ORAŞUL BUCURF.ŞTI ŞI VIAŢA

ACADEMICA IN ROMÂNIA
de DAN BERINDEI

Reşedinţă a domniei, centru al vieţii politico-arlministrative, centru economic deosebit de însemnat, oraşul Bucureşti a fost totodată,
-chiar din perioada sa de început, un centru cultural al poporului român.
·in secolul :h."VI mărturiile istorice atestă existenţa la Bucureşti a unei
~li de limbă slavonă pe lingă bisel1ica Sf. Gheorghe Vechi. Un secol
mai tîrziu viaţa culturală se desfăşura la Bucureşti intens. În 1678 îşi
inaugurează activitatea tipografia Mitropoliei, publicînd în teascurile
ei Cheia .înţelesului. In perioada următoare, tiparul bucureştean se dezvoltă. Sînt publicate in capitala Ţării Româneşti, în primele decenii ale
·secolului al XVIII-iea, cărţi în limba română, greacă, slavă şi chiar şi
turcă şi arabă. In 1694, îşi inaugurează cursurile în capitala Ţării R:omâneşti Academia domnească, instituţie de invăţămînt înalt, care s-a afirmat ca una din cele mai de seamă ihstituţii de cultură ale sud-estului
Europei şi chiar ale întregurlrui spaţiu geografic supus autorităţii otomane. La Bucureşti şi-a desfăşurat activitatea cărturarul stolnic Constantin Cantacuzino, unul din oamenii cei mai culţi ai epocii sale, şi tot
aci şi-au strins Mavrocordaţii - şi îndeooebi cărturarul domn Nicolae
Mavroc.ordat - preţioasa bibliotecă de la Văcăreşti. In cursul perioadei
turco-fanariote, Bucureştii au devenit un oontru al culturii neo-greiceşti
păstrîndu-şi
însă mai departe şi funcţiile celui mai
de seamă
.centru de cultură românească.
Intemeiată pe tradiţiile unei bogate culturi, a luat naştere, în a
-doua jumătate a secolului al XVJff..ilea, în condiţiile destrămării orînduirii feudale şi ale ascensiunii capitalismului, ca şi în acelea ale formării
naţiunii române şi ale dezvoltării conştiinţei naţionale, cultura naţională
.a poporului român care se adresa românilor de pretutindeni. Proces generalizat în toate teritoriile locuite de români, dezvoltarea culturii na;ţionale s-a făcut simţită în mod accentuat în Bucureşti, capitala Ţării
Româneşti, care era în acea vreme oraşul cel mai mare şi totodată cel
mai important din punct de vedere economic şi politic din cuprinsul
tteritoriului locuit de români.
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ln mod firesc cultura naţională cerea o centralizare şi o organi:za:re a efarturilor, crearea Ulll01" instituţii oare să stringă la un loc pe
-cărturarii rom§ni din toate provinciile, pentru ca aceştia să conlucreze
.în realizarea unor manifestării de cultură unitară şi îndeosebi pentru a
făuri instrt.mlentele de consacrare a limbii literare unitare ortografia, gramatica şi dicţionarul. Proiecte şi chiar şi realizări de societăţi
~ulturale şi ştiinţifice au ilustrat în epocă tendinţa firească a centraliză
,rii silinţelor pentru dezvoltarea culturii naţionale româneşti, care la
rindul ei, de altfel, trebuia să slujească procesului de înfăptuire a unită
:ţii politice a popOiului român.
Dacă primul proiect de asociere a fost înregistrat în ultimul deceniu
al secolului al XVIII-lea în Transilvania - dar urmărind atragerea în
activitatea societăţii şi a cărturarilor din Principate - iniţiativele similare următoare s-eu desfăşurat cu precădere în capitala Ţării Româneşti.
Trecînd peste efemera Societate literară greco-dacică întemeiată la Bucureşti în 1810 din indemnul mitropolitului Ignatie, societate care urmărea
să slujească culturii greceşti dar într-o bună măsură şi celei româneşti
şi care a avut ca preşedinte pe boierul cărturar Grigore Brlncovieanu,
trebuie arătat că după întemeierea ei la Braşov a fost reorganizată la
Bucureşti în 1827 cea clintii Societate Literară. Sub auspiciile acesteia
a publicat Ion Elia.de Rădulescu Gramatica sa din 1828 - tipărită la
Sibiu - în care a propus organi~ unei Academii Române. Destrămată în urma morţii boientlui luminist Dinicu Golescu, principalul
ei animator, Societatea Literară va fi înlocuită în 1833 prin Societatea
Filarmonică întemeiată de Ion Cîmpineanu, de Eliade şi de Costache
Aristia. Aceasta, potrivit art. 5 al statutelor sale, îşi propunea să sti...,
