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Primele cercetari rurale In Romania au fost realizate de profesorul Dimitrie
Gusti, In primavara anului 1925, cu membrii Seminarului sau de Sociologie, Etica
~i Politica de Ia Universitatea din Bucure~ti. Prin aceasta initiativa, D. Gusti
raspundea dezideratului de lntemeiere a sociologiei pe cunoa~terea ~i abordarea
personala, directa, traita a societatii, pe care il enuntase Inca din operele sale de
tinerete, publicate In perioada de dinainte de razboi. Inceputuri importante In
aceea~i direqie fusesera facute de altfel Inca ill cadrul seminarului sau Ia
Universitatea din Ia~i. Ele au fost lnsa zadamicite de razboi. Ulterior, Ia Bucure~ti,
profesorul Gusti va fi absorbit cu totul de activitatea sa de pre~edinte a!
Institutului Social Roman.
Campania monografica din 1925 era menita sa realizeze doua obiective:
pede o parte, examinarea rezultatelor teoretice ale sociologiei in oglinda realitatii
~i, pe cat posibil, corectarea ~i dezvoltarea teoriilor adoptate; iar, pede alta parte,
cunoa~terea exacta a satului, cea mai importanta unitate sociala a societatii
romane~ti.

Cercetarile monografice au abordat realitatea pomind de Ia o sinteza specifica a structurii societatii. Cu cat studiaza mai multe unitati concrete pe baza acestei
sinteze, cu atat cercetatorull~i completeaza cuno~tintele teoretice ~i i~i desavar~e~te
pregatirea sociologica. In cadrul sintezei gustiene, premisa cea mai lnsernnata este
cea conform careia structura tuturor unitatilor sociale se exprima prin manifestari
spirituale, economice ~i politice orientate similar ~i deopotriva relevante. Aceste
manifestari, predeterminate geografic, biologic, psihologic ~i istoric, sunt supuse
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unor schimbari permanente; constructia sociala se elibereaza in mod continuu ~i
organic de structurile vechi, inaintand spre forme noi.
Cercetarea satului din perspectiva gustiana necesita o colaborare stransa intre
toate ramurile ~tiintifice legate de problematica sociala. Astfel, cercetarea
monografica din Romania s-a configurat de la bun inceput ca o comunitate de lucru
a reprezentantilor tuturor ~tiintelor. Nucleul monografiei a fost alcatuit din
sociologii, economi~tii ~i juri~tii din cadrul Seminarului de Sociologie al
profesorului Gusti. Acestora li s-au alaturat treptat etnografi, geografi ~i istorici.
Ulterior s-a realizat o colaborare permanenta cu seqia de folclor a Uniunii
compozitorilor din Romania. La fel, cu Institutul de antropologie al Facultatii de
Medicina din Bucure~ti ~i cu sectia de micro-gospodarie a Academiei de
Agronomie din Bucure~ti.
La prima campanie monografica au luat parte douazeci de membri; la a
cincea, numarullor trecuse de nouazeci. In ultimii zece ani s-au angrenat in aceasta
activitate cei mai buni dintre studentii facultatilor de Filozofie ~i de Drept de la
Universitatea din Bucure~ti, carora li se oferea astfel posibilitatea de a converti
inca de pe bancile universitatii cuno~tintele teoretice in practica a cercetarii sociale.
S-a selectat in acest mod o echipa permanenta de monografi~ti strans uniti, formata
din treizeci de membri, care constituie in prezent seqia de cercetare rurala a
Institutului Social.
In anull932, activitatea de fundamentare teoretica a cercetarii satului putea
fi considerata incheiata.Intr-un numar special de o mie de pagini al revistei ,Arhiva
pentru ~tiinta ~i Reforma Sociala" (an. X, 1--4) a Institutului Social, au semnat
articole, studii sau eseuri aproape toti participantii de frunte ai monografiei. In
sttidiul introductiv prin care a prefatat primul volum al seriei de publicatii ale
Institutului Social dedicate Monografiei sociologice, D. Gusti a trecut in revista
rezultatele teoretice ale cercetarilor efectuate ~i a definit insemnatatea lor
pedagogica ~i politica. In seria respectiva au aparut pana in prezent doua volume:
Traian Herseni, Teoria monografiei sociologice ~i H.H. Stahl, Tehnica monografiei
sociologice.
