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PARTICIPAREA SATELOR LA ORGANIZAREA TARII

Pentru a infaptui Romania noun, despre care se vorbe§te atat de mult, trebue apli-
cata o conceptie mid de organizare a fcirii.

Concepfia centralists, dominants Inca, chiar cand apare sub forma de descentra-
lizare" trebuie sä fie intregitd prin conceptia organizcirii locale. Pe aceasta din urmd
vrem s'o schitam aci.

In conceptia centralists, o jars nil poate fi organizata decat de sus in jos, abstract,
din capitald spre provincie, prin aplicarea pe tot intinsul ei a acelora§i legi Si dispozitii.
Neajunsurile cunoscute ale acestei conceptii sunt: generalitatea masurilor, care nu se
potrivesc la fel de bine tuturor tinuturilor, tuturor satelor §i tuturor ora§elor, atat de deo-
sebite intre ele, Si pasivitatea fata de problemele oNte§ti, cu care deprind poporul
trecand grija de a organiza tara exclusiv pe seama functionarilor de stat.

Conceptia, pe care am numit-o a organizarii locale, cautd mijlocul de a inlatura
aceste neajunsuri. Ea propune o acfiune orizontala: organizarea intensive a deosebitelor
subunitati ale tdrii, prin initiativa §i munca celor ce le alcdtuesc.

*tim ca aceasta conceptie are toatd aparenta unei utopii. Pasivitatea fatalists, de
atatea on evidentiatd a satelor noastre, pare a-o desminti, in cazul marii multimi a a§e-
zdrilor romane§ti, in cazul a§ezdrilor rurale.

Dar cercetdrile monografice ale Institutului Social ne au ardtat de mult cg., de§i
adevaratd, observatia aceasta nu exprima o situatie de neschimbat. Satele noastre pot
fi dinamizate; locuitorii for sunt capabili sd-§i organizeze colectivitatea.

Echipele studente§ti au pornit la lucru pentru a verifica aceasta convingere. Analiza
rezultatelor celor 4 campanii intreprinse pand acum de Fundatia Regald Principele Carol
n'a desmintit-o.

In genere, trei campanii succesive ale unei echipe inimoase sunt de ajuns pentru a starni
in a§a fel un sat incat ob*tia locuitorilor lui sa poata colabora la organizarea acelui sat.

Venirea echipei scoate satul din conformism. Ii face pe locuitori sa.-§i priveasca
vieata cu ochii strdinului, sä devie con§tienti de neajunsuri, pe care nici nu le luau in
seama pang. atunci, de familiare ce le erau. Acest prilej dat satului ss se cunoascd. cons-
titue etapa intai a revolutiondrii morale, pe care o urmarim.

Activitatea echipei nu intarzie sd contureze in fata satului Si ideea unei mai bune
organizdri. Datoritd ei se deseneaza in mintea multor locuitori ideea unei oranduiri mai
lesnicioase, mai frumoase §i mai sandtoase a vietii din sat. Opozitia dintre realitate §i
idealul acesta le improspateaza felul de a fi, scotandu-i din pasivitatea dinainte de aceasta
dedublare. Trezirea nemultumirii cu starea prezentd a satului Si indrumarea pe calea unei
active imbundtdtiri a ei este etapa a doua §i cea mai insemnata a revolutiei morale pe
care trebue s'o prilejulascd echipa.
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Lucrarile Insemnate pe care satele le duc, la capat, cu ajutorul echipei in anul at doilea
§i al treilea de campanie consolideaza aceasta inviorare a spiritelor. Faptul de a fi
izbutit sa-§i ridice singur un camin, o cooperativa,un pod, ii cid satului incredere in sine
§i curajul de a continua actiunea de autoorganize §i dupe plecarea Echipei, indrumat
numai de conducatorii locali, care §i-au descoperit vocatia in cursul muncilor dezlantuite
de echipa.

Aceasta schimbare a mentalitatii satului e fixate institutional in Caminul Cultural.
Avand in frunte elementele cele mai intreprinzatoare ale satului, el structureaza locuitorii
acestuia in perspectiva unei indelungi campanii de organizare. In aceasta formatie satul lupta
contra prezentului sau, pentru a-1 preschimba Intr'un viitor de optima organizare. Nu e
cazul sa infati§ez cu prilejul acesta in amanunt functionarea caminelor culturale.1)Pentru
a intemeia afirmatia, ca satele noastre sunt capabile sa contribue la organizarea tarii, e de
ajuns sä amintesc doua aspecte ale lor.

1. Caminele solidarizeaza, in vederea actiunii de ridicare a satului, satenii, functio-
narii din sat (preot, invatator etc.) §i pe fiii satului ajun§i in ora§e, in vederea actiunii de
ridicare a satului ior, la nivelul accesibil in veacul al XX-lea §i necesar pentru consolidarea
temeinica a statului romanesc.

2. Caminele scutesc satele de actiuni, ce le ar putea primejdui echilibrul, devremece
luereaza potrivit conceptiei sintetice despre vieata colectiva, care da o egala insemnatate
problemelor muncii, sanatatii, instructiei §i credintei §i sta la temelia activitatii Fundatiei
Regale Principele Carol".

Datorita acestor insu§iri, caminele culturale sunt un organ de legatura fare pe-
reche intre actiunea de sus in jos a autoritatilor centrale §i regionale Si intre actiunea de
autoorganizare de jos in sus a satelor. Sprijinind §i stimuland initiativa caminelor cul-
turale, administratia de stat iii poate simplifica neasemuit actiunea ei de organizare §i
amplifica apreciabil randamentul organelor tehnice : al medicilor, al veterinarilor, al
agronomilor at cooperatorilor.

Satele noastre sunt capabile de o contributie insemnata la campania de organizare
a tarii. 0 aduc bucuroase, de indata ce sunt aduse la con§tiinta nevoilor Si a puterii lor,
de a le remedia.

Obligativitatea serviciului social pentru toti absolventii de §coli superioare, ce urmeaza
sa intre in administratia de stat, care a fost hotarita zilele acestea, pune la dispozitia
actiunii de indrumare §i de organizare a statelor, experimentata de Fundatia Regale
Principele Carol" §i confirmata stralucit, atat energii tinere§ti numeroase cat §i mijloacele
trebuitoare pentru extinderea §i definitivarea actiunii ei.

Incepe o etapa noun a actiunii de organizare a Oa Mijlocul de o rare eficacitate
at participarii satelor la actiunea de organizare a tarii e adoptat §i potentat §i va fi pus
din plin in slujba organizarii statului romanesc prin introducerea serviciului social obli-
gator la sate.

D. GUSTI

FILOSOFAREA DESPRE FILOSOFIA POPORULUI
ROMAN

Pentru temeiurile aratate pane acum 9, nu putem fi de acord cu teoria generala pe
care o construe§te d-1 Blaga, prin reducerea culturii" la stii" §i a sti/u/ui" la o
categorie abisald ".

1) Ea poate II cunoscutA prin revista Comtnul Cultural, pe care o acoate Fundatla Principile Carol".
1) Vezi numerele 11-12, 1937 el 1-3, 1938 ale revIstei.

104


