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Fundatia Culturalii Regala Principele Carol ~i-a facut o datorie sa aduca la 
cuno~tinta tuturor, sub toate formele, preocuparile fundamentale de interes ob
~tesc, ce o framanta de doi ani. A~a, in cursul lunilor Noemvrie, Decemvrie ~~ 
lanuarie Societatea de Radiodifuziune a avut bunavointa sa primeasca a se face 
15 conferinte in fata microfonului asupra a 15 aspecte ale satului romanesc, tinute 
de 15 conducatori de echipe student~ti dintre cele 25 ce-au lucrat in vara anului 
1935 in 25 de sate ale Romaniei. 

Munca de peste vara a acestor 25 de Echipe studente~ti a continuat in toamna 
cu lucrarile pentru organizarea Expozitiei, care a stat deschisa in Parcul Carol 
aproape doua luni. Prin aceasta Expozitie, Fundatia s'a straduit sa dea o imagine 
complecta a scopurilor ~i realizarilor activitatii echfpelor studente~tf, o lectie 
intuitiva a doctrinei vii ~i a metodei de lucru a echipelor, ~i un mijloc demon
strativ ~~ evident al rosturilor institutiei Fundatiei. 

Rasunetul pe care Expozitia ~~ conferintele le-au gasit la publicul vizitator, a 
fost mare. In cartea Expozitiei, pana in ziua de 9 Februarie cand s'a inchis, au 
iscalit 7689 de vizitatori ; in grup au vizitat expozitia 50 comandante de cerceta~e, 
100 de ascultatori Ia cursurile de comandanti de strajeri, 50 arca~i din Bucovina, 
Facultatea de medicina veterinara, Facultatea de medicina umana, diverse Semi
nare ale Facultatii de litere, 11 licee ~i ~coli, Seminarul Pedagogic, Academia de 
belle-arte, lnternatul teologic. In fruntea tuturor mentionam vizita clasei Marelui 
Voevod Mihai. 

Foarte multi vizitatori ~i-au exprimat, in condica vizitatorilor Expozitiei, cu 
variante diferite, dorinta ca Expozitia sa capete un caracter permanent ~i sa se tran
sforme in muzeu. Ii asiguram ca ~~ noi am urmarit acela~i lucru ~i ca, atunci cand 
imprejurarile vor permite, Muzeul satului romanesc va lua fiinta. Pentruca dadi 
Fundatia este mandra ~~ multumita ca a putut starni interes pentru lucrarile ei, 
este dezolata vazandu-se nevoita sa-~i distruga propria opera, desfiintand Expo
zitia, construita cu o truda aproape tot atat de grea ca ~~ munca depusa in sate. 

Expozitia a interesat prin seriozitatea ~~ sinceritatea muncii culturale pe care 
o ilustreaza; ea a depa~ii insa aspectul ei informativ, luand proportiile unui simbol. 
Unii ii atribue chiar un caracter ,revolutionar" cultural. 
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. In randudle cari urnieazli voi ·desprinde cateva din invatamintele ~i pers-pectivele muncii Echipelor studente~ti. Sunt idei scumpe noua ~i verificate cu prisosinta pe teren ~i cred ca vor prezenta interes, chiar sub forma unei expuneri concentrate, celor cari nu le cunosc, ori le cunosc gre~it ~i fragmentar : fara a aminti pe acei ce nu vor sa le cunoasdi, de~i le discuta, ori de acei ce le cunosc ~i totu~i intentionat le diformeaza. Sunt idei caHiuzitoare, ce-au stat Ia baza lucrarilor Echipelor studente~ti ~i care sunt indiscutabil legate unele de altele, formfmd doctrina culturala a Fundatiei. Mai intaiu, lucrarile echipelor ofera o reactiune hotarita impotriva bunevointelor, impra~tiate de multe ori cu multa generozitate, de a Iuera in domeniul cultural, fara plan ~i fara cunoa~tere. Caci este bine stabilit ca, cea mai raspandita prejudecata a unei culturi uniforme, egale ~i egalizante, a~a zisa cultura generala, trebue definitiv inlaturata. Cultura nu este ceva mo~tenit, ci este straduinta de a stabili o legatura vie intre o persoana ~i bunul cultural. Daca o astfel de legatura lipse~te, bunaoara intre o biblioteca ~i membrii unui cere de lectura, ce nu citesc, atunci biblioteca nu are nicio valoare, pentru ca nu exista o biblioteca in sine, ci una pentru cititori. Important este deci, nu de a crea biblioteci (ceeace formeaza pare-se regula culturalilor oficiali), ci de a face ca biblioteca sa fie consultata. Pentru a fi insa consultata, trebue ca sa existe interes pentru citit ~i cartile disponibile sa intre in sfera interesului cititorilor, De aceea, bunaoara, o biblioteca ora~eneasca nu inseamna nimic Ia sate. 
Nu poate fi vorba, deci, de o cultura generala populara, ci de una potrivita trebuintelor poporului. Marea ~i greaua intrebare ce se pune acum, este tocmai care sunt aceste trebuinte ale poporului, ce variaza dupa sat ~i ora~ ~i chiar dupa sat ~i sat din diferite regiuni. De zece ani, Institutul Social Roman i~i inchina munca studiului monografic ~i pasionat al satului romanesc. Studiile monografice, de cunoa~tere a tarii, trebue sa formeze deci fundamentul oricarei actiuni culturale. Cunoa~terea monografica da astfel na~tere culturii regiGnale, culturii locale, caci fire~te numai in1elegerea sociologica a unei unitati sociale poate indica planul ei de actiune culturala. 

