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România interbelică a cunoscut o multilaterală dezvoltare. Unirea 
Transilvaniei cu ţara, la 1 decembrie 1918 - încununarea luptei de veacuri 
a poporului român pentru făurirea statului naţional unitar - „a deschis 
calea spre dezvoltarea naţiunii, a creiat cadrul propice pentru o mai 
accentuată evoluţie a economiei, ştiinţei şi culturii, pentru intensificarea 
mişcării revoluţfonare a clasei muncitoare, a activităţii tuturor forţelor 
progresiste ale societăţii" 1. 

De noul cadru economic şi social-politic al României de după pri
mul război mondial a beneficiat, din plin, oraşul Bucureşti, care între 
Lele două războaie· mondiale. înregistrează o dezvoltare complexă, fără 
.a fi însă scutită de inegalităţi şi contradicţii, care scot în evidenţă 
însăşi carenţele regimului social-politic existent. 

Multilaterala dezvoltare a Bucureştilor între cele două războaie 
mondiale, a cuprins, în sfera ei, şi cultura. 

Fenomenul cultural în Bucureşti, oglindă a stărilor de lucruri exis
tente, contribuie şi el, privit în ansamblu şi avînd în vedere implicaţiile 
sale firE'şti, la fixarea personalităţii Bucureştilor, la descifrarea rolului 
pe care oraşul Capitală l-a jucat în viaţa ţării. 

Pentru a ne da seama de proporţia dezvoltării oraşului în aceşti 
.ani, de rolul său în viaţa României, este suficient, credem, să amintim 
trei din factorii definitori ai rolului unei aşezări urbane : puterea eco
nomică, factorul demografic şi rolul său administrativ-politic. In toate 
aceste domenii Bucureştii s-a impus ca centru urban de prim rang, fără 
egal, depăşind mult celelalte oraşe ale ţării. Dar să apelăm la cifre. 
În 1938 industria bucureşteană realiza 17,20/o din întreaga producţie a 
României '.l; populaţia Capitalei, ca::-e înainte de primul război mond:al 

1 Nicolae Ceauşescu, Expunere la Şqciinţa jubiliară a Marii Aduniiri Naţionale 
consacrată sărbătoririi semicentenarcilHi unirii Transilvaniei cu Ifomânio, în 
Scinteia, XXXVIII (1968), 790:!/:lO roicmb·ic. 

2 Ana Bene, Aspecte ale <te:u.o!tării fr:clustriei bucureştene intre cele drmă 
războaie mondiale, în M./.M., 5 (1Dti7). ;J. 13'.!. 
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(1912). se cifra la 341 321 locuitori, a crescut în 1930 la 638 686 3, pentru 
ca în 1941 oraşul să numere aproape un milion de locuitori (992 536) 4. 

Capitala ţării, găzduind organele şi instituţiile centrale ale statului 
cu caracter politic, administrativ sau social, deţinea o incontestabilă su
premaţie şi în domeniul administrativ-politic. Tabloul rolului pe care oraşul 
Bucureşti l-a jucat între cele două războaie mondiale ar fi incomplet 
dacă nu am aminti şi cultura. In adevăr Bucureştii, în perioada analizată, 
a fost nu numai principalul centru economic, politic şi administrativ - ci 
şi cel mai de seamă centru al culturii româneşti. 

Principalele instituţii ştiinţifice şi culturale înccpînd cu Acade
mia, institutele de cercetare ştiinţifică, Universitatea şi alte instituţii 
de învăţămînt superior etc., îşi aveau sediul aici. Tot aici trăiau şi 
crciau valoroşi oameni de ştiinţă şi cultură, scriitori şi poeţi, artişti. 

Toate acestea îndreptăţeau afirmaţia că oraşul Bucureşti „este 
simbolul ţării, este simbolul geniului ·naţional" 5. Referindu-se la rolul 
pe care Bucureştii îl reprezenta în cultura românească, Liviu Rebreanu 
spunea : „Nimeni şi nimic n-are şanse a se impune în ţara noastră 
fără pecetea Bucureştilor, sau cel puţin fără confirmarea lor. Toate 
celelalte centre tînjesc din punct de vedere cultural creator ... Toate 
marile iniţiative culturale pornesc din Bucureşti" 6. 

In Capitala ţării, pulsa o intensă viaţă culturală datorată celor 
î6 cinematografe 7, 7 teatre, o operă, 2 trupe de revistă, peste 12 trupe 
mici care susţineau programe cu piese de teatru, programe de va
rieteu sau reviste s. 

Dacă acestora le adăugăm bibliotecile, muzeele, sutele de confe
rinţe, concerte, expoziţii şi alte manifestări culturale, ne putem face 
o imagine, cit de cit completă, asupra vieţii culturale a Bucureştilor. 

ln aceste condiţii culturii de masă in Bucureşti îi revenea un 
rol important. Populaţia Capitalei, alături de populaţia întregii ţări, a 
fost întotdeauna dornică de cultură, de carte. Cu toate că prin funcţia 
sa de Capitală, prin numărul mare de instituţii concentrate avea o si
tuaţie deosebită faţă de alte centre urbane ale ţării, totuşi şi aici s-a 
manifestat din plin indiferenţa sau slaba preocupare a cercurilor gu
vernamentale şi a administraţiei municipale faţă de aspiraţiile maselor 
spre cultură. 

Strădaniile unor oameni luminaţi, devotaţi poporului, care au 
iniţiat numeroase manifestări culturale şi au organizat instituţii desti
nate culturalizării maselor au suplinit, doar în parte, ceea ce autori
tăţile centrale şi locale ale statului trebuiau să înfăptuiască. In noile 
condiţii de după primul război mondial aspiraţiile masdor spre cultură 

3 Anuarul statistic al Municipiului Bucureşti, 1931-1936, p. !J. 
" Anuarul statistic al Oraşului Bucureşti, 1963, p. 54. 
5 Dem. I. Dobrescu, Pot deveni Bucureştii metropola culturii? în Bucureşti. 

metropola culturii, Ed. Ziarului Tribuna Edilitară, p . .52. 
6 Liviu Rebreanu, Primarii, primăria şi cultura, în Bucureşti, metropola 

culturii, p. 11. 
7 Cifrele se referă la an ul 1936. 
8 Anuarul Municipiului Bucureşti, 1931-1936, p. 466-470. 
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-sporesc, ele fiind o reflectare a noilor necesităţi, a cerinţelor impuse 
:şi în acelaşi timp determinate de progresele înregistrate în ştiinţă şi 
tehnică, în organizarea social politică. 

Incă de la naşterea sa Partidul Comunist Român a înscris pe 
steagul său de luptă revendicări în domeniul culturii, apreciindu-se 
că „opPrc. educativă în toate ramurile sale trebuie să aibă drept scop să 
.asigure persoanei umane dezvoltarea fizică şi intelectuală desăvîrşită 
şi să pregătească generaţiunea tînără, să participe la marea operă a 
dezvoltării ştiinţelor, artei şi literaturii în toată libertatea, dînd ast
fel putinţa tuturor talentelor şi geniilor să se afirme ca forţe crea
toare" 9; 

Continuînd vechill' tradiţii ale culturii de masă, în Bucureşti au 
fost iniţiate în perioada interbelică noi forme, s-a apelat la noi mij
loace de difuzare a culturii. Printre acestea un loc important ocupînd 
.ateneele populare. 

Ateneul - instituţie de origine italiană - s-a impus în viaţa 
culturală bucureşteană încă din a doua jumătate a secolului trecut, 
<0dată cu înfiinţarea Ateneului Român. 