muleze „cultura limbii româneşti şi înaintarea literatw·ii. întinderea
muzicii vocale şi instrumentale în Prii.neipate şi spre aceasta formarea
unui teatru naţional". 1) Deşi în acelaşi an s-a format 1a Iaşi Societatea medicilor şi naturaliştilor, a că·rei întemeiere reliefa semnificative tendinţe spre studiul ştiinţelor pozitive, este neîndoielnic că în
mintea cărturarilor români se impunea convingerea că organizarea unei
societăţi academice cu o rază de acţiune largă nu putea avea loc decît
la Bucureşti, cel mai important oraş din teritoriile româneşti.
In 1843, a fost organizată în capitala Ţării RJomâneşti ca formă
legală pe plan cultural. a Frăţiei, o nouă Societate Literară. Ea prelua
~i ducea mai departe funcţiile Filarmonicii care trebuise să-şi . înceteze
activitatea. Doi ani mai tîrziu, această societate s-a organizat sub forma
evident lărgită a Asociaţiei literare a României. Statutele acestei societăţi publicate în 1847 dezvăfa.tle că ea ţinea să cuprindă în obiectivele
·ei de acţiune întreg poporul român. Conduce1,ea societăţii de la Bucureşti urma să fie ajutată în activitatea ei prin comitete organizate în
Moldova şi Transilvania.
Revoluţia burghezo--0.emocratică din 1848 a deschis noi perspective poporului român. In perioada următoare, eforturile acestuia s-au
1) Vezi Dan Berindei, Proiecte de infiinţare a unei societăţi academice în
vremea lui Alexandru Ioan Cuza, în Seudii şi articole de istorie, IH (1961), p. 204
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centralizat asupra înfăptuirii statului naţional modern, care s-a format
·într-o primă etapă prin unirea. Moldovei şi Ţării Româneşti, în aştep
tarea desăvîrşirii unităţii naţionale îri 1918. Silinţele spre unitate p'e'
,tărîm politic au fost dublate de silinţe similare în
domeniul culturii ..
Mai· mult ca niciodată s-a impus, îndeosebi după îndoita alegere a lu1
:Alexandru Ioan .Cuza, dezvoltarea culturii naţionale pe o treaptă mai
înaltă, corespunzătoare atît necesităţii de a se realiza deplina unitate·
,a poporului român, cit şi celei de a ridica activitatea culturală şi ştiin
ţifică a românilor la nivelul· culturii Şi ştiinţei modeme. 1n mod firesc,
oraşul Bucureşti. care a devenit la sfîrşitul' anului 1861 şi la începutul
anului 1862 capitala statului român modern. se impune ca centru al
,vieţii culturale româneşti. De acee;:i., nu a fost deloc întimplătoare apariţia. succesivă, la scurte ipten'.ale,. a. ~l'l.~i serii. de proiecte referitoare
to.ate la organizarea în Bµcureşti a t,mei societăţi cu caracter academic,
care urma însă să se adreseze şi să cq.prindă în activitatea ei întregul
popor român. Rînd pe rind, August T~lxmiu. Lauri:an în. „Instrucţiu
.nea Publică", George Sion îri. „;Revista Carpaţilor", Ioan Maiorescu în
·.,Amicul literaturii. române'' · toate periodice culturale bucureştene
~ au pledat pentru formarea unei societăţi academice şi unul dintre
,ei · - Sion - a elaborat chiar un proiect concret referitor la statutelef?Î organizarea viitoarei socităţii. 2)
.
Odată cu formarea sw.tului naţional, în prima etapă a existenţf'i
.sale, se înregistrează o clE>zvoltare accentuată a culturii în toate domeniile. O atenţie deosebită a fost dată învăţămîntului de toate gradele . .
.Apariţia la Bucureşti, a unei serii întregi de publicaţii periodice culturale, care exprimau necesităţile culturale ale epocii, era de asemenea
semnificativă. Merită să fie menţionate între aceste periodice „Muzeul
Naţional", „Amicul Familiei", „Albumul Literar", „Instrucţiunea Publică", „Isis sau Natura", „Revista Carpaţilor", „Revista Română" eter
Or.gainizarea pe baze moderne a muzeelor de ştiinţe naturale şi de
arheQlogie oa şi înfiinţarea de premii menite a răsplăti eforturile căr
turariilor ori inaugurarea unor cursuri libere, activitate centralizată în
anii. 1864-1865 la Bucureşti odată cu înfiinţarea Societăţii Ateneului
Român, erau de asemenea manifestări care atestau noi forme de cultură.
lnsemnată a fost şi înfiinţarea în epocă a unor societăţi cu caracter ştiinţirfic; astfel în 1857 a fost organizată la Bucureşti Societatea
