
Am lucrat până acum în sate singuratece. Fiecare din ele ne-a dat de furcă
trei veri întregi şi rar să fi plecat cineva nesupărat de gândul că au mai rămas multe
toate neisprăvite.

e drept că o parte din supărările acestea se datorau acelei griji excesive de
satul în care am lucrat, ce ne împinge să dorim să-l organizăm până la capăt şi
ne împiedică să-l lăsăm să se gospodărească singur, o dată ce a ajuns capabil să
se conducă singur.

Nu vrem totuşi prea mult când ne încumetăm să facem în cazul unor plăşi
ceea ce izbuteşte cu atâta greutate într-un singur sat? N-am trebui să continuăm
cu mijloacele sporite, ce stau de acum la dispoziţia cauzei noastre, pe calea, sigură
şi încercată ani de-a rândul, a muncii în sate luate în-de-ele?

Cred că îndoielile acestea sunt fără temei. Am muncit destul şi îndeajuns
de bine ca să putem râvni şi să trebuiască să râvnim să ni se îngăduie o muncă
mai eficace.

e mare lucru un sat cu oamenii puşi pe drumul cel bun al încrederii în putinţa
lor de a-şi orândui mai bine viaţa. Pilda lui poate stârni un mănunchi întreg de
alte sate.

Ne-am lovit însă de prea multe ori de împrejurări ce nu puteau fi schimbate
şi de forţe ce nu puteau fi înfrânte cu braţele şi mijloacele unui singur sat.

Am sădit livezi de meri şi de nuci, munciţi de gândul că nu putem reface
şoseaua de zeci de kilometri până la târg, care singură putea asigura buna desfacere
a poamelor cu care vream să scoatem sărăcia din sat. Am convins oamenii să se
adune într-o cooperativă şi am clădit localuri, apăsaţi de gândul celălalt că nu le
putem asigura prosperitatea în lipsa centralelor regionale de aprovizionare şi de
desfacere. Am luptat cu malaria, clădind dispensare şi împărţind chinină, mâhniţi
că nu putem seca bălţile mari, care o pricinuiau.
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Judecând bine, putem spune că opera de ridicare a unui sat nu poate fi dusă
la bun sfârşit înainte ca să fi fost bine organizată plasa din care face parte.

Atmosfera de vioiciune trezită într-un sat şi aşezămintele economice, cultu -
rale şi sanitare, cu care a fost înzestrat, sunt consolidate numai atunci când viaţa
întregii regiuni e vioaie şi le potenţează. Vioiciunea aceasta însă nu vine când
lipsesc şoselele şi buna organizare a desfacerii, care stimulează producţia şi fac
cu putinţă ivirea deprinderii de a-şi îngriji sănătatea şi spiritul. Dacă e împrejmuit
de dezolare şi totul stă în loc în jurul lui, chiar cel mai fără pereche dintre satele
model e ameninţat de soarta oazelor din largul mărilor de nisip.

trebuie să ne încumetăm să schimbăm obiectivul, dacă nu de altceva ca
să dăm trăinicie muncii noastre de până acum.

*

Vom merge din nou în sate. Dar cu alte orizonturi. Gândurile şi vrerile
noastre nu trebuie să se oprească la hotarul satului unde am fost trimişi. trebuie
să îndeplinim munca de educare şi de înzestrare a acestuia, coordonându-ne
activitatea muncii celorlalte echipe din plasă şi încadrând-o cât mai mult în lucrările
ce privesc plasa întreagă. 

La capătul câtorva campanii, trebuie să lăsăm în urma noastră: aci digul
care e cheia însănătoşirii şi înavuţirii întregii plăşi; dincolo organele de conducere
economică şi uzina electrică, în altă parte armătura sanitară, culturală şi economică
de care au nevoie satele de colonişti pentru a putea îndeplini misiunea pe care o
au la hotar.

Dar nu ni se va întâmpla oare, după câţiva ani, ce ni se întâmplă acum?
Nu ne vom da seama atunci că deplina organizare a unei plăşi cere ca întregul
judeţ să fie pus la punct?

Nici că se poate altfel. Nu vom rămâne, desigur, nici atunci la tehnicile şi
programele pe care ni le vom crea între timp. Ci vom face pasul următor şi, dacă
munca noastră în plăşi va găsi atâţia următori câţi a găsit cea din sate, vom putea
trece cu linişte la unităţi mai mari.

De la o vreme, după de câteva ori cinci ani, urmarea ar putea fi o ridicare
a ţării întregi. Nu va fi opera numai a noastră. Vom avea însă mulţumirea că spiritul
nou de încredere activă în puterile românimii, care va rodi an de an tot mai mult,
a fost pornit şi de noi; că am fost experimentatorii unor tehnici noi de administrare
a ţării şi pepiniera administratorilor ei viitori.