Definind rolul Ateneului Român, C. Esarcu - acest marc ani
mator şi militant de frunte al propăşirii culturale, spunea următoarele 
cu ocazia punerii pietrei fundamentale a Palatului Atene\].lui, la 
26 oct. 1866 : 

„Ateneul, domnilor, îşi propune de a strînge în sinul său pe ti
nerii de talent şi de ştiinţă, de a-i condensa îm.prejurul adevărului şi 
frumosului, a-i îndemna la lucru pentru a-şi mări cercul cunoştinţelor" 10• 

Intuind rolul şi rostul unei 1atari instituţii, în noile condiţii 
<lupă primul război mondial, marele savant patriot N. Iorga, a inaugu
rat, la 3 ianuarie 1927, activitatea ateneului ce i-a purtat numele, avînd 
ca subiect al conferinţei - „Ateneul". După ce face un scurt istoric 
.al originii acestei instituţii, N. Iorga precizează care este rostul şi ce 
ţeluri trebuie să urmărească un ateneu. După el o asemenea instituţie 
nu trebuie să devină un labirint academic cu discursuri de recepţie, 
cu secţiuni, cu specialităţi cum este în ultimul timp Ateneul Român . 
.Structura organizatorică, conţinutul întregei activităţi cultural-artistice 
şi educative, trebuie să poarte o amprentă specifică, „să fie în legătură 
cu nevoile locului unde se află şi cu publicul căruia i se adresează 
şi pe care-l smulge dela ocupaţiile sau distracţiile lui" 11 . El arăta în 
continuare că ateneul trebuie să se apropie de sufletul, mentalitatea 
-şi profesiunea celor cărora se adresa. „Să fim deci oameni de înţeles şi 
înţelegere" 1'.l. Numai aşa instituţia care îşi ;propune să ajute şi să în
<lrumeze poporul însetat de cultură poate să contribuie la sporirea 

!I Documente din istor'ia mişcării muncitoreşti din România, 1916-1921, Ed. 
Politică, Bucureşti, 1966, p. 626. 

10 C. Esarcu, Discursul pronunţat cu ocaziunea punerii pietrei fundamen
tale 11 Palatului Atheneului, 26 oct. 1886, Bucureşti, 1886, p. 8. 

11 Din publicaţiile Ateneului „N. Iorga". Doi ani de activitate 1926-1928, 
Datina românească, Vălenii de Munte, p. 10-11. 

12 Ibidem, p. 2. 
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încrederii omului în posibilităţile sale, la luminarea şi înălţarea sa su
fletească. 

Cu excepţia Ateneului „N. Iorga", - instituţie care are un spe
cific aparte prin faptul că se adresa de regulă unui public de multe 
ori format din studenţi, deci oameni cu un anumit grad de cultură -
celelalte instituţii similare şi-au adăugat pe frontispiciu şi denumirea 
de „Popular", fapt ce ne permite să înţelegem caracterul, conţinutul 
şi publicul căruia se adresau. 

Noua concepţie referitoare la atribuţiile sporite ale administraţiilor 
comunelor urbane - după primul război mondial - a determinat in
cluderea în sfera de preocupări a comunelor şi cultura maselor popu
lare. La aceasta a contribuit şi lupta clasei muncitoare, a altor cate
gorii sociale în frunte cu comuniştii, pentru promovarea culturii în 
masele largi. 

„Depăşind cadrul strict al obligaţiilor administrative - spunea 
unul din participanţii la Congresul din 1926 al Unii.Inii Oraşelor din 
România - impuse de legile noastre organice de a ne ocupa de rezol
varea problemelor de ordin material, de pavaje, de lumină, de apă, 
alimentarea populaţiei, higienă şi altele, am încercat să ne ocupăm şi 
de partea sufletească a cetăţenilor, să-i ajutăm la pregătirea înţelegerii 
binelui, frumosului şi adevărului, fiind convinşi . că indirect, cu modul 
acesta, se vor putea rezolva uşor şi problemele edilitare, cu caracter 
material" 13• 

Aceste deziderate au stat la baza înfiinţării unui nou serviciu la 
Primăria Capitalei : Asistenţa Culturală, transformată ulterior in „Di
recţia Mişcării Culturale" 14. 

Cu toate acestea, ateneele populare - instituţii culturale de masă, 
sînt un rezultat al iniţiativei particulare. 

Astfel, în ziarul Neamul Românesc din 9 iunie 1922, se publică 
prospectul Ateneului popular „Griviţa", societate anonimă· pe acţiuni, 
în care se spune : „Cultura este duşmanul cel mai puternic al neştiin
ţei. Pornind de la această ideie, un număr de intelectuali, s-au gîndit 
la creierea din iniţiativă particulară de lăcaşuri de cultură în centrele 
muncitoreşti şi cărora le-am dat numele de „Atenee populare" 15. 1n 
continuare, în prospect se arată că un ateneu se compune, î~ esenţă, 
dintr-o sală de spectacole („în care cu preţuri reduse, se vor putea 
da reprezentanţii teatrale, de cinematograf, baluri, ţinea conferinţe") şi 
din cîteva săli mai mici destinate pentru bibliotecă, . exerciţii corale. 
expoziţii de ţesături şi cusături naţionale, cursuri serale, sporturi etc. 16• 

Sala de spectacol era destinată pentru partea comercială a instituţiei, 
din exploatarea căreia, precum şi din donaţii, se constituia fondul 
necesar pentru susţinerea activităţii culturale. 

13 Mihail Berceanu, Rolul cultural al oraşelor, Bucureşti, 1927, p. 10. 
14 Aurel Dinulescu, Mişcarea culturală a Capitalei pe anii 1926 şi 1927, 

Bucureşti, 1928, p. 4. 
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16 Ibidem. 
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Ideia ateneelor populare a fost primită cu interes de masele din 
cartierele bucureştene, simpatia de care ele s-au bucurat, dîndu-le 
prestigiu şi o mare forţă de atracţie. Fiind considerate „adevărate tem
ple de cultură, în cari copilul ca şi adultul, săracul ca şi bogatul se 
adună spre a se recrea şi a-şi ridica nivelul intelectual prin conferinţe, 
muzică, jocuri naţionale, teatru etc." t7 - ateneele. 1U1Ptînd zi de zi, 
înfruntînd decepţii şi ostilităţi, ca şi lipsa de înţelegere a cercurilor con
ducătoare, şi-au croit drum, au pătruns în mase. 

Astfel, scopul ateneelor populare era luminarea şi îndrumarea 
poporului, propăşirea sa morală şi materială, ajutîndu-1 să-şi comple
teze cunoştinţele prin intermediul ştiinţei şi înălţîndu-i sufletul cu aju
torul artei 18. 

La început - datorită lipsei de condiţii de ordin material - ate
neele au funcţionat pe lîngă anumite şcoli primare şi licee. Oameni 
dornici să contribuie la progresul cultural, în legătură cu comitetul şcolar 
şi cu directorul şcolii, antrenînd şi alţi intelectuali, au purces la înfiin
ţarea a numeroase atenee. 

Pentru a înţelege mai bine structura organizatorică, scopul şi mij
loacele folosite de ateneele populare în activitatea lor, vom face apel 
la statutele unuia din principalele atenee populare care au funcţionat 
în Capi tală, „N. Golescu". 