medicală Ştiinţifică din România, înlocuită în :mul următor prin Societate~ medicală ştiinţifică d_in Bucureşti; în 1862 a
fost întemeiată:
Socie'fatea de ştiinţe, care, potrivit statutelor, îşi propunea „de a contribui la progresul şi cultura ştiinţelor în România", pentru ca în 1865'
să intre în activitate, la propunerea lui Carol Davila, Constantin Exarcu
şi Grigore Ştefănescu, Societatea de Ştiinţe naturale, creată „în scop
de a conlucra la înaintarea ştiinţelor şi în special a face să se cunoască
producţiunile solului României în sine îns~i şi în raporturile sale cu:
artele, industria şi agricultura". Infiinţarea acestor societăţi în capitala statului naţional român, într-o epocă în care românii clin afara
2) ·Ibidem,
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hotarelor şi-au organizat Şi ei societăţi cultural-ştiinţifice, indica deasemenea, cursul spre organizare la Bucureşti a unei societăţi menită să.
îmbrăţişeze eforturile de cercetare şi creaţie a1e oamenilor de ştiinţă
şi de cultură români de pretutindeni. Era neîndoielnic că în capitala
statului modem român, care beneficia de o largă autonomie, fiind la.
rm pas de deplina independenţă şi unde conducerea statului se găsea
în mina unui domnitor întruchipînd năzuinţele poporului român spre
unitate şi progres, era locul cel mai nimerit pentru organizarea soci~
tăţii ce se preconiza. Aceasta, folosind expenienţa societăţilor crnate cu
ţeluri limitate şi cu arii de acţiune mărginite, urma să devină
organul.
-diriguitor aJl poporului român pe tărîmul culturii şi al ştiinţei şi să
contribuie totodată la pregătirea desăvîrşirii unităţii naţionale.
-In vara anului 1864, pentru întîia dată, proiedul viitoarei societăţi academice a intrat în mod concret · în · preocuparea guvernanţilor·
vretr..ii. La 21 august 1864, Nicolae Creţulescu, ministru al Justiţiei,
Cultului şi Instrucţiunii Publice, îndemnat probabil de V. A. U"rechia,.
unul dintre principalii făuritori ai societăţii şi entuziast animator al
vieţii culturale, a cerut Consiliului Superior al Instrucţiunii Publice să
întocmească ;.m regulament pentru o comisiune însărcinată cu redactarea dicţionarului limbii r.omâne. Imprejurările au făcut, datorită îndeosebi greutăţilor politice legate de participarea la l!ucrările ~ocietăţif
ce se preconiza a membrilor din afara hotarelor statului naţional, ca
nici Creţulescu şi nici Dimitrie Cariagdi să nu poată înfiinţa în timpuf
domriiei lui Alexandru Ioan Cuza societatea dorită de întreg poporul'
român.
Condiţiile politice din primăvara anului 1866. dar mai ales dorinţa
de progres şi curajul de a afirma cultura naţională al lui C. A. Rosetti,
au făout ca în urma unui referat al acestuia să fie înfiinţată printr-uni
decret al Locotenenţei Domneşti, la 1 aprilie 1866, Societatea Literară
Română. Vestea întemeierii la Bucureşti a mult aşteptatei societăţi
a.
fost primită cu entuziasm în toate provinciile locuite de români. „Mă
nea17ă va fi acea zi scria Iosif Vulcan in „Familia", la 15 aprilie
1866 - în care reprezentanţii naţiunii împrăştiaţi de soartă ... se vor
aduna laolaltă". 3)
Societatea Literară a fost inaugurată la Bucureşti în vara anului
1867, într-un cadru festiv şi într-o atmosferă de nestăvilit entuziasm
popular. Intîmpinaţi de la Săftica de sute de trăsuri, arcuite apoi în
urma lor într-un lung convoi de însoţire, membrii transilvăneni ai
Societăţii Literare Române iau fost primiţi de orăşeni la Băneasa în
:;Uua de 31 'iulii.e 1866. Zeci de mii de oameni într--0 atmosferă de ein'tuziasm, c.are reedita ziua celei dintîi intrări în Bucureşti a lui Alexandiu Ioan Cuza, în 1869, au întimpinat pe membrii societăţii care
au străbătut oraşul. 'i) Sosirea lor a avut prin aceasta profunde semnificaţii naţionale pe lingă cele de natură culturală. In manifestările·
3) Iosif Vulcan, Societateci literaria romana, în Familia 1866, nr. 11 (12/27
nprilie), p. 131.
4) Dan Berindei, lnfiinţarea Societăţii Literare (Academice) (1866) şi sesiunea
din 186/", in Stu.dii, IX (1956), nr. 5, p. 32-33.
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291

