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Extras din Anton Golopenția, Opere complete, vol. I.
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Vezi, la sfârșitul documentului, adnotarea din același volum,
semnată de Sanda Golopenția.

Prietenul nostru vechi, Helmut Klocke de la Universitatea din Berlin, a
publicat în „Deutsches Archiv fiir Landes und Volkforschung" I , 4 (noiembrie
1937, p. 990-1 023) un studiu intitulat: Landvolk und Dorfin madjarischer und
rumănischer Sicht (Populaţie rurală şi sat, cum le văd ungurii şi românii).
în acest studiu, el arată că tentativa maghiară de a forma o concepţie nouă
despre poporul propriu în perspectiva „ţărănimii" (p. 992) şi-a găsit un îndreptar
în sociologia românească a prof[esorului] Guşti şi în întoarcerea spre realitate
susţinută de profesorii germani Freyer şi Ipsen.
Ceea ce i se pare de remarcat lui H . Klocke în cazul sociologiei româneşti
şi a celei apărute în Ungaria este etnicismul, preocuparea numai de neamul propriu,
deci îndepărtarea de principiul etatic, indiferenţa faţă de stat, care mai cuprinde
în populaţia lui şi frânturi din alte neamuri (p. 1 000); consecinţa acestei atitudini
ar fi faptul că în aceste ţări fiecare grup etnic rămâne să se studieze pe sine însuşi.
„Lucrările noi apărute până acum despre populaţia rurală şi sate, în Ungaria şi
România, au ca trăsătură comună însuşirea de a se mărgini la aria neamului lor
propriu, adică a celui unguresc şi a celui românesc. Rămâne deschisă deci pentru
celelalte grupe etnice şi îndeosebi pentru germani o arie proprie de cercetare"
(p. 1 022).
Cititorul articolului acesta foarte documentat asupra literaturii maghiare va
ajunge singur la concluzia că aceste afirmaţii ale lui H. Klocke sunt exagerate în
cazul sociologiei ungureşti. Scrierile unor Erdei şi Feja sunt destulă dovadă că
sociologii unguri, deşi socotesc ţărănimea şi satele temelie mai trainică a statului
maghiar decât burghezia şi nobilimea în bună parte străine, nu uită de statul maghiar
şi că se preocupă, de dragul lui, şi de celelalte neamuri ce trăiesc pe teritoriul
maghiar.
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Relativ puţinele pasaje consacrate sociologiei româneşti în articolul lui H .
Klocke cer precizarea de faţă. Nu trebuie să se creadă că, de vreme ce suntem în
oarecare măsură dascălii sociografilor maghiari de azi, poziţia noastră ar f i mai
mult încă decât în Ungaria conturată de H . Klocke.
E adevărat că cercetările româneşti au fost consacrate până acum unor
regiuni româneşti; adevărat, la fel, că atunci când am constatat nepotriviri între
legile statului şi realităţile săteşti ale unui ţinut, am criticat procedura de
legiferare liberal-abstractă a statului nostru şi concepţiile ce o prezidează, dar
aceasta nu înseamnă nici că ne ţinem legaţi să nu cercetăm decât numai sate
româneşti, nici că ne-am îndepărtat de „principiul etatic". Dimpotrivă: ţinem la
statul nostru românesc în forma lui de azi şi ne întreprindem cercetările tocmai
pentru a-1 întări. Am început cu o serie de regiuni româneşti pentru că ele ne
interesau cu deosebire. Dar vom continua, cum au spus-o atât prof[esorul] Guşti
cât şi unii dintre noi, cu studiul satelor de infiltraţie străină şi al celorlalte pături
sociale ale României de dragul acestui stat al nostru.
Concetăţenii noştri germani şi chiar germanii din Reich au putut şi vor putea
cerceta viaţa insulelor de limbă germană apărute în cursul veacurilor pe pământul
nostru românesc cu voia noastră, determinată de atitudinea înţelegătoare faţă de
străinii care s-au aşezat în mijlocul nostru, iar nu de o demonstraţie care ne atribuie
idei pe care nu le-am avut şi hotărâri pe care nu le-am luat.
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al Profesorului. E vorba acum de „sondare" a unor „sate tipice" pentru fiecare dintre
regiunile ţării şi de aparatul de administratori/ tehnicieni care să asigure informarea
„continuă" a organelor de stat. Toate aceste idei fuseseră prezentate de A.G. încă
din teza sa de doctorat. La argumentele de conţinut se adaugă cele bazate pe termeni
sau formulări caracteristice pentru A.G., care apar în acest articol (de exemplu:
„fărămiţirea", „ţărmurirea muncii copiilor" etc).