In art. 1 al statutelor se arată că „se întemeiază în localul Şcolii 
primare de băieţi Nr. 3, o instituţiune de propagandă culturală şi edu
cativă pentru luminarea, înălţarea sufletelor tineretului şi maselor popu
lare" 19. In art. 2 se stipulează că „Ateneul popular General Golescu", 
are o sferă de activitate extra şcolară independentă excluzînd orice 
acţiune politică de orice fel de partid, singura lui menire fiind ridi
carea nivelului cultural, educativ, moral şi intelectual" :10• Art. 3 pre
cizează mijloacele de înfăptuire a [propagandei cultural educative : 

a. Conferinţe şi disertaţiuni asupra unor subiecte instructive şi 
educative, ţinînd seama de masa populară căreia i se adresează, de 
nevoile şi interiIBele ei educative, morale, sanitare, sociale etc., într-o 
formă cît mai atractivă, distractivă şi pe înţelesul tuturor. 

b. Lecturi din literatura veche şi modernă românească, precum 
si traduceri alese din literatura străină. 
· c. Infiinţarea unei biblioteci publice. 

d. Şezători literare, artistice, muzicale. 
e. Excursii de propagandă culturală. 
f. Sprijinirea instituţiilor culturale, precum şi a elementelor de 

tal<mt. · 
g. Acordarea de premii, subvenţii şi ajutoare pentru tipărirea de 

lucrări meritorii în vederea stimulării valorilor intelectuale. 

1' Ate1:eu/, nr. 1, din 21 aprilie 1927. 
1' ~.r. Berceanu, op. cit„ p. 11, cf. Aurel DinescL'. 
11 Ateneul popular „General N. Golescu" fundat la 8 noiembrie 1925. Ti

pografia Victori:.1. p. :l. 
~" I hic!em. 
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h. Răspîndirea publicaţiilor „sănătoase". 
i. Conferinţe prin fabrici şi ateliere .. 
j. Conlucrare cu alte instituţii de cultură similare, sau cu scopuri 

; apropiate de cel al ateneului popular :u. 
Referitor la compunerea ateneului, în art. 4 se arată că „poate 

fi membru al acestui ateneu popular, orice persoană care doreşte să 
contribuie sub orice formă, la realizarea scopului indicat, în aceste 

·statute" 22. 

Conform statutului, art. 10, conducerea ateneului era încredinţată 
unui Consiliu general administrativ. Acest consiliu era reprezentat şi 
ajutat de un Comitet de direcţie compus din directorul ateneului, 4 
membri aleşi, 2 secretari, un contabil, un casier, un arhivar, un biblio
tecar. Fondurile erau asigurate din taxa de înscriere 50 lei, cotizaţia 
membrilor activi de 20 lei, donaţiuni, subvenţiuni şi subscripţiuni pu
blice, precum şi încasările de la serbări şi şezători. 

Beneficiind de sprijinul intelectualilor din cartier care au aderat 
·cu entuziasm la ele, ateneele populare s-au impus, tineretul şi populaţia 
matură a periferiilor au început să se obişnuiască cu ele, să le înţe
kagă ml'nirea şi să le descifreze foloasele. Autoritatea comunală s-a 

·dovedit în cele din urmă sensibilă faţă de noua instituţie, a stat de 
vorbă cu iniţiatorii particulari, însuşindu-şi îndrumările date de aceş
tia, şi căutînd să integreze şi să utilizeze Ateneele Populare în ansam
blul instituţiilor care concurau la culturalizarea maselor 20. 

Dacă în primii ani, 1922-1921 perioadă în care ateneele se im
pun în viaţa culturală a Capitalei, numărul lor era redus, începînd 
cu 1925 ele se înmulţesc, astfel că în 1927 în Bucureşti funcţionau 
44 atenee populare ~". In acela.şi an, Capitala beneficia de numeroase 
alte instituţii, circa 40, de diferite orientări şi cu obiective mai mult 
sau mai puţin conturate şi care pretindeau că se adresează maselor, 
că sînt pentru culturalizarea poporului, dintre care amintim cercurile 
de citit, căminele culturale, şi chiar o universitate populară '.D. 

Dacă sub aspectul organizării şi al îndrumării ajutorul acordat 
··de Primăria Bucureştiului prin Direcţia Mişcarea Culturală a fost mai 
evident, în ceea ce priveşte sprijinul material, subvenţionarea de la 
bugetul Municipiului a activităţii ateneelor, a fost insuficient. Abia 
începînd cu anul 1924 în bugetul Primării sînt prevăzute fonduri pen
tru finanţarea instituţiilor de care ne ocupăm, suma cheltuită în acel 
an fiind de 350.000 lei. ln 1925 se alocă 285.000 lei, în 1926 suma 
de 520.000 lei, pentru ca începînd cu 1927 să se înregistreze 2.388.000 lei. 
ln total s-au cheltuit pentru atenee, în cei 4 ani menţionaţi, 3.543.000 lei, 
,cifră destul de mică dacă avem în vedere numeroasele necesităţi. Cea 
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~1 Ibiclem, p. 5. 
22 Ibidem. 
:?:I Gazeta Municipală, nr. 107/4 februarie 1934. 
:!'. Aurel Dinulescu, op. cit., p. 22-30. 
2:• Ibidem, p. 30. 
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mai mare parte a fondurilor atribuite era folosită pentru construirea 
unor localuri proprii ale ateneelor :w. 

Preluarea treptată a controlului, îndrumării şi subvenţio
nării întregii activităţi a ateneelor s-a datorat nu numai lipsei de fon
duri ci ea s-a izbit pe alocuri, de refuzul unor conducători care nu 
concepeau „să li se răpească libertatea de a administra aceste instituţii 
de cultură" 27• 

Pentru a cunoaşte numărul ateneelor de sub auspiciile Primăriei 
Bucureşti, dăm mai jos lista acestora pe anul 1931 - grupate pe sec
toare 28• 

Nr.I Numele ateneului I Adresa 
I 

Dekgatul 

I Observaţii crt. pentru vizitare 

Sectorul I Galben 

I Asociaţia Creşţină Str. Popa Rusu 13 Dl. Nottara Şc. de 
a femeilor Române fete nr. J -

2 Di chiu Str. Romană Dl. Notlara 
" -

Depoul Tram. 
3 S.T.B. Ştefan cel Mare Dl. Lungulescu 

" 
4 M. Dosoftei Maşina de 

Şc. primară 
Piine Dl. Haneş băieţi nr. 32 

-

5 Tei str. Maica Domnului Dl. Haneş „ nr. 36 

6 Alex. Vlahuţă Floreasca 5 Dl. Haneş „ nr. 31 

Şc. prim. 
7 Principesa Ileana Ing. Mincu 14 Dl. Lungulescu fete nr. 30 

8 N. Iorga Studio T. N. 

SECTORUL I/ 

9 Obor Bd. Ferdinand fl5 Dl. Lun.e:ulescu Şc. prim. 
fete nr. 35 -

10 
Şc. prim. 

Matei Basarab Ziduri 5 - nr. 34 

11 Izvorul Nou Cal. Dudeşti H.12 Dl. Sulicâ 
Şc. prim. 
nr. 23 

12 Aşez. Principesa 
Elena Parcul Călărasi dl. Lungulescu -

13 Vitan Tîrcă Cal. Vitan (Bis. Tîrcă) Dl. Sulică 

2li Arhiva C.P.M.B. (Depozit BaMi Manta), Secretariat, 1926, dos. 4-5 f. 75. 
27 C. Lăpuşneanu lnsemnări despre ateneele populare, mss., p. 1. Mulţumim 

autorului atît pentru posibilitatea de a consulta materialul citat, cit şi pentru 
ulte informaţii preţioase acordate cu multă bunăvoinţă. 