'Ulterioare s-au subliniat acelea.şi caracteristici. In seara sosirii, Alexan-dru Romain a dec1arat poporului bucureştean din balconul Teatm.uru.i
Naţional că „fie ca din unitatea limbii literare. pe calea cea paşnică
:a ştiinţelor, să rezulte unitatea noastră naţională". 5)
Infiinţarea şi inaugurarea la Bucureşti a Societăţii Literare Române încununa silinţe patriotice de aproape un secol şi reprezenta
unul din momentele cele mai de seamă în istoria culturii româneşti şi
'in istoria însăşi a României. Totodată, înfiinţarea noii societăţi punea
-bazele unei vieţi academice propriu-zise în ceea ce privea munca de
·cercetare ştiinţifică, a realităţii româneşti în ansamblul ei, şi în manifes·tanea uni1ialr1ă pe tărîmul ştiinţei şi cuUurii universale a cărturlai.iillor
Tomâni din toate provinciile româneşti. In cursul existenţei ei, noua societate a crescut şi s-a dezvoltat în Bucureşti, capitala firească a statului naţional român, în pas cu însăşi dezvoltarea acestui stat. Strîns
legată de realităţile, de -necesităţile şi de năzuinţele poporului român,
societatea s-a impus ca un for de conducere a culturii şi ştiinţei româneşti, ca punctul de convergenţă a silinţelor culturale româneşti şi tot-Odată, cum spunea unul din membrii săi în 1918, ca
„simbol cultural
al unităţii naţionale", oa „o vie şi înaltă expresie a acestei unităţi".
·Considerîndu-se ea singură „păzitoarea dezvoltării şi unităţii culturii
naţionale a neamului românesc", 6) societatea a activat avînd necontenit
·ca ţel slujirea culturii naţionale în ansamblul ei şi sprijinirea desăvîr
:şirii unităţii naţionale pe plan politic.
Transformată în cursul primei sesiuni în Societate Academică şi
lărgindu-şi prin aceasta preocupările la sfera istoriei şi a ştiinţelor
pozitive, noua societate a desfăşurat o intensă activitate rezultat al
-conlucrării cărturarilor români din toate provinciile româneşti. In prima
etapă a existenţei ei, silinţele s-au îndreptat îndeosebi spre făurirea
instrumentelor care aveau să asigure fundamentele limbii literare din
ţară : ortografie, gramatica, dicţionarul. Deşi în realizarea acestor obiective direcţia exagerat etimologistă, care a predominat în societate în
primii ei ani de existenţă, a făcut ca rezultatele să prezinte deficienţe,
-cu toialtle acestea,\ chiar şi în ia.cest mod de realizare, aceste lucrări au
reprezentat o preţioasă contribuţie la progresul ştiinţei limbii româneşti
şi au folosit ca bază pentru lucrările ulterioare ale societăţii, desfăşu
rate însă sub semnul victoriei curentului fonetic legat de realitatea graiului viu al poporului. Paralel cu activitatea în domeniul limbii, Societatea Academică Română a desfăşurat o sîrguincioasă activitate în domeniul istoriei, atit prin publicarea de izvoare cît şi prin elaborarea
şi publicarea unor cercetări originale. De asemenea, în 1872 s-a orga-nizat în cadrul societăţii secţia ştiinţelor naturii, a cărei activitate s-a
intensificat necontenit, îndeosebi în etapa următoare de existenţa societăţii.