Să înaintăm dar pe drumul acesta, ce duce spre România viitoare, lucrând
cu hotărâre la organizarea plăşilor, noul nostru obiectiv.
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Golopenţia, deşi fără să-i poarte semnătura. totuşi ea îi aparţine şi e drept
să fie socotită ca operă a lui. Socotesc că această broşură este de o
importanţă capitală pentru înţelegerea justă a Serviciului Social şi a
modului cum gândeam pe atunci rosturile sociale ale sociologiei.
ideile de bază ale acestei broşuri au încă şi azi, cred, un interes deosebit,
căci ceea ce se urmărea era educarea cetăţenească a tineretului, în sensul
de a le da informaţia trebuitoare pentru cunoaşterea problemelor reale
ale ţării, în aspectele lor istorice, actuale şi de perspectivă, deci de
antrenarea lor constienţi în acţiune. În afară de o bibliografie selectivă
a problemelor, generală, dar şi diferenţiată pe regiuni, broşura cuprinde
şi o schiţă sumară, totuşi clară şi sugestivă, a istoriei noastre sociale, aşa
cum a fost ea înţeleasă de la Bălcescu încoace, o analiză demografică
şi economică a ţării, a biologiei şi demografiei ei, a structurii social-
economice, a oraşelor şi categoriilor sociale, a mişcărilor de tranziţie
de la sate în oraşe, a proceselor de modernizare şi industrializare, toate
formând laolaltă un tablou unitar, document atât de valoros încât nu poate
lipsi dintr-o istorie a vieţii noastre culturale aşa cum era ea văzută, în
preajma celui de-al doilea război mondial, de Şcoala de sociologie româ -
nească. Broşura mai cuprinde şi elemente de metodologie şi tehnică a
cercetării sociologice, desigur folosind terminologia, chiar şi unele idei
directive ale concepţiei gustiene, depăşind-o totuşi, prin interpretări care
fac ca până şi „voinţa socială“, preconizată de Gusti, să piardă caracterul
ei metafizic, devenind mai concretă, în sensul considerării ei ca feno -
men politic (p. 363–364).

A.G. vizează, prin acest text, formarea conducătorilor de cercetări care să
asigure, în lucrul echipelor, caracterul omogen şi calitatea ştiinţifică permiţând
însumarea rezultatelor simultane în cercetări de anvergură desfăşurate cu regu -
laritate meteorologică la nivelul întregii ţări. e, într-un fel, o prefigurare socio -
logică a Serviciului exterior al institutului Central de Statistică, înfiinţat în anii
1940 (prin reprezentare sistematică în plăşi, judeţe şi regiuni). Cf. comentariul
nostru la Structura socială a României. Contribuţia recensământului din 1941 la
lămurirea problemei (în Opere ii, p. 621). 
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publicat în „Curierul Serviciului Social“, an. V (1939), nr. 1 (joi 8 iunie),
p. 6, cu o fotografie în text.

textul de faţă se încadrează într-un lanţ de cinci articole-program menite
să clarifice abordarea sociologică de către echipe a unei unităţi încă nestudiate
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de Şcoala sociologică de la Bucureşti (care cercetase până atunci îndeosebi sate
izolate), şi anume plasa. Am subliniat, în comentariul la studiul Gradul de
modernizare al regiunilor rurale ale României, preferinţa marcată a lui A.G. pentru
reţeaua fină a plăşilor, care, mai deasă decât cea a judeţelor, permitea înţelegerea
nuanţată a realităţii sociale româneşti, dincolo de generalitatea neconcludentă a
mediilor statistice stabilite rutinar de administraţie pentru regiuni sau provincii
istorice (vezi volumul ii al Opere-lor, p. 617).

Aceste articole au fost publicate în avalanşă, la interval de una (maximum
două) săptămâni, în cursul verii 1939, când se lucra zorit la pregătirea materialelor
ce urmau să fie prezentate de sociologii români Congresului internaţional de
Sociologie plănuit a se desfăşura la Bucureşti în toamna aceluiaşi an (şi amânat
sine die din cauza izbucnirii războiului). A.G. a publicat astfel Plăşile model pe
8 iunie; Pentru cine lucrăm pe 25 iunie; Monografia sumară a satului, pe 2 iulie;
Plăşile în care lucrăm, pe 16 iulie; şi Ce avem de făcut în cele zece plăşi, pe
23 iulie. Acest iureş de articole-program e caracteristic pentru precizia însufleţită
a îndrumărilor pe care A.G. înţelegea să le pună la dispoziţia echipelor aflate pe
teren ale Şcolii. Mai târziu, cu prilejul lucrărilor de identificare a românilor de
dincolo de Bug (în anii 1942–1943), sau al recensământului populaţiei, al
agriculturii, al întreprinderilor industriale şi al Capitalei (din 1948), A.G. va da
dovadă de aceeaşi capacitate de orientare sigură a eforturilor celor cu care lucra.
Să ne amintim, de altfel, că unul dintre textele duse până aproape de încheiere
de către A.G. în timpul studiilor din Germania se numea Orientare (şi, alternativ,
Îndreptar pentru tineret). el va fi reprodus în cadrul Opere-lor postume ale lui A.G.