2J Colecţia de documente M.I.M.B. inventar nr. 96484/44Cll. 
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Nr.I Numele ateneului 
I 

Adresa I 
Delegatul 

I Observaţii crt. pentru vizitare 

SECTORUI, 111 

Şc. băieţi 
: 

14 Golescu Azilul de Noapte 8 Nottara nr. 3 l -
Şc. băieţi I. 

15 Antim Ivireanu Justiţiei 65 Dl. Dumitrescu nr. 13 
' 

Şc. fete 
16 Ion Creangă Ion Creangă 2 

" 
nr. 14 

17 Enăchiţă Şc. băieţi 
Văcărescu Cal. Şerban Vodă V. Gheorghiu nr. 12 - ,. 

18 Căminul Cultural ' 
C?ărămidarii de Jos Str. Piscului 7 

" 
Şc. băieţi 

' 

19 Bellu Sos. Olteniţei DL Sulică Şc. fete nr. 1. 
! 

20 Bărbătescu Vechi Str. Bărbătescu :I Dir. Georgescu Şc. fete nr. 3: -
Şc. băieţi I 

21 N. Popescu Str. Măgurele 39 Dumitrescu nr. 25 I -
Şc. băieţi ' 

22 13 septembrie 13 septembrie - nr. 25 -
23 Cotroceni j Lupeasca Vulpescu -
24 V. Pîrvan Şerban V. 288 ' 

I ! 
,....frlllllo:ll":•r.....,.il~..,..,... 

SECTORUL IV 

25 Regele Mihai Griviţei 56 Lungulescn -
26 Cuibul cu Barză Ştirbei Vodă 101 Dumitrescu I 

-
27 Principele Nicolae G-ral Angelescu l 111 Dir. Georgescu -
28 C.F.R. de Nord Gara de Nord Dl. Lungulescu -
29 Andrei Mureşeanu 1:itr. Polizu 1!J D. Georgescu 

30 Grozăveşti Şos. Grozăveşti fi Vulpescu -
31 Regele Ferdinand Griviţei 119 Vulpescu 

32 Mircea Basarab Elefterescu 12 Vulpescu 
' 

33 Spiru Haret Iordache Golescu 2 
-

34 R.M.S. Regia Bel vedere .. Lungul eseu 

35 Mihail Eminescu Şos. Crîngaşi Lungul eseu 
Puţul lui Crăciun 

36 Atelierele CFR (Griviţa) idem 
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La data de 31 decembrie 1936 în Capitală existau 43 atenee ,popu
lare, cu 7 mai multe decît în tabelul de mai sus. Dintre ateneele în
fiinţate după 1931 amintim : Silvestru şi Vasile Bolnavu în sectorul I 
Galben, Dem. I. Dobrescu şi Al. Donescu, în sectorul II Negru, Ateneul 
Nou şi Nicolae Filipescu în sectorul III Albastru :19. · 

Apreciindu-se just rolul pe care-l juca sau trebuia să-l joace şcoala, 
dezideratul ca ea să fie nu numai un loc de instrucţie şi de educaţie, ci 
şi un factor de polarizare a activităţii extraşcolare, menite a contribui 
la culturalizarea maselor, şcolii i-a revenit - în special în prima pe
rioadă - un rol de frunte în organizarea ateneelor. 

Tocmai avîndu-se în vedere acest rol al şcolii - legătura ce există 
între şcoală şi familie - activitatea ateneelor a fost concepută ca un 
coronament al şcolii, legătură creiată folosind ambelor insituţii. 

Ateneele populare se puteau astfel înfiinţa pe lîngă orice şcoală 
primară sau liceu, scopul lor fiind acela de a grupa „oamenii de bine 
în jurul şcolii pentru ca într-o atmosferă plăcută luîndu-i adeseori de 
la cîrciumă sau jocuri de cărţi, să audă tineretul cîntînd, jucînd o piesă 
morală, să asculte conferinţe scurte cu subiecte utile din viaţă, să înţe
leagă frumuseţile morale, să vadă un film distractiv şi moral, cu un 
cuvînt, să petreacă cîteva ore fără prea multă cheltuială" 30. 

Numeroşi oameni de ştiinţă şi cultură din toate domeniile, scriitori 
şi poeţi, oameni politici şi actori, au sprijinit activitatea ateneelor, au 
susţinut conferinţe, au recitat din versurile proprii, sau au participat cu 
plăcere la programul artistic din cadrul şezătorilor. 

Printre cei care au expus conferinţe în cadrul ateneelor populare 
amintim pe: N. Iorga, V. Madgearu, D. Gusti, Dr. Gh. Marinescu, M. Sa
doveanu, T. Arghezi, D. Pompei, Ion Bianu, C. Rădulescu-Motru, I. Pe
trovici, Gh. Ţiţeica, I. Marin Sadoveanu, Tudor Vianu, Mihail Vulpescu, 
Paul Zarifopol, Dr. Gerota, Dr. N. Lupu, Dem. I. Dobrescu, Grigore Iu
nian, Prof. Taşcă, General Rosetti, N. Batzaria, Alexandrina Cantacuzino31• 

Dintre scriitorii care au citit din operele lor în cadrul şezătorilor 
şi serbărilor ateneelor populare amintim pe Tudor Arghezi, Liviu Re
breanu, Cezar Petrescu, Ion Minulescu, Ion Brătescu-Voineşti, Ionel Teo
dorcanu, Ion Pillat, G. Bacovia, Cincinat Pavelescu. De asemenea, artişti 
de frunte au ţinut să împărtăşească din talentul lor maselor din car
tiere : G. Enescu, Aristide Demetriad, Maria Ventura, M. Giurgea, D. Cu
clin, George Ştefănescu, AL Lupescu, Ion Morţun, C. C. Nottara, M. Vul
pescu, G. Vraca, M. Filotti, C. I. Nottara, Nataşa Alexandra, Ion 
Finteşteanu, Marieta Sadova, Victoria Mierlescu, Alexandru Maximilian, 
Ionescu Udrişte, V. Valentineanu, G. Culibin, Elena Zamora, So
rana Ţopa. 

Rolul ateneelor populare în cultura de masă, contribuţia lor la 
ridicarea gradului de instrucţie al populaţiei din periferiile Bucureştilor 

29 Anuarul statistic al Municipiului Bucureşti, 1931-1936, p. 465. 
30 Mihail Berceanu, op. cit„ p. 7. 
31 Ateneul „N. Iorga", Alţi doi ani de activitate 1928-1930, p. 11-14 ; Au

rel Dinescu, op. cit„ p. 21 ; Arh. M.I.M.B. Inv. 73021 şi 94481. 
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rezultă din însăşi activitatea lor, din conţinutul programelor, conferin
ţelor, al serbărilor şi şezătorilor, din ideile şi principiile care au fost 
difuzate. 

Fireşte, nu trebuie să rămînem cu impresia că activitatea tuturor 
ateneelor, în toate ocaziile, cu toate prilejurile a cuprins numai ele
mente pozitive, că programele artistice şi ciclurile de conferinţe, difu
zau numai idei şi principii progresiste. Dimpotrivă, în numeroase îm
prejurări şi la multe atenee şi-au făcut loc, cu preponderenţă, ideile 
unei grupări sau partide politice, de regulă ale partidului care l-a iniţiat 
sau ai cărui membri figurau în conducere. Se ştie că au fost atenee 
populare care „primeau în ascuns sau sub formă deghizată, subvenţii 
importante de la anumiţi politicieni pentru a face din ele o tribună 
politică". 32 

In cele ce urmează ne vom referi la acele atenee a căror activitate 
s-a impus, iar contribuţia lor la culturalizarea maselor a fost edifica
toare. Vom începe cu ateneul „N. Iorga", a cărui activitate multilate
rală a atras atenţia contemporanilor. Cu toate că el a fost frecventat 
mai ales de „profesionişti", în orice caz activitatea lui era urmărită 
de persoane care doreau să-şi reîmprospăteze cunoştinţele, să fie la 
curent cu progresele ştiinţifice mondiale, caracterul lui popular este 
evident. 