A doua prejudecata, ce stapane~te a~a zisa raspandire a culturii ~i care trebue~te de asemenea inlaturata, este gre~eala ce se face deobiceiu avandu-se in vedere numai viata econmica, ori numai cititul, ori numai aspectul biologic al unui sat. lata o alta mare eroare, ce condamna la sterilitate orice buna intentie l Caci monografia sociologica ne invata ca satul este o unitate sociala, o unitate de viata bine inchegata, un total indivizibil, pe care nu-l intelegi decat daca-1 prive~ti in totalitate. Nu exista o economie sateasca izolata de sanatatea satului, ori amandoua despartite de viata spirituala ~i sufleteasca a sateanului. lata un nou adevar monografic, plin de consecinfe pentru conceptia culturii. Totalului social trebue sa-i corespunda o cultura totala. Am dobandit astfel al doilea principiu de directiva culturala, ce a condus programatic activitatea Echipelor studente~ti. Sa admitem, bunaoara, un sat foarte citit, cu toate carfile din biblioteca consultate. Insa, acest sat ar fi ros de boli : tuberculoza, sifilis, mortalitate mare, natalitate mica, a~a cum din nenorocire sunt foarte multe din satele noastre. Acest sat s'ar afla ~i intr'o stare de mizerie economica, egala cu mizeria biologica. Se impune intrebarea : ce valoare ar avea cititul, ori conferintele binevoitoare, pentru un astfel de sat? 
Atunci, iata ca este neaparat necesar, ·pentruca o.cultura intelectuali.i sa poatli da roade, sa dam o atentie egala ~i · culturii si.ini.itafii (intretinerea sanaHi1ii ~i combaterea bolilor), ~i culturii muncii (aspectul vietii economice regionale, femeea in gospodarie}, ~i culturii sufletului (intarirea sentimentului religios, combaterea superstitiilor ~i a sectelor). Largirea cadrului intelectual · al culturii', prin cultura · to tala,· 
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pentru a-i da un cuprins sociologic, satul total, este in adevar o extrem de importanta concluzie, ce reprezinta o conceptie noua a culturei. Dar, cultura, daca este regionala ~i totala, nu se poate darui ~i nici comanda de sus in jos. Ea nu se poate infaptui decat de jos in sus. 0 noua gre~ala pe care o intalnim la tot pasul ~i nu numai la noi, ci chiar ~i in tari mai inaintate in evolutia culturala, consta tocmai in impunerea de la centru, pe cale legislativa ori administrativa, a unor reguii cuiturale, care mai totdeauna se dovedesc fara rezultate. Actiunea culturala, pentru a avea urmari pipaibile ~i a fi incoronata cu succes, trebue sa fie directa. Aceasta este metoda Echipelor studente~ti. lnfratirea membrilor unei echipe intre ei ; infratirea lor personala ~i laolalta cu satul total ~i cu locuitorii lui; insfar~it, infratirea lor cu Fundatia, care i-a selectionat, organizat ~i pregatit, potrivit unui anumit plan, ~i care i-a trimis in sate -iata ce este o Echipa. 
Pentru a da o ideie justa de spiritul de echipier, comunic doua documente elocvente ~i autentice din Curierul Echipelor Studen(e$ii, organul Fundatiei, ce a fost creat in timpul muncii celor trei luni, pentru a face legatura spirituala intre echipele care lucrau la o mare departare una de alta. lntaiul document este profesiunea de credinta a unei echipier, scrisa expresiv, cu mult temperament, patos ~i o sinceritate comunicativa: 

