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PROFESIUNEA
PROFESIUNEA DE CREDINTA
CREDINŢA A UNUI
UNUI
MONOGRAFIST
MONOGRAFIST
Adeseo11Ísuntem
Adeseori suntem noi, ~i
şi mai ales noi
noi c~i
cei tineri,
tineri,
fome
foarte de
de sus.
sus, foarte
foarte de
de scurt,
scurt, acuzaji
acuzaţi aa ne improimpro
visa
viza in
în fclkloristi
folklorişti si
şi etnografi
etnografi In
în loe
loc de
de aa rAră
máne
la
sociologia
noastrá.
Poate
ca
~i
d-voastrA,
mâne sociologia noastră. Foate că şi d-voastră,
uitandu~v1
uitându-vă la peretii
pereţii acestia,
aceştia, etnografi
etnografi ne veji
veţi fi
socotind.
otus noi ~tim
socotind. T
Totuş
ştim ceva care
care ne lace
face sl
să nu
nu
ne
ne simtim
simţim datori
datori nici
nici macar
măcar a da
da acel ráspuns
răspuns
'teoretic
teoretic care, cu folos,
folos, se poate
podte totus
totuş da.
da. Si
Şi acest
acest
ceva, aro
cuma ~i
am dori
dori sA~1
să-l ~titi
ştiţi aacuma
şi d-voastra.
d-voastră.
Noi
Noi stim
ştim anume
anume el
că am
am plecat,
plecat, in
în prima
prima noasnoas
tri
tră monografie,
monografie, ca simpli inv1t!cei
învăţăcei in
în ale cártucărturlriei
răriei ~i
şi el
că am
am avut
avut in
în ajutorul
ajutorul nostru
nostru metode
metode
lome
complicate,
foarte
subtile,
grele
de
foarte complicate, foarte subtile, grele de concon
troverse
troverse filosofice.
filosofice. Dar
Dar dupa
după cinci ani
ani de
de concon
tact
realitatea vie aa satului
tact direct
direct cu realitatea
satului románesc
românesc
de
de pretutindeni,
pretutindeni, am
am ajuns
ajuns a ne
ne intrece
întrece pe
pe noi
tn~ine
~i
din
simpli
aspiranti
la
eruditie,
Înşine şi din simpli aspiranţi
erudiţie, cum
cum
eram,
eram, am
am ajuns
ajuns umili
umili Iadragostiti
îndrăgostiţi ai acestei
acestei rearea1. -------------(Cuvinte
(Cuvinte roatite
rostite la
Ia deachiderea
deschiderea Muz-oului
Muzeului c:elei
celei de
de a
5-a campanii
campanii de Monografie
Monografie .aciologici,
sociologică, in
în 1929).
1 9 2 9 ).
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litlp.
an, toata
lităţi. An
An dupA
după an,
toată invAtltura
învăţătura noastrá
noastră a
tíns
tins spre
spre aa ne
ne face
face intelegAtori,
înţelegători, din
din ce
ce in
în ce
ce mai
mai
buni,
buni, ai acestei
acestei vieti,
vieţi, ~i
şi an
an dupA
după an
an am
am simtit
simţit
cum
cum toatA
toată asezarea
aşezarea noastrá
noastră sufleteascá
sufletească se
se schimschim
bă, cum
cum se
se naste
naşte in
în noi
noi simtimántul
simţimântul unei
unei datorii
datorii
bA.
pe
pe care
care oo avem
avem de
de indeplinit
îndeplinit in
în aceastá
această societate
societate
aa neastra,
noastră, atat
atât de
de adánc
adânc ruralá
rurală ~i
şi totus
totuş atát
atât de
de
total
total neínteleasá
neînţeleasă in
în ruralitatea
ruralitatea ei. Deacolo,
Deacolo, din
din
viata
viaţa aceea
aceea sliteasdl.