Despre calitatea de mentor charismatic a lui A.G. şi căldura lui umană a
vorbit H.H. Stahl în volumul de interviuri publicat de Zoltán Rostás, Monografia
ca utopie (1985–1987). Interviuri cu Henri H. Stahl (Bucureşti: paideia, 2000):

era — cum să spun eu — tot aşa de cult pe cât era Vulcănescu, ceea
ce nu-i puţin lucru. Însă avea, faţă de Vulcănescu, capacitatea de a crea.
el avea un condei. punea mâna pe condei şi scria. Vulcănescu, ba.
— A fost un tip oral Mircea Vulcănescu?
— Da, da, da. Foarte greu, foarte greu scria. De vorbit, vorbea uşor şi
plăcut, şi interesant totdeauna. Dar Golopenţia mai avea ceva, ştia să
strângă în jurul lui oameni, să-i organizeze, să-i puie la treabă.
Vulcănescu, nu. era foarte bun profesor, mai bun decât Herseni, care
iarăşi nu e puţin lucru, pentru că Herseni era un foarte bun profesor. Dar,
din nou, avea această calitate de a fi cald. entuziasma, făcea atmosferă
în jurul unei idei.
— Cred că în această privinţă Golopenţia semăna cu Gusti, căci Gusti
avea darul de a strânge în jurul lui oameni şi…
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— Da. Da, fără îndoială că da. Sigur, sigur. numai că Golopenţia era
mai cald decât Gusti. Gusti era distant, protocolar, pe când ăstalaltul nu.
Ăstalaltul avea o serie întreagă de oameni care ţineau la el sută la sută,
şi cu care pleca în orice fel de aventură (p. 149).

textul de faţă, ca şi cel următor (Pentru cine lucrăm) sunt configurări de
orizont. În centrul lui se află ideea deplasării necesare a eforturilor de cercetare
de la sat la unitatea imediat superioară, plasa. Articolul deschide perspectiva unei
sociologii „în mers“, care, peste un număr de ani, va şti să se auto-depăşească din
nou, asumând elaborarea metodei de studiu a unităţii imediat superioare — judeţul.

pENTRU CINE LUCRĂM

publicat în „Curierul Serviciului Social“, an. V (1939), nr. 3 (duminică
25 iunie), p. 1.

Spre deosebire de textul anterior, care propune o schimbare de obiect, textul
de faţă avansează ideea unei înnoiri subiective. el ridică problema încadrării muncii
echipelor în perspectiva sobră a efortului de ansamblu al statului românesc, opusă
tentaţiilor sămănătorist-poporaniste, care se făceau încă simţite printre membrii
Şcolii de la Bucuresti şi, cu atât mai mult, printre echipieri. 

MONOGRAFIA SUMARĂ A SATULUI

publicat în „Curierul Serviciului Social“, an. V (1939), nr. 4 (2 iulie), p. 7.
Începând cu acest text şi continuând cu Plăşile în care lucrăm şi Ce avem

de făcut în cele zece plăşi, A.G. trece de la argumentarea pentru un nou program
de cercetare la mijloacele concrete şi metoda prin care acesta poate fi realizat.

ideea monografiei sumare e una din înnoirile importante aduse de A.G.
concepţiei sociologice gustiene, până atunci axată pe monografii ample (de natură
să permită perfecţionarea reflecţiei teoretice şi metodologice). pentru A.G.,
sociologia trebuie să-şi schimbe obiectivul şi destinatarul: de la o disciplină de
uz intern, adresată breslei sociologilor şi vizând elaborări teoretice (pe care, sublinia
A.G., realitatea socială, în mişcare neîntreruptă, le face rapid perimate), ea trebuie
să devină o disciplină adresată guvernanţilor, definind pentru ei prezentul social
al ţării şi inventarul de soluţii disponibile în acel moment. Monografia sumară
a satelor (oraşelor, plăşilor etc.) prezenta, faţă de interesant-laborioasele
monografii pluridisciplinare avantajul, de a fi rapidă, uşor de parcurs şi de sintetizat,
încadrabilă în efortul dinamic de modernizare a României.
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