7)

5) V. A. Urechia, Actele şi serbarea naţională a inaugurării societăţii pentru
-gramatica şi glosariul limbii române, Buc. 1867, p. 47.
6) Analele Academiei Române, seria li-a, Partea administrativă şi dezbateri,
XXXIX, p. 131 ; Vezi şi Vasile Maciu şi Vasile Netea, Unitatea naţională în pre·ocuparea Academiei Române, în Studii, XIX (1966), p. 1091-1109.
7) Vezi Dan Berindei, Societatea Academică Română, loc. cit„ p. 1069-1089.
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Dobîn.direa independenţei, care a făcut din Bucureşti una din cele
;mai de seamă capitale ale statelor neatîrnate din centrul şii sud-estul
Europei, a impuş în mod firesc, o lărgire a vieţii academice din capitala României. In martie 1879, o !Lege decllara Societatea Academică
."Institut naţional cu denumirea Academia Română şi ii stabilea ca
:scop „cultura limbii şi a istoriei naţionale, a literaturilor, a ştiinţelor şi
·frumoaselor arte". 8) Cu ţeluri care depăşeau pe cele ale Societăţii Acacl.em'âce şi ou un program de lucru aşe-mt pe baze mai temeinice, Aca-·
demia Română păşea hotărît mai departe pe drumul larg care se des·chidea culturii şi ştiinţei româneşti. 1n acelaşi timp, în noua ei etapă
de existenţă societatea înţelegea să continue să asigure unitatea culturii
naţionale. „Scopul Academiei, spunea chiar unul dintre membrii ei,
mai întîi de toate este nu atit ştiinţa... cit este unitatea culturală a
tuturor românilor". 9) Din Bucureşti a fost lansat apeliul prin care Aca·demia Română a intervenit în favoarea românilor transilvăneni în perioada Memorandumului.
Viaţa academică bucureşteană a cunoscut prin Academia Română
-<> evidentă şi remarcabilă intensificare, la nivelul culturii şi ştiinţei
moderne. In domeniul limbii s-a înregistrat justificata instaurare a sistemului fonetic în ortografie şi totodată prin silinţele lui Bogdan Petriceicu Haşdeu, ale 1ui Alexandru Philippide şi ale 1ui Sextil Puşcariu
·s-au înregistrat progre5e însemnate în problema elaborării unui dic·ţionar ştiinţific al limbii române. O atenţie deosebită a fost dată problemelor de folclor şi etnografie şi editării de texte vechi de limbă
·:şi unor excelente bibliografii şi cataloage au completat în mod fericit
·O activitate care merită întreaga subliniere.
In domeniul istoriei, Academia Română a obţinut, de asemenea,
realizări importante. 1n a.far.a faptului di a fost continuată şi încheiată
·editarea Operelor lui Dimitrie Cantemir, lucrare începută încă clin timpul existenţei Societăţii Academice Române, după cum au fost tipărite
-Operele lui Miron Costin, Academia Română s-a îngrijit de publicarea
:a zeci de vo1ume de documente externe referitoare la istoria României
în cadrul colecţiei ce poartă numele lui Eu<loxiu Hurnmzachi, ca şi a
unei părţi din importanta colecţie Acte şi documente relative la istoria
renaşterii României. Secţia istorică s-a arătat preocupată de un întreg
;ansamblu de probleme şi a cuprins în sfera ei de activitate atît istoria
veche, cit şi cea medie şi modernă. Comunicările, lucrările şi ediţiile
de izvoa·re au îmbrăţişat trecutul întregu1ui popor român. şi nu s-au
·mărginit la hotarele statului român din acea vreme. De asemene'.l, secţia a socotit că una din primele ei datorii era aceea de a ~ntribui la
•descoperirea şi conservarea mărturiilor trecutului, ca şi la valorifica:rea lor.
Academia a acordat o atenţie specială problemei conservării şi
:apărării monumentelor istorice şi totodată a subvenţionat cercetarea
8)