sătească, am
am tras
tras noi
noi indreptárile
îndreptările care
care
trebuiau
trebuiau sli
să ducA
ducă pasii
paşii nostri
noştri spre
spre idealul
idealul ridiridi
cárii
cării acestei
acestei vieji
vieţi la
la locul
locul care
care i se
se cuvine.
cuvine. Am
Am
vrea
vrea acuma, ca
ca satul
satul ~i
şi toatá
toată cultura
cultura luí
lui str!vestrăve
che,
de
che, crescutá
crescută organic,
organic, armonios,
armonios, adánc
adânc legatá
legată de
neamul
neamul acesta,
acesta, sa
să nu
nu mai
mai fie
fie ruda
ruda sáracá
săracă pe
pe care,
cu msine,
ruşine, oo tii
ţii departe,
departe, in
în íncáperile
încăperile din
din dos,
dos,
ci dreapta
dreapta ta
ta ruda
rudă frliteasc!
frăţească de
de care
care nu
nu ti-e
ţi-e ruru
~ine
şine cánd
când poartli
poartă alte
alte straie
straie decát
decât ale
ale tale.
tale. VeVe
dem,
dem, departe,
departe, ziua
ziua in
în care
care vom
vom ajuta
ajuta noi,
noi,
monografistii,
monografiştii, -— ~i
şi rándurile
rândurile noastre
noastre cresc, dede
vin
vin tot
tot mai
mai dese
dese ~i
şi mai
mai dirze
dârze -— la
la creerea
creerea aacelei
culturi
populare
vii,
náscutá
din
aplecarea
celei culturi populare vii, născută din aplecarea
carturarului
cărturarului spre
spre eei
cei umili
umili ~i
şi ridicarea
ridicarea acestora
acestora
spre
spre pntele
ţintele cele
cele mai
mai de
de sus
sus ale
ale carturáriei.
cărturăriei. Am
Am
ajuns
o generatie
ajuns aa fi, intr'
într’o
generaţie din
din nou
nou bántuitá
bântuită de
de
un
bonjourism
pedant,
confuz
~i
flirA
bun
simt,
un bonjourism pedant, confuz şi fără bun simţ,
dornici
dornici de
de aa creea
creea dintru
dintru inceput
început din
din nevoile
nevoile plpă
mántului
mântului acestuia
acestuia oo cultura
cultură aa pámántului
pământului acesaces
tuía.
tuia. $i
Şi nu
nu ne
ne ru~inW
ruşinăm nici
nici macar
măcar atuncea,
atuncea, cánd
când
cei crescup
crescuţi la
la altA
altă scoala,
şcoală, ne
ne invinuesc
învinuesc -— ~i
şi mámă
car
car lntr'un
într’un anume
anume sens,
sens, recunoastem
recunoaştem Indreptáîndreptă
titl
ţită Invinuirea,
învinuirea, daca
dacă invinuire
învinuire poate
poate Ii
fi -— de
de aa
ne
duce
mai
departe
pe
calea
SlimAnAtorismului.
ne duce mai departe pe calea Sămănătorismului. ,>
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Par'ca
numai pe druPar’că tntr'adevár
într’adevăr ceva ne spune
spune ca
că numai
dru
mul
mul acesta, al
al cunoasterii
cunoaşterii depline
depline a ímprejuráriîmprejurări
lor
lor reale dintr'o
dintr’o tara
ţară ~i
şi a jertfirii
jertfirii intregii
întregii tale
tale
trude
pentru
aceasta
realitate,
stá
putinta
unei
trude pentru această realitate, stă putinţa unei
curmári
curmări aa crizei culturii
culturii románesti.
româneşti.
~i
Şi ca o dovadá
dovadă el
că nu
nu gresim,
greşim, sá-mi
să-mi fie iertat,
iertat,
domnule
domnule primar
primar al Drágusului,
Drăguşului, sa
să te iau
iau pe
pe dumdum
neata.
Ce a..