Infiinţat în 1926, ateneul - care avea sediul pe str. Popa Rusu -
a beneficiat din plin de sprijinul lui N. Iorga al cărui nume şi l-a înscris 
pe frontispiciu. Răspunzînd invitaţiei de a sprijini activitatea ateneului, 
numeroase personalităţi ale ştiinţei, artei, literaturii şi-au exprimat acor
dul cu principiile de organizare şi conţinutul activităţii, au sprijinit ţelu
rile sale şi şi-au făcut cunoscută dorinţa de a contribui la desfăşurarea 
activităţii instituţiei care putea completa educaţia şi instrucţia maselor. 

„Universitatea şi Academia - spunea E. Racoviţă, preşedintele 
Academiei Române - instituţiile ce servesc au acelaşi scop ca şi dvs., dar 
le lipsesc tocmai calitatea care trebuie mai ales să fie ţinta activităţii 
ateneului : contactul direct şi permanent cu marele public. Despre im
portanţa acestei activităţi, sînt convins de la începutul carierii mele 
ştiinţifice". 33 

Aprecierile pozitive la adresa acestui ateneu, interesul cu care pu
blicul îi urmărea activitatea, îşi găsesc izvorul în programul judicios 
alcătuit, în perseverenţa şi priceperea de a solidariza cu scopul ateneu
lui energiile creatoare din domeniul vieţii noastre intelectuale. 

De regulă, şezătorile ateneului ţinute săptămînal, începeau cu o 
conferinţă, după care urma lectura unui actor, scriitor, sau o bucată 
muzicală. Pentru edificare reproducem programul primei şezători cliu 
cel de al treilea an de activitate. Ciclul de conferinţe a fost deschis de 
N. Iorga cu tema „Datoria Muncii", după care a urmat şezătoarea cu 
urmMorul program : Martha Bibescu (scriitoare franceză de origine 

:i~ C. Lăpuşneanu, op. cit., p. I. 
J:i Din publicaţii!e Ateneului „N. Iorga", Doi ani de activitate, 1926-1928, 

p. 11. 
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română) a citit din operele proprii, actorul Nottara a recitat versuri, iar 
Mihail Vulpescu a cîntat, fiind acompaniat de Kulibin. 34 

Temele cuprinse în cadrul ciclului de conferinţe ilustrează varieta
tea subiectelor şi multitudinea problemelor elucidate. Iată citeva titluri: 
Cunoaşterea ţării prin cercetarea monografică (D. Gusti), Mesagiul ·lite
raturii (Tudor Arghezi), Misticism sau muncă raţională (C. Rădulescu
Motru), Viaţa lui Pasteur (profesor Dr. Gh. Marinescu), Despre unitate 
(D. Pompei), Rolul generaţiei noi (Gr. Iunian); Lupta dreptului contra 
legilor nedrepte (Istrate Micescu), Arta catalană (N. Iorga), Iubirile lui 
Goethe, (Ion Sîn-Georgiu), Impresii din Italia (I. Petrovici), Muzica româ
nească (M. Ciomac), Eminescu şi poezia pură (Ion Pillat). 35 

Bogata activitate a ateneului este subliniată în presa timpului, 
arătîndu-i-se deosebita valoare instructiv-culturală a programelor, a în
tregii activităţi. 

„Cu o regularitate matematică, scria ziarul Epoca, serbările ate
neului s-au ţinut în fiecare luni după amiaza, în sala Teatrului mic 
- totdeauna arhiplină. Ateneul Iorga a fost cel mai bogat izvor, cea 
mai minunată hrană sufletească pentru studenţii însetaţi pentru litera
tură şi artă". 36 

Referindu-se la acelaşi ateneu M. Sebastian scria că „Ateneul Iorga 
este o universitate, întrucît îmbrăţişează sub un unghi larg tot ce se 
face valabil, substanţial şi pitoresc (termenii nu sînt contradictorii), în 
viaţa noastră cărturărească şi artistică". 37 

Un alt ateneu a cărui activitate se impune a fi prezentată este 
„Ateneul General N. Golescu". Înfiinţat la 8 noiembrie 1925, în „Che
marea Comitetului de Iniţiativă" publicată în presă, se spune : „Valoarea 
omului stă în darurile lui sufleteşti. Puterea patriei stă în tăria sufle
tească a fiilor săi. După războiul întregirii neamului, lupta pentru ne
voile vieţii sufleteşti devine tot mai aprigă ... Datoria oricărei minţi lu
minate este să nu lase poporul fără sprijin în această luptă crîncenă". :\6 

In continuare se arată că o primă şi mare datorie a păturii intelectuale 
este sprijinirea tineretului printr-o „îndrumare cinstită şi curată", care 
să-l înalţe din punct de vedere moral. Arătînd că „ateneele populare de 
prin toate unghiurile Capitalei au pornit o acţiune plină de avînt şi cu 
rod sănătos", adresează următoarea chemare : „Cititorule, ştim că gin
deşti la fel cu noi, ştim că simţi la fel cu noi datoria de refacere şi 
întărire sufletească a maselor populare şi a tineretului. Vino alături 
de noi... dă-ne din izvorul dragostei şi curăţiei inimii tale un bob, pen
tru cultură şi patrie. înscrie-te în rîndurile noastre la Ateneul Popular 
Golescu. Pune pe altarul acestei instituţii, la îndemîna tuturor, scînteia 
minţii tale luminate, darurile talentului tău, ori prisosul inimii simţi
rilor tale alese". 39 

3'- Ibidem. 
35 Ibidem, p. 11-13. 
38 Ateneul „N. Iorga", Alţi doi ani de activitate 1928-1930, p. 14. 
37 Ibidem. 
38 Neamul Românesc. 19 ian. 1!126. 
39 Ibidem. 
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Chemarea are printre semnatari pe Mihail Berceanu, Juarez Mo
vilă, Cezar Pascu. 

Sediul ateneului a fost la Şcoala de băieţi Nr. 3 din str. Azilul de 
Noapte Nr. 8, director al instituţiei fiind numit Juarez Movilă, spriji
nitor activ al culturii de masă, dirijor apreciat de public. 

Prima manifestare publică a ateneului a avut loc la 24 ianuarie, ea 
inaugurînd şezătorile şi serbările gratuite desfăşurate de acest ateneu. 40 

Un ateneu bine organizat a fost Ateneul „Dr. N. Lupu". 
In ziua de 17 ianuarie 1934 s-au întrunit în str. Smîrdan din Capi

tală un grup de funcţionari, doctori, avocaţi, meseriaşi, comercianţi, ar
tişti, „oameni de toate clasele sociale", 41 doritori de muncă şi de cultură 
şi în urma iniţiativei luate de av. Ionel Bîsceanu s-au pus bazele unui 
ateneu popular. In aceiaşi scară s-a votat actul constitutiv, statutele, 
preşedinte al ateneului fiind numit I. Bîsceanu. Din comtiet mai făceau 
parte general dr. N. Georgescu, av. S. Barzilai, Dr. Benedict Drăceanu, 
ing. Gh. Săndulescu şi M. Schapiro, secretar. 