In prezent, activitatea sociologilor de la Bucure~ti se axeaza aproape exclusiv
pe prelucrarea, mergand pana la cele mai mici amanunte, a datelor monografice
culese in unul dintre satele cercetate. Prin ea, monografi~tii i~i propun sa schiteze, pomind de la un studiu de caz, starea de astazi a satului romanesc.
Monografi~tii nu se deplaseaza deocamdata in alte sate. Intreprind doar scurte
expeditii de completare, cu echipe formate din doi-trei membri, care studiaza
ansamblul tinutului. Se experimenteaza totodata realizarea unor cercetari in
periferiile ora~elor.
Continuarea, la amploarea de pana acum, a cercetarilor a fost ingreunata
de faptul ca - tocmai ca urmare a insemnatatii activitatii lor sociologice 120
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profesorul Gusti ~i o buna parte dintre colaboratorii sili au primit J:nsarcinari oficiale
care le ocupa timpul1n aceea~i sfera de preocupari, dar J:n alte direqii. Cercetarea
monografica, desfil~urata prin serii de conferin~e, articole, publica~ii, expozi~ii
etnografice ~i de arte plastice ~i prin cele doua filme monografice realizate, a
exercitat J:ncepand din anul 1929 o influen~a remarcabila asupra opiniei publice
romane~ti. In 1932-1933, profesorul Gusti a asumat functia de ministru al
Instruc~iunii, Cultelor ~i Artelor J:n cadrul guvemului taranist, angajandu-se sa
transforme ~coala ~i instructia publica conform nevoilor ~i structurii sociale reale
ale ~arii. Participan~ii la cercetarile monografice au fost J:ntre timp angaja~i la Oficiul
de statistica, la Ministerul Finan~elor, eel al Agriculturii ~i la Ministerul Sanata~ii.
Sub conducerea fo~tilor monografi~ti de la Institutul Social, asociatii de J:nva~atori
~i profesori au realizat cercetari monografice de mai mica anvergura. Incepand
cu anul 1933, profesorul Gusti se afla J:n fruntea Fundatiei Regale ,Principele
Carol". Obiectivul acesteia consta J:n amplificarea activita~ii de raspandire a culturii
la sate cu ajutorul echipelor studente~ti. In aceasta vara, ill cadrul Institutului Social,
s-au organizat, pentru studentimea de la toate universita~ile, cursuri privind
problemele ridicate de satele romane~ti, conduse de asemenea de elevii direqi ai
lui D. Gusti, fo~ti monografi~ti.
Ace~ti tineri cercetatori ai satului, proveniti din toate regiunile Romaniei,
s-au regasit la Seminarul de la Universitatea din Bucure~ti al profesorului Gusti
~is-au sudat de-a lungul timpului J:ntr-un cere strans unit. In randurile tineretului
roman, ei sunt recunoscu~i ca fiind tinerii na~ionali~ti cei mai buni cunoscatori
ai tarii. Cu toate ca nu au ie~it niciodata la rampa J:mpreuna, ei sunt de acum unanim
recunoscuti ca un grup omogen ~i unitar. Colaboreaza cu to~ii la revista ,Dreapta",
redactata de unul dintre membrii Institutului Social ~i ai Seminarului. S-ar putea
ca J:n viitorul apropiat sa publice o revista programatica, editata de ei J:n~i~i. Tinerii
ace~tia se afla J:n afara tuturor partidelor actuale ~i, mai ales, 1n afara organizatiilor
de tineret extremiste. Ei se rezuma la a elabora punctele de vedere care decurg
din actuala situa~ie economica, spirituala ~i politica din Romania ~i urmaresc ca
obiectiv reforma sciala.
Monografi~tii tineri nu vor sa aiba drept punct de pomire ni~te teze abstracte,
ci prezentul ~i realitatea sociala nemijlocita, pe care le-au cunoscut J:n cursul
activita~ii lor de cercetare monografica. Scopullor principal consta J:n gasirea caii,
a formei de expresie care leaga J:n mod productiv satul de ora~, agricultura de
industrie, J:nchiderea J:n tradi~iile na~ionale cu deschiderea spre lume.
(Traducere de IRINA MARMOR R6STAS)
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