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ENCICLOPEDIA ROMANIEI
Extras din Anton Golopenția, Opere complete, vol. I.
Sociologie.
București: Editura Enciclopedică, 2002
Vezi, la sfârșitul documentului, adnotarea din
același volum, semnată de Sanda Golopenția.

De ziua cartii au aparut intaiele doua volume ale Enciclopediei Romaniei
(1. Statui; II. Tara).

Despre realizarea acestei opere va mai trebui sa vorbim. Curiind, pentru a
prezenta critic cuprinsul volumelor aparute. In viitor, pentru a intreprinde aceea~i
opera~ie cu privire Ia cele patru volume ce urmeaza sa mai apara (III. Economia
N a~ionala; IV. Intreprinderi ~i institutii economice; V. Cultura Nationala;
VI. Institu~ii ~i personalita~i culturale).
Azi nu putem dedit s-o semnalam, conturandu-i semnificatia.
Neamul nostru se imbogate~te, nu cu o alta Enciclopedie romaneasca, ci
cu o Enciclopedie a Romaniei. Lucrarea aceasta noua nu urmeaza traditia
deschisa prin marea Enciclopedie franceza a lui Diderot ~i d 'AI em bert. Nu e un
dictionar alfabetic de definitii ~ide informatii. Un arsenal, in care oricine sa poata
gasi sau verifica lesnicios criimpeie de cuno~tinte din orice domeniu. Ci infiiti~area
unitara a acelei mari individualitati politice care se cheama Romania. In
comparatie cu Enciclopediile obi~nuite, care infiiti~eaza o abreviatura a lumii
intregi ~i a toata ~tiinta despre ea, in duzina lor de tomuri, obiectul ei este foarte
limitat. Un singur neam, statui pe care ~i 1-a realizat ~i cultura pe care ~i-a creat-o.
Ceea ce poate prilejui Enciclopedia Romaniei intrece, insa, cu mult ceea ce are
de dat o Enciclopedie-diqionar. Cititorul ei, eel care o cite~te din scoarta in scoaJ1a,
de Ia vol. I Ia al VI-lea - caci ea se cere citita ~i nu consultata - se
familiarizeaza cu chiar viata natiei romane~ti.
Deosebirea dintre Enciclopedia-tablou complet al unei realitati ~i
Enciclopedia-dictionar de cuno~tinte este un aspect al concep(iei noi despre rostul
~i natura ~tiintei pe care o cauta filozofia vremii noastre.
Ne dam seama, mai mult, ca a ~ti trebuie sa insemne a fi orientati in mediul
in care traim, ca rostul ~tiintei este sa organizeze fiecaruia viata lui spirituala ~i
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materiata., sitm1ndu-l in lume ~i invatandu-1 sa-~i inlesneasdi viata. Importa nu
multimea cuno~tintelor, ci faptul daca ai cuno~tintele pe care le cere echilibrul
tau spiritual ~i traiul tau, acolo unde te afli; in mijlocul neamului tau, in meseria
ta. Ne lnvatam sa distingem $tiinta, antrepozit a tot ce poate fi ~tiut, de ~tiinta de
care are nevoie cineva.
Suntem, lnsa, Inca obi~nuiti sa credem ca cei ce nu sunt profesioni~ti ai
~tiintei trebuie sa fie un fel de oameni de ~tiinta de calibru mai mic. Invatamantul
se straduie~te inca sa atenueze cat mai mult deosebirea aceasta. Intre profesionistul
~tiintei ~i omul de alta profesie trebuie sa fie lnsa o deosebire calitativa, nu una
de grad.
Cui i-a dat vreodata In gand sa ceara ca toti cei care nu au meseria
pantofaritului sa fie totu~i macar pe jumatate sau pe sfert pantofari: lor nu le trebuie
decat incaltamintea de care au nevoie ca sa-~i lnlesneasca viata. A~a ~i cu
cuno~tintele. Cel ce e de meserie om de ~tiinta trebuie sa ~tie despre multe ~i despre
toate, ca sa nu-l gaseasca nepregatit cererile. Ceilalti au nevoie de cuno~tinte
potrivite lor. De cuno~tinte care sa le lamureasca zarea vietii lor: sa-i situeze in
neam, In viata, In lume. Consecinta practica a acestei schimbari de conceptie va
fi o schimbare de obiectiv a produqiei de carti. Se scrie ~i se tipare~te azi numai
In perspectiva omului de ~tiinta. Analitic ~i fragmentar.