Activitatea cu publicul a fost inaugurată prin şezătoarea din 14 fe
bruarie 1934. In total s-au ţinut în acelaşi an (1934) 36 şezători. Refe
rindu-se la acest ateneu, Ella Negruzzi spunea: „La ateneul „Dr. N. Lupu", 
o populaţie mărginaşe numeroasă vine să asiste la şezătorile organizate 
săptămînal, ascultînd conferinţe serioase ţinute de persoane excepţional 
pregătite ... " Ateneul „Dr. N. Lupu" s-a transformat cu adevărat într-o 
academie populară. 4:l 

Dintre conferinţele susţinute în cadnul acestui ateneu amintim : 
Carteluri electorale (Octav Livezeau), Politica de import şi export a 
României (Ştefan Mihăiescu), Naţiunea în apărarea patriei (Gene
ral G. Rufinschy), Frumuseţile Vienei şi Budapestei (Ionel Bîsceanu). 43 
Şezătorile aveau loc în sala Izbînda din cal. Văcăreşti 21. 

In afara activităţii concretizată în şezători, serbări, ateneul a ini
ţiat şi excursii. O astfel de excursie a avut loc în zilele de 15-16-17 şi 
18 iunie 1935 pe Dunăre. 44 

Un alt ateneu care a desfăşurat o activitate demnă de relevat a 
fost „Ateneul Dem. I. Dobrescu". Motivîndu-se necesitatea înfiinţării ate
neului, la şedinţa inaugurală din 16 decembrie 1934, Gheorghe Eftime
scu, institutor şi preşedinte al ateneului, spunea : „Din cauza insuficienţei 
şcolilor, avem un număr enorm de mare de analfabeţi, aşa că se impune 
o mişcare culturală intensă, care nu poate fi iniţiată de cît de ateneele 
populare". 45 Iar Dem. I. Dobrescu sublinia cu acelaşi prilej : „Acest ate
neu, care-mi poartă numele, îşi are menirea lui de a înlocui ignoranţa cu 
cultura, de a ridica standardul de viaţă al populaţiei periferice şi de a ini-

40 Ibidem, 4 februarie 1926. 
41 Anuarul Ateneului popular „Dr. N. Lupu", 22 ianuarie 1934-22 ianua-

rie 1935, p. 9. 
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42 Ibidem, p. 10. 
43 Cuvîntul Capitalei, din 17 şi 24 decembrie 1934, 4, 26 februarie 1935. 
44 Ibidem, 24 iunie 1935. 
45 Ibidem, 17 decembrie 1934. 
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tia o mişcare culturală, care să nu fie un vicleiem cultural ci un focar de 
lumină." 46) 

Ateneul, situat în cartierul Obor, „Bazarul Dinu", din sos. Mihai 
Bravu, a avut în fruntea sa pe Zaharia Ilie Dinu şi pe căpitanul Niculescu, 
<:are prin efort şi chiar prin contribuţii băneşti personale, au iniţiat o ac
tivitate bogată, un program variat. Ca şi alte atenee şi acesta a beneficiat 
de sprijinul şi aportul unor personalităţi ale ştiinţei, artei şi literaturii. 
Astfel, programul şezătorii din 19 aprilie 1936 a fost susţinut de artişti 
de la Teatrul Naţional şi Opera Română. 47) 

Un al doilea ateneu care avea înscris pe frontispiciu numele lui 
„Dem. I. Dobrescu" - fostul primar al Capitalei în perioada 1929-1934, 
a luat fiinţă la 25 noiembrie 1934, şedinţa inaugurală avînd loc în sala 
cinematografului Barcelona din Cal. Ferentari, colţ cu Măgurele. 48) 

In Obor mai funcţiona un ateneu care şi-a luat numele cartierului. 
Programul interesant atrăgea un numeros public, sala fiind la unele 
şezători arhiplină, aşa cum a fost spre exemplu manifestarea închinată 
zilei de 24 ianuarie 1926 unde au particiapt 1 200 persoane „fără exa
gerare", cum scria Neamul Românesc '19. 

Activitatea acestui ateneu a atras atenţia maestrului George Enescu 
care a acceptat, ou multă bunăvoinţă, să participe la una din şezătorile 
ateneului. Marele compozitor şi-a exprimat ulterior satisfacţia de a fi 
cîntat în faţa unei mulţimi entuziaste şi înflăcărate, care, după propria 
mărturisire, i-a provocat o mare emoţie 50. 

In Calea Şerban Vodă nr. 278 a fost inaugurat la 24 noiembrie 1929 
Ateneul „Vasile Pîrvan", care a fost bine primit de populaţia cartieru
lui, programele sale fiind audiate de un public numeros. Un rol im
portant în desfăşurarea activităţii acestui ateneu a avut C. Lăpuşneanu. 

Un merit deosebit în susţinerea activităţii ateneelor revine stu
denţilor, unor organizaţii şi societăţi culturale ale acestora, dintre care 
amintim societatea „Viaţa studenţească". Această societate care-şi avea 
sediul pe str. Colţei 26, s-a impus printr-o activitate culturală fecundă. 
Din iniţiativa ei au fost creiate trei atenee populare : „Calist Arhiereul", 
„Matei Basarab" „Spiru Haret". 51 Ateneul „Calist Arhiereul" a fost 
înfiinţat la sfîrşitul anului 1925, celelalte două la începutul anului 1926. 
Ateneul „Matei Basarab" înfiinţat la 24 ianuarie a avut sediul în noul 
local al Şcolii primare de băieţi nr. 34. La şezătoarea ateneului din 
7 martie 1926 a participat un grup de actori, printre care amintim pe 
Ionescu-Ulmeni, Al. Maximilian, N. Atanasiu şi Eugen Obreja s:i. 

Ateneul popular „Spiru Haret" cu sediul la Şcoala de băieţi Pe
trache Poenaru, şi-a început activitatea la 28 februarie 1926, şezătorile 

r.G Cuvîntul Capitalei din 17 dec. 1934. 
r.7 Ibidem, 27 aprilie 1936. 
48 Gazeta Municipală, nr. 149/25.XI.1934. 
49 Neamul Românesc, nr. 20/27 ianuarie 1926. 
50 Mihail Berceanu, Rolul cultural al oraşelor din România, Expunere la 

Congresul Uniunii Oraşelor ţinut la Constanţa în ziua de 9 octombrie 1927, p. 15. 
51 Neamul Românesc din 27 ianuarie, 5, 11 martie 1926. 
s2 Ibidem, 11 martie 1927. 
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sale - la care studenţii cartierului Filantropia şi-au adus un aport 
preţios, erau apreciate. programul variat fiind ascultat cu interes de 
un public numeros. Astfel, programul serbării de duminică 17 mai 1926, a 
fost deschis de corul propriu al ateneului, alcătuit din tineri ai cartieru
lui, după care profesoara Calipso Botez, preşedinta Asociaţiei Femeilor 
Române, a vorbit despre „Emanciparea femeii". In continuare, programul 
artistic a fost susţinut de studenţi ai cartierului.' 