~i putea
a-şi
putea sa-ti
să-ţi spun
spun alta,
alta, decát
decât ceeace i-am
spus,
spus, cu depliná
deplină buná
bună credintá,
credinţă, ~i
şi primarului
primarului din
din
Fundul
Moldovéi,
atunci
cánd
astávará
a
luat
Fundul Moldovei, atunci când astăvară
luat
calea atat
atât d~
dţ lunga
lungă din
din Bucovina
Bucovina pAnAin
până în tara
ţara
Oltului,
Oltului, de
de dragul
dragul nostru?
nostru? Dwoastrá,
D-voastră, sátenii
sătenii de
de
pretutindeni,
pretutindeni, ne priviti
priviţi la ínceput
început cu sfiala
sfială ,i
şi teatea
roa:
mă: este, daca
dacă* nu
nu vina
vina noastrá,
noastră, vina
vina tuturor
tuturor acelora.
lora, care di~
din rándurile
rândurile noastre
noastre nu
nu vi-au
vi-au venit
venit
totdeauna
totdeauna cu inima
inima curata,
curată. ~i
Şi daca
dacă nu
nu ne scoascoa
teti
teţi din
din .,domni"
vdomni“ (termen
(termen de
de destulá
destulă ocará
ocară penpen
tru sateni),
săteni), din
din "boieri",
„boieri“, din
din .Jufturi~ti",
„lufturişti“, noi nu
nu
tru
vi-am
vi-am luat-o
luat-o in
în nume
nume de ráu,
rău, pentrucá
pentrucă stiam
ştiam cA
că
la
la sfársit
sfârşit veti
veţi lntelege
înţelege pentru
pentru ce am
am venit
venit noi
in
în mijlocul
mijlocul d-voastra.
d-voastră. ~tiam
Ştiam cA
că la plecare
plecare multe
multe
prietenii
prietenii se vor
vor fi legat
legat intre
între noi, cA
că domnii1or
domniilor
voastre
voastre va
vă va suráde
surâde putinja
putinţa unui
unui traiu
traiu mai
mai hun
bun
cu noi, iar nouá
ne
va
rámáne
amintirea
chinuinouă
va rămâne amintirea chinui
toare
toare a nevoilor
nevoilor d-voastrá
d-voastră de tot
tot felul,
felul, dorul
dorul din
din
ce in
adevár ceva penîn ce mai viu
viu de
de aa face intr'
înti’adevăr
pen
tru
tru domniile
domniile voastre.
voastre. Ca
Că ne-ati
ne-aţi Indrágit
îndrăgit -— ~
şi
stim
ştim aceasta,
aceasta, stim
ştim prietenii
prietenii huni
buni pe
pe cari fiecare
fiecare
din
in umili sáteni,
din noi ii
îi avem
avem în
săteni, cari iti
îţi dau
dau tot
tot
ce au
au ~i
şi casa
casă ~i
şi masa
masă ~i
şi hrisoavele
hrisoavele cele vechi
vechi
ale neamului
neamului lor
lor ~i
şi sufletul
sufletul lor
lor intreg
întreg -— aceasta
aceasta
9
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ne
adevár nevoie
ne este
este semn
semn ca
că aveti
aveţi íntr'
într’adevăr
nevoie de
de cárcăr
turarul
care
s~
va
stea
aláturi,
in
tot
timpul,
turarul care să vă stea alături, în tot timpul, la
la
zile
zile bune
bune ca
ca ~şi la
la úle
zile releo
rele.
Cred
Cred di
că acuma
acuma s'a
s’a inteles
înţeles pentru
pentru ce noi
noi "mo„monografistii",
nografiştii“, nu
nu mai
mai voim
voim aa fi
fi nici
nici etnografi,
etnografi, nici
nici
Iolkloristi,
ci
sociologi,
ba
mai
mult
inca
decát
folklorişti,
sociologi, ba mai mult încă decât
afata:
atâta: oameni
oameni renáscuti
renăscuţi sufleteste
sufleteşte pe
pe calea
calea aceasta
aceasta
aa monografiei
monografiei sociologice.
sociologice.