,Pregatindu-ne pe ace~ti noi tovara~i. nu e numai publicarea rezultatelor §i experien(elor capatate, ci ceva cu mutt mai trainic §i mult mai adanc. Este drumul mai deparle spre iubirea satului. Nu-l vom uita. Nu-l vom trada. Ci, satul ne va urmari mereu, cu amintirea lui, chemandu-ne. La ora~ vom triii nu numai pentru noi, ci ~i pentru el. Munca noastrd, pregatirea noastra, liecare in mes(llia lui, o vom lace cu gandul ca sa lim inca mai gala de lolos satului, mai potriviti celor pe care satul ni le cere, mai infelegiitori pentru toata aceasta trudnicii viafa, in care invalma~ite stau [aolalta ce[e mai mari dureri, cu cele mai mari nadejdi ~i bucurii. Cine nu a ajuns sa le lacii trup din trupul sau, sullet din sulletul sau, cine se intoarce Ia ora~ cu zambetul de batjocura pe buze, cu dispreful trula~ului in inima, cine nu se vade!lfe a li lost cu desavar~ire prelacut in mai bine, cu aft sullet mai proaspat ~i mai de omenie decal inainte, acela nu merita sa li lacut parte din toviirii~ia noastra ~i nu merita sa-l rabde bunul ~i bldndul siltean, care a crezut in el ~i in cuvantul in numele caruia lusese trimis. Suntem de aci inainte lega(i cu blestem, Irati de Cruce, noi carlurarii Echipe[or, cu satenii a[iituri de cari am triiit. De aceea, a parilsi munca inceputa, inseamna a ne trada pe noi in~ine. Un scurl popas deci ne putem ingadui, nu doua, ~i-apoi iard~i La lucru : nu trei Zuni, ci tot anul: nu numai [a sat, dar oriunde am li. Nu numai ca studenfi, dar pentru totdeauna: a~ a trebue sa ramanem, cu intreaga noastra viafa inc hinata credinfei fi iubirei active pentru sat. 
Sa dea Dumnezeu sa ne intalnim cu to(ii, lard tradare, mereu alaturi, din ce in ce mai numero~i §i din ce in mai in stare sa ne finem de lifgaduiala data acum". 

Al doilea document este tot o profesiune de credinta a unui echipier, cu a lt temperament : 
,$i sa aducem cu noi bucuria plina, tanilrd, barbilteascil, inviordtoare, care ne cuprinde toatil liinfa, c-and vedem biserica tndNJptata de noi, podul biltut de noi, cCiminul ridicat de noi, troifa lalnicil tnalfata de noi fi pe tovard~ii no~tri de varstil, premilitarii ~i pe prietinii mai mici, strdjerii, pe cari noi i-am deprins sa caute plac-erile silnatoase, ale intrecerii in destoinicia ~i puterea trupului ~i istefimea brafelor, pregatindu-i pentru o viafa noua, de desciplina, muncit, sanatate 1i mandrie." 

~i autorul continua, hotarit : 
,$i sa ramanem fi aici, unde [ocu[ bradu[ui II [uat de IChe[ete[e de Ofe[ afe blok-hausurilor 1i locul lirului !impede de rdu fi al ,oselei de piatrd e luat de nein· 
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trenzpta linie a tramvaelor ~i asfaltului ~i unde unda proaspdta a vcintului ~i cea. ar
zatoare a soarelui sunt imbiitninite ~i ostenite, sii riimcinem §i aici, Ia ora§, aceeaJi 
legiune tciniira de muncii §i credinfii intr'o tara nouii. Sii facem sii piitnzndii, in incii
perile biitnine ale universitiifilor §i in cercurile noastre nehotiirite studenfe§ti, aenzl proas
piit al locurilor in care am inviifat de La plugari sii muncim fi sii credem, cliidind 
Romania de maine Ia sate, §i sa raspandim intte tovara§ii no,tri de carte, chemarea 
cea nouii, c_are ne-a purlat prin tara muncind §i aduncind satele Ia muncii". 