Ateneul Popular Şerban Vodă, din cartierul Bellu a desfăşurat 
şi el o activitate bogată. Astfel la cea de-a VI-a serbare de duminică, 
1 mai 1927, au participat 500 de persoane, programul fiind deschis. 
prin conferinţa „Despre presă şi gazetari", după care au urmat recitări 
şi bucăţi muzicale interpretate de I. Scurtu, preşedintele Societăţii Co
rale Beethoven, şi de alţi membri ai aceleaşi societăţi, precum şi de 
către membri ai Societă.ţii „Scena". :;:1 

Un alt cartier în care activitatea culturală a fost prodigioasă, L'Sk 

Cărămidarii de Jos, aici întemeindu-se primul cămin cultural al Bucu-
reştilor. 5" · 

Remarcabilă este şi iniţiativa înfiinţării unui ateneu al copiilor. 
Bazele acestui ateneu s-au pus la o conferinţă a membrilor Corpului 
didactic din cartierul Obor la care au participat şi cîţiva scriitori ş1 
artişti, conferinţă cc a avut loc la Şcoala de băieţi nr. 34. Se preconiza 
ca ateneul să dispună de o bibliotecă înzestrată cu cărţi şi reviste des
tinate copiilor, şi un cinematograf. In cadrul ateneului se puteau orga
niza coruri mixte, serbări, reprezenta unde piese de tl'atru, recitări, 
lecturi, povestiri şi audia unele conferinţe.~,;; 

Chiar dacă nu s-a realizat decît o mică parte din programul 
anunţat, ideia unui ateneu al copiilor trebuie reţinută şi apreciată ca o 
contribuţie originală la lărgirea sferei de educare şi influenţare a tine
retului şi copiilor. 

Prima şezătoare la ateneul copiilor la care au participat 600 per
soane, a avut loc la Şcoala Profesională de fete nr. 33. 56 

Atenee populare au fost organizate şi în comunele suburbane ale 
Bucureştilor. Astfel, duminică 14 aprilie s-au autentificat sub nr. 10226/ 
1935 statutele şi actul constitutiv al Ateneului popular „Virgil Mad
gearu", în comuna Dudeşti-Cioplea. r;7 

La 1 decembrie 1942 în şedinţa Consiliului de colaborare a comu
nii suburbane Griviţa, se hotărăşte înfiinţarea - în locul căminului 
cultural dizolvat - a unui ateneu popular „care să desfăşoare activi
tate pentru masele muncitoreşti". 58 

O iniţiativă valoroasă izvorîtă din activitatea ateneelor populare 
este creiarea unui teatru de cartier. Un asemenea teatru a reuşit să 
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53 Ateneul, I, nr. 2/6 mai 1927. 
5" Gazeta Municipală, II, nr. 105/21 ianuarie 1934 
55 Ateneul, I, nr. 2/6 mai 1927. 
w Ibidem. 
57 Cuvîntul Capitalei, II, 21/15 august 1935. 
58 Arh. St., P.M.13., comuna Griviţa, dos. 1M2-1943, t. 10. 
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organizeze ateneul popular din cartierul Grant, membrii ansamblului 
fiind recrutaţi din cartier. Datorită sprijinului membrilor ateneului 
- fără ajutor oficial - teatrul de cartier s-a impus. Demn de remar
cat este faptul că tinerii erau atraşi să contribuie la alcătuirea deco
rului, să picteze ; femeile din cartier să doneze veşminte de care nu 
se mai foloseau etc. 59 

Unele atenee au cuprins în sfera activităţii lor aspecte ce depă
şeau cadrul strict cultural, ele încadrîndu-se într-o operă de asistenţă 
socială. Exemplul îl avem în iniţiativa ateneului Dichiu din str. Ro
mană 145, care în colaborare cu gruparea de Cruce Roşie, Secţia tine
retului a Şcolii Superioare de Comerţ. a organizat festivaluri artistice 
în scopul strîngerii de fonduri pentru trimiterea elevilor bolnavi în: 
colonii şcolare. 

Amploarea pe care au luat-o Ateneele populare, diversele pro
bleme pe care ele le ridicau, necesitatea de a le asigura un program cit. 
de cît unitar şi de a le sprijini din punct de vedere material, au de
terminat o creştere a preocupărilor Primăriei faţă de aceste instituţii.. 
Una din metodele prin care Primăria - respectiv Direcţia l\'lişcării Cul
turale - a urmărit să asigure o activitate coordonată, o îndrumare şi 
asistenţă conformă cu necesităţile - au fost consfătuirile. Astfel, în 
1927, au avut loc mai multe întîlniri între reprezentanţii Primăriei şi 
conducătorii ateneelor în urma cărora s-a subliniat necesitatea coordo
nării activităţii, preconizîndu-se înfiinţarea unui birou cenlral la Pri
mărie „care să nu ordone, ci să servească ca agent de legătură între 
toate unităţile răspîndite pe frontul de luptă culturală a Bucureştiului·'. GO 

Consfătuiri care au urmărit acelaşi scop au avut loc şi pe sectoare. 
O astfel de consfătuire s-a organizat în luna ianuarie 1935 la Primă
ria sectorului III Albastru, la care au participat preşedinţii ateneelor 
populare, reprezentanţii cercurilor culturale învăţătoreşti, reprezentanţi 
ai autorităţilor şcolare, directori ai unor şcoli primare. 61 Cu acel prilej 
s-a hotărît organizarea a două cicluri de conferinţe. Ciclul I, cu tema 
„Despre patrie şi neam", care cuprindea - între altele, şi subiectele: 
Unirea ; Poezia patriotică la români. In ciclul II, intitulat „Probleme so
ciale", au fost înscrise expunerile : Şcoala şi familia, Filme de călătorii 
(frumuseţi naturale, aiurea şi la noi). La aceiaşi consfătuire s-a arătat 
necesrtatea de a ridica nivelul artistic şi al conţinutului de idei al 
şezătorilor şi serbărilor. S-a indicat să se folosească mai mult aportul 
şcolilor secundare, să fie mai mult solicitaţi studenţii şi să se facă 
schimb de pograme artistice între diferitele atenee. 6'.l 

Primăria, pe măsura trecerii anilor, s-a ocupat mai mult de viaţa 
ateneelor, acordîndu-le IUll sprijfr. mult mai mare decît SJcietăţilor 

culturale sau altor instituţii similare. Astfel, Direcţia mişcării cultu
rale a înfiinţat Corala Municipiului, a contribuit la organizarea de 

o!J Ateneul, I, nr. 3/20 mai. 
tiO Aurel Dinulescu, op. cit., p. 6. 
61 Gazeta Municipală, IV, (156 din 20 ianuarie 1935) 
ti2 Ibidem. 
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coruri m cadrul ateneelor cu dirijori plătiţi de Primărie, 63 a trimis 
ateneelor conferenţiari. Menţionăm, ca un fapt pozitiv, că elementele 
componente ale corurilor erau recrutate chiar din cartiere, cei mai 
-talentaţi fiind incluşi în Corala Municipiului. Merit principal în acţiu
nea de înfiintare a coralei, revine profesorului M. Vulpescu, care a 
pregătit-o ani de zile. Aşa cum rezultă din tabelul alăturat, în care 
figurează şefii de coruri ai ateneelor populare pendinte de Mişcarea 
culturală a Municipului (1935), şi care erau plătiţi de Primărie, aceasta 
a sprijinit corurile ateneelor : 

Nr. 

I Numele şi prenumele 
I Numele Ateneului crt. 

1 C. Danciu Iacob Negruzzi · 
2 Fl. Şerbănescu Dosi tei Fili tti 
'l 
0 Adrian Stoicescu Di chiu 
4 Stan V. Roşca Cărămidarii de jos 
5 Ferdinand Agopian Corala Municipiului 
6 Fl. Constantinescu R.M.S. 