Si
Şi acuma,
acuma, ca
ca multumire
mulţumire pentru
pentru dascálul
dascălul nostru
nostru
-— ~i
şi indráznim
îndrăznim aa spune,
spune, prietenul
prietenul nostru
nostru mai
mai
mare
mare -— sa
să nu-i
nu-i spunem
spunem decát
decât ca
că aceastá
această monomono
grafie
grafie sociologica,
sociologică, am
am flcut-o
făcut-o aláturi
alături de
de dandân
sul
si
prin
dánsul.
Aceasta
va
putea
fi,
pentru
sul şi prin dânsul. Aceasta va putea fi, pentru
d-voastra,
d-voastră, deslegarea
deslegarea tainei
tainei care
care ne-a
ne-a dus
dus la iziz
banda
bânda de
de astaei
astăzi ~şi ne
ne va
va duce
duce la
la izbánzile
izbânzile de
de
maine,
mâine, pe
pc care
care vi le
le fAgAduim.
făgăduim.
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DATORIE
DATORIE A VRANCEI
VRANCEI

¡
/

Sunt
Sunt mari
mari greutátile
greutăţile de
de toate
toate zilele in
în care biebie
tul
tul mocan
mocan al Vrancei
Vrancei se sbate.
sbate. Dará
Dară nu
nu e bine
bine
ca omul sa
să cada
cadă rob
rob nevoilor.
nevoilor. Am
Am aueit
auzit spuspu
nánd
bátránii,
cari
~tiu
mai
multe
decát
noi,
cl1
nând bătrânii,
ştiu mai multe decât
că
~i
şi Vrancea
Vrancea de
de pe vremuri,
vremuri, desi
deşi avea
avea nevoi tot
tot
atát
atât de
de grele ca si
şi de
de aei,
azi, stia
ştia totusi
totuşi sa-si
să-şi páspăs
treze
treze un
un suflet
suflet deplin,
deplin, dárz,
dârz, cu
cu adevárat
adevărat vranvrăncean.
De
De ce ni se pare
pare astá-zi
astă-zi atát
atât de
de greu
greu de
de cáscâş
tigat
tigat izbánda
izbânda in
în cele ale sufletului?
sufletului? Ni-i
Ni4 gandul
gândul
la bucata
bucata de
de páine
pâine ~i
şi tot
toţ ce trece
trece pe
pe de-asupra
de-asupra e
socotit
socotit lucru
lucru de prisos.
prisos. Si
Şi poate
poate de
de aceea va
va
veni
veni cándva
cândva vremea
vremea in
în care se va spune
spune ca
că
..Vrancea
„Vrancea si-a
şi-a pastrat
păstrat muntii,
munţii, dar
dar ~i-a
şi-a pierdut
pierdut susu
fletul",
fletul“, desi
deşi mai
mai cu fala
fală ar fi fost
fost 511
să se'
se spuná:
spună:
,,au
„au ramas
rămas goi
goi si
şi pe
pe drumuri,
drumuri, dar
dar sufletul
sufletul nu
nu
~i
şi l'au
l’au lasat".
lăsat“.
Astazi
Astăzi cei tineri
tineri nu-si
nu-şi mai
mai amintesc
amintesc de
de trecutrecu
tul falnic al Vrancei.
Vrancei.
Ei uitA
uită a fi vránceni
vrânceni ~i
şi daca
dacă vor
vor merge
merge lucrulucru-

a

(Revista "MUcovul",
„Miloovul", 30 Septembri.e
Septembrie 1928).
1 9 2 8 ).
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rile
rile tot
tot asa,
aşa, in
în euránd
curând le
le va
va Ii
fi rusine
ruşine si
să mai
mai
spuie
spuie cA
că sunt
sunt vránceni,
vrânceni.