Avern foarte multe cfirti care lamuresc detalii a caror semnificatie ~i greuta:te
o pricep numai speciali~tii. ~i mai deloc cfirtile de sinteza, care sa arate urzeala
mare a lumii, a vietii, a tarilor, de care au nevoie cei ce nu sunt oameni de ~tiinta,
ca sa-~i organizeze conceptiile ~i actiunile. Barbaria ,multumitor", care e
deplansa de atatia esteti ~i esei~ti, este o urmare a lipsei de responsabilitate a celor
ce scriu ~i editeaza. Nu produc ce trebuie acestor multi ca sa recapete, In cadrul
civilizatiei modeme, unitatea atat de nostalgic proslavita, tot de esei~ti ~i esteti,
a vietii ~i conceptiilor, a vietii tarane~ti dinainte sau a vietii cre~tine medievale.
Intreprinderea unor Saint-Simon ~i Comte, care credeau ca, dincolo de munca In
specialitate, omul de ~tiinta are misiunea de a reorganiza conceptiile ~i criteriile
diriguitoare ale actiunii, a devenit ~i mai acut necesara azi.
Dandu-i romanului posibilitatea de a-~i cunoa~te neamul in totalul lui,
Enciclopedia Rom{miei este o fapta mare pe calea aceasta noua a produqiei
~tiintifice destinate celui ce nu e om de ~tiint~L Oamenii de ~tiinta puteau sa-~i
lnchege ~i pana acum o imagine sintetica despre Romania, daca aveau nevoie de
ea. (N-au avut-o, insa, prea multi.) Din puzderia de tratate ~i studii speciale a lipsit
insa infati~area integrala a Romaniei, de care avea nevoie marea multime a
romanilor. Ei ~i-o puteau lnchega ~i din Enciclopediile-diqionare; oamenii de rand
lnsa, n-au nici timpul ~i nici concentrarea de a aduna din dictionare multimea
risipita alfabetic a elementelor necesare.
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S-a spus ca Enciclopedia aceasta e o carte pentru patura noastra conducatoare; credem ca e, intai de toate, 0 carte pentru romanul din profesiile economice ~i pentru cei ce in ~colile primare, la cazarma, in redaqii, au menirea de a
ajuta multimea sa se situeze in lume, cunoscandu-~i neamul.
Enciclopedia aceasta, infati~are integrala, de~i novatoare ca putine alte
publicatii, are totu~i o ascendenta in cultura romaneasca. Reia traditia pe
nedrept uitata a tablourilor Tarilor romane~ti ins pirate de statistica descriptiva a
veacurilor XVII ~i XVIII. De~i nu este scrisa pentru straini ~i cu toate ca folose~te
toate aprehensiunile despre structura ~i dinamica fenomenelor sociale, pe care le-a
cucerit intre timp ~tiinta, ea este pe linia acestor infati~ari. Descrierea lui
Cantemir a Moldovei, Schita Stolnicului Cantacuzino despre Muntenia, Statistica
pierduta a lui Dinicu Golescu a Tarii Romane~ti ~i multe alte realizari ale Statisticii
descriptive in Tarile romane~ti, datorite fie pamantenilor, fie unor ,sacretari"
domne~ti straini, sunt tot atatea Enciclopedii sumare ale romanilor dinainte de
Unire.
Lucrarea aceasta i~i datore~te aparitia la trei forte: profesorului Gusti care,
cu elevii lui (in frunte cu Mircea Vulcanescu ~i Mitu Georgescu), a vrut cu acest
prilej sa contureze o monografie a acelei mari unitati care e Romania; energiei
staruitoare a d-rului Leonte, directorul consiliului de administratie, ~i ajutorului
intelegator al conducatorilor vietii noastre industriale, metalurgice ~i miniere.
Aparitia intaielor volume e una din sarbatorile care incoroneaza munca staruitoare
din ultimul deceniu a ~colii romane de sociologie.
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