7 M. Sivacev Izvorul Nou 
8 Sandu Ioana Mircea Basarab ' 

9 Ştefan Mureşeanu Alexandru Vlahuţă 
10 Mircea Gorges Şerban Vodă 

11 Maria Calafteanu Principesa Elena 
12 Al. Marinescu Rege le Ferdinand 
1:3 D. Scurtu Cuţitul de Argint 

14 Mariana Covaciu R.M.S. 

15 Tr. Cristodorescu Al. Ioan Cuza 

16 M. Uncu Asoc. Patriarh Miron 

17 M. Trandafirescu Buzincu 

18 N. Păunoiu Caracaş 

19 C. Zamfir Tîrcă-Vi tan 

20 C. Dobre Mihail Popescu 

21 M. Trachc> Cuibul cu Barză 
22 Radu Botez Sfintul Elefterie 
2:3 Adrian Petrovan Obor 

G.1 Arhiva din Banu Manta a Consiliului Popular al Muncipiului Bucureşti, 
.Dir. Ad-tivă, 1936, dosar 4. 
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Influenţa ateneelor populare, alături de alte instituţii culturale 
asupra populaţiei Bucureştilor, în special asupra celei de la periferie, 
a fost puternică, ele contribuind la înlăturarea întunericului, la asana
rea morală, luminînd mintea şi sufletul, trezind la viaţă noi resorturi. 
In zilele în care la atenee erau programate şezători „o neobişnuită miş
care se observa pe străzile periferiilor. Pîlcuri, pîlcuri de bărbaţi şi fe
mei se îndreptau grăbite spre sediul ateneelor". 64 De aceea proprie
tarii de cîrciumi îşi manifestau nemulţumirea pentru faptul că în zi
lele de sărbătoare ,,cîrciumile sînt goale". 65 

Relatarea aceasta spune foarte mult. Ea confirmă nu numai in
teresul cu care populaţia de la periferie participa la activităţile ate
neelor, ci şi rolul deosebit pc care ele! l-au jucat în viaţa populaţiei 
Bucureştilor. Ele scot în evidenţă solicitudinea intelectualilor din car
tier, care lăsînd la o parte nepăsarea şi-au pus talentul şi cultura lor 
în folosul propăşirii culturale. 

Ideia ateneelor populare „a fost înălţătoare şi patriotică", aşa 
cum se exprima Cuvîntul Capitalei din 1934. 66 Cu timpul însă ateneele 
populare s-au înmulţit fără ca exigenţa faţă de programele artistice, 
faţă de întreaga activitate să fie la înălţimea cerinţelor. Această slă
bire a exigenţei, a facilitat unor oameni fără talent să urce pe scenele 
ateneelor, oferind publicului programe al căror conţinut de idei şi nivel 
artistic nu era superior revistelor decoltate ale cinematografelor şi gră
dinilor de vară. 67 

„Dacă pînă aici - se spune în continuare în articolul citat mai 
sus - programul artistic era doar un pretext pentru atragerea publicu
lui mărginaş, program judicios alcătuit şi substanţial, baza rămînînd 
conferinţa, azi (1931, n.n.), şezătorile acestor atenee au devenit o pa
rodie, încurajînd cabotinajul şi cultivînd poanta de prost gust, care dă 
roade tocmai contrarii menirii ateneelor". 68 Infiinţarea în 1933 a Uniu
nii Asociaţiilor Culturale, a rezultat nu numai din necesitatea imperi
oasă a conducătorilor ateneelor de a colabora şi de a-şi acorda sprijin 
reciproc ci şi ca o reacţie de apărare a mişcării culturale faţă de unele 
manifestări ce nu se încadrau în cerinţele unei culturi şi educaţii co
respunzătoare. 

Aşa cum am spus, atîta vreme cît ateneele au slujit necesităţile 
de cultură şi măsura în care iniţiatorii şi sprijinitorii lor au acţionat 
în acest spirit, ele şi-au justificat menirea. Curînd însă, şi acesta este 
un alt aspect negativ alături de cel semnalat mai sus, multe atenee au 
izvorît din ambiţii personale, vizînd scopuri politicianiste. Chiar şi din
tre acelea care iniţial au pornit cu gînd curat şi idei mărinimoase, sub 
influenţa unor personalităţi sau grupări politice „au devenit simple 
cuiburi de propagandă electorală şi politică. Aşa-zisele lor manifestări 

&\ Ateneul, I (1927), nr. 1, din 21 aprilie. 
65 Ibidem. 
66 Cuvîntul Capitalei, I (1), din noiembrie 1934. 
87 Ibidem. 
68 Ibidem. 
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culturale se înteţeau numai m ;preajma diverselor alegeri cu programe 
colorate după dorinţa partidelor de la putere." 69 

Că partidele şi grupările politice ale claselor dominante au ur
mărit să folosească ateneele în activitatea lor propagandistică ne-o do
vedeşte şi faptul că Partidul Naţional Ţărănesc a inclus în noul proiect 
de statut din 1935 folosirea ateneelor populare pentru educaţia cetă
ţenească. 

In concluzie, se poate afirma că ateneele populare, cu toate ca
renţele lor, au fost instituţii de propagare a culturii în masele cartie
relor periferice, justificîndu-şi existenţa. Contribuţia ateneelor la răs
pîndirca culturii, la luminarea populaţiei periferice, s-a manifestat ca. 
atare mai ales în pr\mul deceniu de activitate. Cu timpul însă progra
mele multor atenee au fost impregnate de propagandă în favoarea unuia 
sau altuia din partidele politice, iar conţinutul de idei alterat prin 
introducerea unor puncte care nu contribuiau la înălţarea sufletească 
a participanţilor. ln aceste condiţii, mult trîmbiţatul rol al ateneelor de 
„şcoală publică de educaţie şi cultură cetăţenească'' era atins doar în 
parte. 

Dacă statul şi autoritatea comunală ar fi sprijinit mai mult ate
neele, dacă activitatea lor ar fi fost mai stăruitor controlată şi îndru
mată, s-ar fi putut înlătura multe din lipsurile menţionate. 

Acolo unde influenţa unor grupări şi partide politice nu a pă
truns, sau a fost redusă şi programele judicios întocmite, scopul a fost 
atins. 

Nu putem încheia fără a sublinia, încă o dată, sprijinul acordat 
ateneelor de personalităţi ştiinţifice, artistice şi literare, de plăcerea cu 
cate acestea au participat la serbările unor atenee, împărtăşind din ta
lentul şi cunoştinţele lor pentru asanarea culturală a periferiei dornice
de luminarea minţii şi sufletului. 

LES ATHENEES POPULAIRES DE BUCAREST ET LEUH 
ROLE A L'EDUCATION DES MASSES (1918-1941) 

Rf;SUME 

Apres une introduction ou l'on montre succintement la situation et le role· 
culturel de Bucarest pendant la periode entre Ies guerres, on passe a l'indicatio11 
des conditions de l'apparition des athenees populaires. Les premier athenee popu
laire a ete cree en 1922. On met en evidence le fond de leur activite et le r6le 
qu'ils ont joue pour l'education des masses dans Ies faubourgs de Bucarest. L'au
teur montre ensuite la place de ces institutions de la culture de masse dans le· 
cadre des institutions similaires et la mesure dans laquelle elles ont beneficie de
!' appui des organes administratives locales et des institutions centrales qui avaient 
la charge des problemes de culture. 

Dans Ies conclusions finales, l'auteur souligne le fait que Ies athenees popu
laires, malgre leurs limitations - ont apporte une reelle contribution a l'elevement 
spirituel de la population des quartiers bucarestois. 

m Neamul Românesc din 15 iulie 1933. 
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