Dovada
Dovada cA
că lucrurile
lucrurile cele
cele sfinte
sfinte ale
ale sufletului
sufletului
vráncean
vrâncean se
se pierd?
pierd? MeargA
Meargă cineva
cineva la
la Náraja:
Năruja;
opreascá-se
la
umbra
Bisericei:
caute
printre
oprească-se la umbra Bisericei; caute printre veve
chile'
chile morminte:
morminte: va
va g~si
găsi poate
poate locul
locul unde
unde odihodih
neste
neşte párintele
părintele $erban
Şerban BAlan,
Bălan, fArA
fără oo cruce
cruce l~
I9
cApAtáiu,
prin care
căpătâiu, Ura
fără un
un semn
semn prin
care sA
să se
se poatá
poată
vedea
vedea cA
că acolo
acolo odiÍmesc
odihnesc oase
oase sfinte.
sfinte.
Párintele
Părintele Serban
Şerban!1 Mi
Mă intreb:
întreb: cati
câţi vránceni
vrânceni mai
mai
~tiu
ştiu cine
cine este
este párintele
părintele Serban?
Şerban? Cap
Câţi mai
mai ~tiu
ştiu
cA
trup din
că el aa fost
fost trup
din trupul
trupul Vrancei
Vrancei ~i
şi suIlet
suflet
din
din sufletul
sufletul ei?
ei? Ei
Ei bine,
bine, d'adi
dacă ar merge uitarea
uitarea
de
de sine
sine aa vránceanului
vrânceanului celui
celui de
de aai,
azi, panA
până la
la aa
nu
nu mai
mai ~ti
şti nici
nici cine
cine este
este párintele
părintele Serban,
Şerban, Inîntoarcá-se
cu
smerenie,
macar
acum
in
ceasul
toarcă-se cu smerenie, măcar acum în ceasul cel
cel
din
acasa ~i
din urma,
urmă, la cei
cei bAtrani
bătrâni de
de acasă
şi sA
să le
le asculte
asculte
vorba
vorba inteleaptA:
înţeleaptă: sA
să afie
afle cA
că párintele
părintele Serban
Şerban este
este
acel
re prin
acel ca
care
prin priceperea
priceperea ~şi destoinicia
destoinicia sa
sa aa sească
pat
Vrancea
din
máinele
hráparete
ale
boerului
pat Vrancea din mâinele hrăpăreţe ale boerului
Iordache
Iordache Roset.
Roset. -— Sli
Să afie
afle cA
că daca
dacă astézi
astăzi muntii
munţii
Vrancei
Vrancei mai
mai sunt
sunt ai
ai Vrancei,
Vrancei, aceasta
aceasta se
se datodatoreste
reşte numai
numai párintelui
părintelui Serban.
Şerban. Atunci
Atunci cánd
când toti
toţi
pierdusera
pierduseră nádejdea,
nădejdea, cánd
când alti
alţi trimisi
trimişi ai
ai VranVran
cei, vechili
vechili deplini
deplini ráspunzátori,
răspunzători, trádaserá
trădaseră pe
pe Irafra
pi
ţii rAma~i
rămaşi acasá,
acasă, párintele
părintele Serban
Şerban s'a
s’a pus
pus in
în Irunfrun
tea
rancei ~i
tea V
Vrancei
şi ani
ani de-arándul,
de-arândul, ani
ani grei
grei de
de vesveş
nic
nic chin,
chin, aa rábdat
răbdat samavolniciile
samavolniciile boerului,
boerului, aa inîn
durat
durat greutátile
greutăţile drumului
drumului ce
ce ducea
ducea la
la Divanul
Divanul
din
din latí,
Iaşi, aa stráns
strâns toatá
toată Vrancea
Vrancea la
la luptá,
luptă, asa
aşa
cum
cum se
se strang
strâng degetele
degetele maini.i,
mâinii, in
în chip
chip de
de pumn,
pumn,
clnd
când este
este vorba
vorba de
de aa lovi,
lovi, aa luat
luat sfat
sfat cu
cu bátránii
bătrânii

12
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din
din toate
toate satele,
satele, a pus
pus sli
să se colinde
colinde tara
ţara in
în lung
lung
,işi in
lat pentru
în lat
pentru strángerea
strângerea hrisoavelor
hrisoavelor ce tretre
buiau
buiau la
la judecatá.
judecată.
