'information scientifique, la mise en 
valeur de l'heritage litteraire, le rOle .des collections et du livre de large et diver
sifiee information, le prestige du livre roumain au-delă des frontieres. 
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