Dacă ipoteza noastră se confirmă, articolul de faţă al lui D. Guşti (şi
îndeosebi porţiunea cuprinsă între p. 433-436) este extrem de preţios pentru
cunoaşterea conţinutului volumului IV din 60 de sate româneşti, scris de A.G. şi
D.C. Georgescu, care s-a pierdut în şpalturi şi care era dedicat stării culturale
(A.G.) şi sanitare (D.C. Georgescu) a satelor româneşti. Pe un alt plan, şi ideile
şi formulările ne amintesc de ceea ce scrisese A.G. încă din lucrarea Date statistice
asupra situaţiei de fapt [a învăţământului românesc] (elaborată în anul 1933 şi
reprodusă în volumul I I al Opere-\oi, p. 49-275) şi în studiul Starea culturală şi
economică a satului românesc (publicat în 1939 şi reprodus la p. 291-342 în cadrul
aceluiaşi volum). Ne referim îndeosebi la sublinierea necesităţii unei acţiuni şcolare
diferenţiate a Ministerului Educaţiei Naţionale; la respingerea programului
intelectualist axat pe liceu, gimnaziu şi scoală normală, al Ministerului, în
detrimentul şcolilor de meserii, de menaj, profesionale, comerciale, agricole
inferioare, al liceelor industriale şi al seminarelor; la preconizarea unei educaţii
care nu se limitează la difuzarea ştiinţei de carte, ci asigură o cultură integrală:
intelectuală, sanitară şi economică.
Am înlocuit, în articolul lui A.G., formele „transcendă" prin „transcende"
şi „repeţite" prin „repetate".
Invitat de Profesor, care era Comisar al Pavilionului românesc la Expoziţia
internaţională, A.G. 1-a vizitat, alături de Octavian Neamţu, la Paris. Despre această
vizită, amintită la începutul articolului, vorbesc scrisorile lui A.G. către Ştefania
Cristescu din 7,11,25 iunie şi 17 septembrie, 10 şi 31 octombrie 1937 cuprinse
în volumul de corespondenţă A. Golopenţia, Ceasul misiunilor reale.

„ETNICISMUL" S O C I O L O G I E I ROMÂNEŞTI ŞI „INDIFERENŢA E I
FAŢĂ D E PRINCIPIUL E T A T I C "
Publicat în „Sociologie românească", an. I V (1939), nr. 1-3, p. 131-132,
la rubrica însemnări. Semnat A.G. atât în sumar cât şi la sfârşitul textului.
A.G. se referă la studiul lui Helmut Klocke, intitulat Landvolk und Dorf
in madjarischer und rumănischer Sicht (Populaţie rurală şi sat, cum le văd ungurii
şi românii), „Deutsches Archiv fiir Landes- und Volkforschung", an. I (1937), nr. 4,
p. 990-1023.
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în acest număr al revistei apare şi articolul lui D. Guşti, intitulat Bazele
ştiinţifice ale Serviciului Social (p. 1-8). în articol, cercetarea din 1938 este definită
ca „cea mai mare anchetă făcută în ţara noastră" (p. 5). Vezi şi comentariul la
Cercetările monografice ale Echipelor Regale studenţeşti I, în cadrul secţiunii
Metodă, realizări, perspective a volumului.
Legea Serviciului Social fusese promulgată la 18 octombrie 1938 de Regele
Carol IL
P R O B L E M E L E S O C I O L O G I E I P O L I T I C E ŞI ADMINISTRATIVE
Publicat în volumul îndrumări pentru monografiile sociologice redactate
sub direcţia ştiinţifică a d-lui Prof. D. Guşti şi conducerea tehnică a d-lui Traian
Herseni de la Biroul cercetărilor sociologice din Institutul de Ştiinţe Sociale al
României, Bucureşti, 1940, Institutul de Ştiinţe Sociale al României, p. 365-368,
în calitate de introducere (subcapitolul A ) la secţiunea Manifestările politicoadministrative. în aceeaşi secţiune e cuprins, sub B, un Plan general pentru
cercetarea manifestărilor administrative (p. 368-374) semnat de Tr. Herseni şi
Gh. Lupchian.
Combinarea, de către redactorii volumului, a unor fragmente alese din
studiile Rostul actual al sociologiei (reprodus în cadrul volumului de faţă) şi
Contribuţia ştiinţelor sociale la conducerea politicii externe (reprodus în
volumul I I al Opere-lor (p. 527-532) se explică prin faptul că, prins în lucrările
Fundaţiei, ale Seminarului şi ale revistei „Sociologie românească", A.G. nu a dispus
de timpul necesar pentru a-şi redacta contribuţia plănuită.
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