Acestui spirit voluntar idealist se datore~te opera constructiva ~i de educatie 
sociala a Echipelor studente~ti, ce se poate rezuma in aceste doua nazuinte : 

1) Din fiecare taran sa se faureasca o personalitate sociala, valoare superi
oara, prin care ~i pentru care se poate institui o civilizatie taraneasca originala; 

2) Schimbarea starilor sociale ~i a mentalitatii colective a satului, dici, daca 
fara om nu exista lume, nici omul nu exista fara lume. 

Stare sociala ~i mentalitate colectiva sateasca, pe de o parte, personalism 
taranesc, pe de alta parte, sunt insa atat de impletite una intr'alta, incat alcatuesc 
cele doua forme complimentare ~i constitutive ale realitapi satului. 

Prefacerea lor structurala este prefacerea satelor romane~ti, deci a vietii 
nationale romane~ti. In aceasta osmoza perpetua intervine Echipa inrolata in slujba 
idealului social al Fundatiei, cu atata vigoare ~i a~a de reu~it, incat, inca in vara 
anului 1934, am fost intampinat, de delegatul comunei Napadeni din Basarabia, cu 
ocazia vizitei pe care am facut-o Echipei de acolo, cu cuvintele: ,Ceeace a facut 
Echipa regala in trei luni de zile, nu s'a facut in cei 15 ani de la Unire." 

Una din preocuparile de capetenie ale Fundatiei a fost ~i este ca munca 
savar~ita cu atata avant in trei luni de zile, sa nu se inchee odata cu plecarea 
Echipelor din sat. Cine ~i cum va continua aceasta munca in sat? Oare delegati 
de la centru? Sau functionari culturali platifi din bugetul Statului ? Ar fi desigur 
solutia cea mai comoda ~i mai conforma cu spiritul timpului, care nu este a noastra. Satul 
in care s'a lucrat trebue sa-~i ia destinul in mainile lui proprii. Echipele in timpul 
celor trei luni, pe langa lucrarile lor de ridicare a satului, mai due o munca de 
descoperire a acelor elemente din sat care, impreuna cu fiii satului plecati de-acasa 
sa formeze Caminul Cultural, adica organul de ducere mai departe a metodei de 
lucru intrebuintata de EchipiL 

Expozitia de la Parcul Carol a aratat, demonstrativ, cum este inteles un 
Camin. lar revista speciala a Fundatiei ,Caminul Cultural" da lunar sfaturi ~i 
indicatii cum sa se organizeze ~i sa funcfioneze un Camin Cultural. 

Noi retinem aici principiul nou de autoajutorare a satului; satul adica trebue 
sa fie educat in sensul ca el, prin el insu~i, sa-~i faca, in Casa Satului, unde este 
localul Caminului, !,li o biblioteca, ~i un dispensar, cu farmacie, ~i bae, ~i muzeu, 
~i sala de festivitafi, de radio, de !,lezatori, ~i o cooperativa, oricat ar fi de modesta, 
de credit, de consum ~i de producfie. 

Stiu, se va obiecta, cu drept cuvant, satul este a~a cum este ~i nu are, in 
afara de excepfii, conducatori gata de sacrificiu !,li infelegatori ai problemelor ce 
le pune Caminul. Pentru pregatirea acestor conducatori, Fundafia a creat o ~coala 
taraneasca, la Poeana Campinei, iar Echipa din Le~u a organizat, din proprie ini
tiativa, cursurile de indrumari sociale · ~i culturale la Le~u in Nasaud. (Despre 
aceste noui tipuri de ~coala, care trebuesc generalizate, ~i despre aceasta noua peda
gogie, de care se sperie reprezentantii pedagogiei vechi ori invechite de la noi, se 
va vorbi, in mod special, mai tarziu). 

Organizarea noua a echipelor da prilej tinerimei carturare, care va avea 
mai tarziu, la maturitate, raspunderea bunului mers al tarii noastre, sa treaca prin 
focul regenerator al muncH pentru sate. In sat, ace!,lti tineri carturari, din toate 
specialitatile, sociologi, medici umani ~i veterinari, teologi, agronomi, ingineri silvici, 
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maestre de gospodarie, au un camp larg ~i maret deschis ca sa-~i arate patriotismul lor activ ~i constructiv de actiune con creta, practica ~i binefacatoare , ei au prilejul rar sa-~i poata arata puterea de munca ~i energia creatoare de suflet nou ~i de sHiri noui roman~ti. 