9)

Ac-ademia Română. Legi, statute, regulamente, Buc., 1940, p. 9-11.
Analele Academiei Române, seria II-a, Partea administrativă si dezbateri,

:..XXX, p. 148.
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arheologică şi a ajutat prin aceasta la progresul arheologiei,
intr-oepocă în oare subvenţiile alocate de Stat in acest domeniu erau cu
t.otul nesatisfăcătoare. Activitatea istoricilor din oadrrul Academiei s-a

concretizat şi in unele misiuni executate peste hotare, oea mai remarcabilă fiind în această privinţă misitllllea lui Nicolae Densuşianu care
a cercetat, în 1878-1879, timp de 15 1uni, în Ungaria şi Transilvania,.
12 biblioteci şi 16 arhive. Activitatea membrilor Academiei pe tărimul
istoriei s-a concretizat prin publicarea unui mare număr de comunicări, studii şi lucrări monografice şi prin afirmarea lor, îndeosebi prin
personalităţile lui Xenopol, Iorga şi Pîrvan în domeniul istoriografiei
mondiale. 10)
Odată cu înfiinţarea Academiei Române, secţiei ştiinţifice i s-au
creat condiţii similaire de dezvoltare celor ale secţiilor istorice şi literare. Subliniind deosebita însemnătate a cercetării ştiinţifice în noul
stat independent român, unul din membrii Academiei spunea urmă
tloaT!e1e în 1882 : „Noi inceipem acum a trăi o viaţă proplie ou mult
ro.ai cunoscută ca mai înainte şi una din necesităţile propăşirii ţării
noastre este de a înainta în toate ramurile ştiinţelor". 11) Arătîndu-se
preocupată în mai multe rînduri de probleme ale practicii şi necesităţilor curente şi nepropagînd prin aceasta o ştiinţă ruptă de realităţir
secţia ştiinţifică s-a arătat totodată interesată şi în problema invenţiilor,
fiind semnificativă în această privinţă premierea în 1912 a aeroplanului lui Aurel Vlaicu. In capitala României libere s-a intensificat şi
s...,a ex.tins an de an activitatea în domeniul f?tiinţelor pozitive. Prin
activitatea neobosită a. unor valoroşi oameni de ştiinţă, ştiinţa române.aooă: s--a afirmat pe plan mondial şi s-a evidenţiat prin realizării
remarcabile.
Activitatea cultural-ştiinţifică a înaltului for de cultură al poporului român, care funcţiona la Bucureşti, în capitala statul!ui român independent, a fost permanent împletită cu acţiunile pe care Academia Română le-a dus în vederea sprijinirii desăvîrşirii unităţii naţionale. Perioada de adinci frămîntări a primului război mondial a găsit eoouri
fireşti în sinul Academiei, care a exprimat prin glasul membrilor ei
însăşi simţămintele poporului român dornic de a-şi desăvîrşi unitatea
naţională. La încheierea sesiunii din primăvara anuirui 1916, Constantin Istrati a ţinut să ridice problema desăvîrşirii unităţii naţionale, „oa
să putem închide şi noi ochii spunea el în numele generaţiei de căr
turari vîrstnici care-:şi trăiau ultimii ani ai vieţii - ca cei de la 1859,
fericiţi de a nu fi fost martori decît la ceasuri de înălţare". 12) Cîteva
luni mai tîrziu, de la tribuna Academiei s-a auzit glasul vibrant al lui
Delavrancea, care s-a ridicat împotriva puterilor ce susţineau că „po10) Pentru secţia istorică, vezi Dan Berindei, L'activite de la section histori-que de la Societe Academique et de l'Academie Roumaine jusqu'au parachevement de l'unite nationale (1867-1918), în Revue Roumaine d'Histoire, V (1966),.
nr. 6, p. 963-979.
11) Analele Academiei Române, seria II-a, Partea administrativă şi dezbateri„