Şi V
Vrancea
vremea aceea,
aceea, asculta
asculta de
de omul
~i
rancea pe vremea
pe care
care il
îl ~tia
ştia deplin.
deplin. Impilatá
împilată din
din toate
toate pártile
părţile
de
de catre
către toji,
toţi, silitA
silită se pláteascá
plătească ~ijmA
dijmă boereasca
boerească
pentru
pentru delnitele
delniţele pe care le avea
avea din
din bAtrani,
bătrâni, si·
si
litA
lită sA
să munceascá
muncească in
în padure
pădure pentru
pentru boer,
boer, jecmajecmă
nítA
nită de
de vestitele
vestitele oránzi
orânzi boeresti,
boereşti, Vrancea
Vrancea s'a
s’a riri
dicat
dicat la glasul
glasul párintelui
părintelui Serban,
Şerban, asa
aşa cum
cum se riri
dicá
un
singur
om.
Scriu
.ixvoadele
bátráne
dică un singur
Scriu izvoadele bătrâne cA
că
atuncia
atuncia cánd
când a fost
fost sI
să ducá
ducă jaloba,
jaloba, in
în protap,
proţap,
in
în fata
fata Domnului,
Domnului, 600 de
de cAlAri
călări vránceni,
vrânceni, din
din
toate
preotii lor
toate satele,
satele, au
au pornit
pornit la Iasi,
Iaşi, eu
cu preoţii
lor ~i
şi 6
săptămâni au
au stat
stat acolo cu plrintele
părintele Serban
Şerban ~şi
'AptAmani
cu tovarA~ii
tovarăşii lui cei buni
buni párintele
părintele TaftA
Taftă ~i
şi pA·
pă
rintele
rintele Tardea.
Târdea. A~a
Aşa fáceau
făceau bátránii
bătrânii si
şi tare
tare ne
este jale cánd
când ne gandim
gândim cA
că astázi
astăzi nu
nu s'ar
s’ar mai
putea
putea intámpla
întâmpla asemenea
asemenea lucruri,
lucruri, de-ar
de-ar fi chiar
sli
piará Vrancea.
să piară
Vrancea.
Apoi.
Apoi, cánd
când Divanul
Divanul a inteles
înţeles cA
că de
de partea
partea
Vrancei
Vrancei erea dreptatea,
dreptatea, e lesne
lesne de
de ghicit
ghicit bucuria
bucuria
pe
pe care au
au avut-o
avut-o mocanii
mocanii ~i
şi cat
cât de
de multumitori
mulţumitori
au
au trebuit
trebuit ei sA
să He
fie fatA
fată de
de acel párinte
părinte Serban
Şerban
care ii
îi scápase
scăpase de
de la peire.
peire. CatA
Câtă rAsplatAnu
răsplată nu i-au
i-au
dat ~i
şi cati
câtă cinste
cinsteit In
In casa Iui,
lui, sat
sat dupA
după sat,
sat, veve
dat
nea
nea sá-i
să-i dea
dea la manA
mână zapis
zapis pentru
pentru ca sli
să se ~e
ştie
cA
că de-apurare
de-apUrure va ramáne
rămâne Vrancea
Vrancea recunoscátoare
recunoscătoare
fa~
faţă de el ~i
şi de
de urmasii
urmaşii lui.
Scutiri
Scutiri peste
peste scutiri
scutiri din
din greutatile
greutăţile obstesti,
obşteşti, bubueurári
curări la toate
toate foloasele
foloasele Vrancei
Vrancei i-au
i-au dat,
dat, intlrite
întărite
prin
prin jurimant
jurământ infrico~at.
înfricoşat, spre
spre a fi pázite
păzite de Iifi
13
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ciori, nepoji
nepoţi ~i
şi stránepoti
strănepoţi de
de stranepoti,
strănepoţi, in
în veci
de
de ved.
veci.