Organizatia Echipelor de mundi culturala la sate, alcatuite din studenti ~i tehnicieni, devine astfel o noua metoda, metoda practica ~i adevarata, pentru noua organizare a vietii roman~ti. De multa vreme toata lumea dore~te sa faca ceva pentru satele romane~ti. Cei mai multi, se sbat insa pe drumuri gre~ite, impiedicand astfel, in loc sa ajute, ridicarea satului romanesc. 
Credem, ~i cu dinadinsul am tinut sa verificam, sub toate formele, ca metoda aplicata numai de doi ani de Fundatia Culturala Regala Principele Carol, conceputa ~i experimentata insa de peste zece ani de Institutul Social Roman, metodc1 Echipelor, este cea adevarata. · 
Daca este a~a, ne ingaduim sa tragem, fara inconjur, ~i cu curaj, toate consecintele. Spuneam anul trecut, la inchiderea conferintelor lnstitutului Social Roman, asupra Refonnei Statului, ca avem peste 15.000 de sate; ca aceste sate, cercetate monografic dupa metoda lnstitutului Social Roman ~i prelucrate dupa metoda culturala preconizata de Echipele Fundatiei, repartizate pe patru ani, da 3.700 pe an. lar aceste 3.700 de sate pe 71 de judete ne da 53-54 pe judet (fire~te aproximativ, unele judete fiind mai mari, altele mai mici), Ei bine, cred ca nu ar fi greu sa se puna in bugetul acestor judete, in fiecare an, suma corespunzatoare necesara studiului ~i transformarii celor 53 de sate anual. 
lnstitutul Social Roman este gata a-~i lua raspunderea cecetarii, iar Fundatia sarcina organizarii culturale. 
Intrebarea insa, grava, prin ce oameni se va putea infaptui ~i prin ce echipe de munca ?, ne turbura I Pentruca, sa ne fie ingaduit a face marturisirea : Echipele nu se pot organiza chiar a~a de u~or cum s'ar crede. Membrii lor se gasesc cu greu ~ i se aleg tot a~a de greu. 
De aceea se impune o masura radicala. Anume : introducerea serviciului soda! obligator. Pentru a pregati ~i grabi marea munca de constructie a satelor ~i, deci, a tarii, din interes superior national, sa se introduca, pe cale de Lege, obligativitatea serviciului la sate, pe termen de 3-6 luni, ca un stagiu indispensabil; pentru invatatori, ca sa-~i poata dobandi diploma; pentru preoti, pentru a £i admi~i printre candidatfi la ocuparea de parohii ; pentru medici, ca sa poata obtine dreptul de libera practica; pentru maestre de gospodarie, ca sa poata fi numite in invatamant ; pentru agronomi. ingineri silvici, pretori ~i notari, ca sa poata fi numiti in functii de stat; ~i pentru studentii tuturor facultatilor, care sa nu poata obtine diploma de licenta ori doctorat, daca nu aduc dovada participarii Ia munca culturaHi a unei echipe. 
Opera uria~a de transfonnare a satelor, care a intarziat destul de mult, cere sacrificii enorme ~i sfortari imense I Sunt convins insa ca, daca exista vointa de a servi Natiunea, pe deantregul ~i cu temeinicie, nici o sfortare ~i niciun sacrificiu nu pot fi prea mari. Dovada ne-o dau, dealtfel, admirabilele Echipe voluntare, care, cum a fost cea din satul banatean Macedonia, s'au oferit singure, din proprie initiativa, sa munceasca pentrul satul romanesc ~i au lucrat stralucit de bine. Avem doctrina, avem metoda, avem experienta, avem germenii unei reinoiri totale a satului romanesc. 
Munca Echipelor, de~i limitata in timp ~r spatiu, comanda viitorul; ea ne incurajeaza sa speram intr'o mobilizare generala a tuturor fortelor ~i energiilor romane~ti, tinere ~i batrane, din toate categoriile, de toate profesiile, care impletite intr'o singura vointa darza, sa creeze, eroic ~i fad intarziere, o Romanie inoita ~i tare. 

D. GUST! 
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