lV, p. 108.
12)

Idem, XXXVIII, p. 205.
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poare1e miici trebuie să dispară în faţa popoarelor mari". Taft.odată,
Delavrancea a pledat cu înflăcărare cauza desăvîrşirii unităţii naţio
nale. ,,,Sîntem o fiinţă pe oare Carpaţii - a spus el răspicat - !ll.l/ o
desparte ci o întregesc". „Avem acela5i dor - a adăugat el repetînd
parcă cuvintele lui Kogălniceanu din 1857 din Adunarea ad-hoc a Moldovei ·- aoeleaşi dureri, aceleaşi aspiraţiuni". 13)
Desăvîrşirea unităţii naţionale în H118 a făcut din Bucureşti centrul unei vieţi academice unitare. ln sînul Academiei au activat în
această nouă perioadă cărturari de seamă şi deseori de la tribuna ei
s . . au auzit glasuri înaintate. Multe din înfăptuirile ştiinţei şi culturii
româneşti din prima jumătate a secolului al XX-lea şi-au găsit consacra.rea în Academia Română în deceniile următoare desăvîrşirii unităţii naţionale. Totodată, prin majoritatea membrilor săi, Academia Română a înţeles să ia poziţie împotriva teoriilor inumane ale hitlerismului
şi să militeze pentru apărarea lll!lităţii şi independenţei naţionale.
Insurecţia armată de la 23 August a deschis perspective noi, luminoase, culturii şi ştiinţ"ei româneşti. Din vara anului 1948, întemeindu-şi
sctivitatea pe tradiţiile înaintate ale unei vieţi academice aproape seculare, Academia a devenit un organism pus în slujba cauzei construirii
socialismului, în care beneficiindu-se de sprijinul larg şi generos al
shtului, cercetarea ştiinţifică, avînd la bază ideologia materialismului
dialectic şi istoric, a obţinut remarcabile cuceriri, 1a nivelul mondial,
pe tărîmul ~ulturii şi al ştiinţei.
Astăzi, Academia Republicii Socialiste România numără 13 secţii,
care sînt organele de coordonare şi îndrumare ale institutelor de cercetări aflate în subordinea lor. 1") Deşi, filialele şi bazele de cercetări asigură utilizarea forţelor de creaţie din întreaga ţară, oraşul Bucureşti
este centrul vieţii ooademice din ţara noastră. Din cele !16 unităţi de
cercetare ale Academiei, 38 funcţionează în capitală şi 18 în provincie.
Numărînd 95 membri activi şi 139 membri corespondenţi, Academia
a centrat sub îndrumarea ei activitatea de cercetare in cele mai! de
seamă domenii ale ştiinţei. Peste 3000 de specialişti lucrează i:n cadrul
Academiei, for ştiinţific şi cultural în permanent progres.
Munca de cercetare în Academie îşi găseşte sprijin în unităţi de
deservire ale activităţii ştiinţifice pe care importantul for de cultură
le are în Bucureşti : Biblioteca Academiei, Centrul de documentare ştiin
ţilfiic<\ şi Centrul de cercetare şi producţie a aparaturii ştiinţifice. Rlezull.:atele cercetărilor întreprinse în cadrul Academiei Republicii Soda.liste România îşi găsesc deseori aplicarea practică în producţie, iar valorificarea lor pe plan ştiinţific este întreprinsă de Editura Academiei,
altă unitate de deservire a muncii ştiinţifice din cadrul instituţiei academice, existentă de asemenea în capitală. Nu este lipsit de semnificaţie faptul că în perioada 1949-1966, Editura Academiei a tipărit
peste 4500 de titluri, reprezentînd aprioximativ 80.000 coli editoriale,
Idem, XXXIX, p. :11-40.
Pentru activitatea Academiei în ultimele două decenii, vezi I. Goliat,
Academia Republicii Socialiste România, în Studii, XIX (1966), nr. 6, p. 1131-1165.
13)

14)
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într-un tiraj de aproape 9 milioane de exemplare; totodată, merită a•.
că valorificarea cercetărilor se face şi prin intermec:Uul a pest.e 70 de reviste din cele mai variate domenii ale ş1li.inţei"
contemporane, dintre care pest.e 30 apar în limbi străine, ceea ce asigură clif\12area peste hotare a rezultatelor muncii ştiinţifice întreprinse·
in cadrul Academiei.
ln cadrul efortului colectiv şi al programului unitar al cercetării
ştiinţifice, Academiei Republicii Socialiste România îi revin sarcini de·
seamă. Activitatea ei se leagă de problemele cele mai acut.e ale construcţiei socialismului şi munca desfăşurată în unităţile srue contribuie·
la avintul multilateral pe care-l cunoaşte patria noastră.
„Creaţia ştiinţifică şi culturală a arătat tov. Nicolae Ceauşescu·
la adunarea solemnă consacrată sărbătoririi Centenarului Academiei are rădăcini adl:nci în trecutul îndepărtat al istoriei poporului nostru;
ea s-a dezvoltat în strînsă legătură cu progresele social-economice, cu·
lupta forţelor înaintate pentru eliberarea naţională şi socială, cu întreaga evoluţie a societăţii româneşti, precum şi cu prw~resul ştiinţer
şi culturii universale. 15) Academia Republicii Socialiste România, puternic for de ştiilllţă şi cultură, înzestrat cu cadre şi mijloacele rnlateriale în raport cu sarcinile care-i revin, aduce preţioase contribuţii.;
tezaurului cultural işi ştiinţific al poporului nostru şi îşi pune toate·
puterile în serviciul cauzei desăvîrşirii construcţiei socialiste.
fi subliniat faptul

RESUME

La viile de Bucarest eut un role culturel particulierement important. Pendant
la periode de desagregation du feodalisme ce r6le s·accentua. L'organisation de la
vie culturelle devint une recenssite vu le developpement qu'elle avait atteint. En
.1810 fut fondee ă Buc-arest la Socitete litteraire greco-dacique, puis en 1827 on y
reorganisa la Societe Utteraire, fondee auparavant ă Braşov. La Socl.ete Philarmonique, une nouvelle Societe literaire, transformee en As.ţociation litteraire /1845/.
ont fonctionne ă Bucarest pendant la periode qui precede la revolution de 1848.
A Bucarest - devenu capitale de la Roumanie - fut organisee en 1866 la Societe·
Litteraire Roumaine, qui, l'annee suivante, prit le nom de Societe AcademiqueRoumaine. La nouvelle societe comptait parmi ses membres des erudits de tous
Ies pays habites par Ies Roumains. En 1879 la Societe Academique Roumaine fut:
transformee en Academie Roumaine, l'Academie de la Republique Socialiste deRoumanie de nos jours. Pendant cent ans !'Academie assu!"a le developpement
unitaire de la vie culturelle du peuple roumain, ses membres depolyant une activite laborieuse et multiforme. Bucarest fut ainsi le principal centre de la vie
academique roumaine, la ville jouant aujourd'hui un r6le primordial dans le processus de parachevement de l'edification du socialisme en Roumanie.

15)
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