Dar
Dar n'a
n’a trecut
trecut inc~
încă bine
bine suta
suta de
de ani
ani ~i
şi mormor
mántul
mântul celui care
care a avut
avut in
în ma~
mână soarta
soarta VranVrancei
cei intregi,
întregi, nu
nu mai
mai are
are cruce la c~p~Uiu.
căpătâiu. Ph1nPărin
tele
tele Serban
Şerban a murit
murit astfel,
astfel, aa doua
doua oara,
oară, mai
mai greu:
greu:
a murit
murit din
din sufletul
sufletul ~i
şi amintirea
amintirea oamenilor.
oamenilor. E
. semn
semn cit
că a murit
murit ~i
şi sufletul
sufletul Vranceil
Vranceil
Dar
Dar poate
poate c~
că in
în vatra
vatra in
în care
care pan~
până mai eri arar
dea
dea flác~r~
flacără mare,
mare, aa mai
mai ramas
rămas mocnind
mocnind sub
sub cenu~e
nuşe Uoiunele
tăciunele aprins
aprins de
de la
la care
care poate
poate pomi
porni din
din
nou
nou valv~taia.
vâlvătaia. Poate
Poate c~
că sufletul
sufletul Vrancei,
Vrancei, daca
dacă
ar
ar fi o man~
mână de
de oameni
oameni cu gánd
gând bun,
bun, sa-l
să-l privepriveghieze,
ghieze, s'ar
s’ar putea
putea din
din nou
nou ridica,
ridica, spre
spre fala
fala neanea
mului.
mului.
Si
Şi s~
să dea
dâa Domnul,
Domnul, ca primul
primul semn
semn al destepdeştep
tării sufletului
sufletului vráncean,
vrâncean, de-ar
de-ar fi s~
să 'nceapá,
’nceapă, s~
să
fie punerea
punerea unei
unei cruci de
de pomenire,
pomenire, -— nu
nu de
de clcă
tre
tre unul
unul singur,
singur, ci de
de catre
către -toji,
toţi, prin
prin strángere
strângere
de
de daruri,
daruri, de
de la
la sat
sat la sat,
sat, a toatá
toată Vrancea,
Vrancea, -— in
în
cimitirul
cimitirul din
din Náruja
Năruja unde
unde párintele
părintele Serban
Şerban odihodih
neste
neşte uitat
uitat de
de acei care se Iegaserá
legaseră prin
prin blesbles
tem
s~
nu-l
uite
niciodatá.
tem să nu-1 uite niciodată.

uro
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IN
IN AMINTIREA
AMINTIREA UNUI
UNUI POPA
POPA ~ERBAN,
ŞERBAN,
DIN
DIN VRANCEA.
VRANCEA.

o

O veste
vestedindinV rancea,
Vrancea,imiîmiaminteste
aminteştede deun un
PopA
popa, in
Popă Serban.
Şerban. Acest
Acest popă,
în cinstea
cinstea cáruia
căruia voi
voi
serie
•crie deci
deci rándurile
rândurile acestea,
acestea, aa murit
murit de
de mult:
mult; aacum
un
veac
aproape.
Este
un
popa
despre
care
cum un veac aproape. Este un popă despre care
nimeni
nimeni nu
nu stie:
ştie: ai
ai lui,
lui» pentrucá
pentrucă aproape
aproape l'au
l’au
uitat¡
uitat; cei
cei stráini,
străini, pentruca
pentrucă niciodatá
niciodată nu
nu l'au
1’au aflato
aflat.
Un
Un popa
popă cum
cum desigur
desigur alti
alţi multi
mulţi trebuie
trebuie sA
să fie,
fie,
un
un popA
popă cioban
cioban ~i
şi estas,
ostaş, din
din vremuri
vremuri bAtrane.
bătrâne.
Cándva,
Cândva, acum
acum trei
trei ani,
ani, i-am
i-am vAzut
văzut mormánmormân
tul
fArA cruce
tul fără
cruce la
la dreapta
dreapta bisericii
bisericii mici din
din satul
satul
NAruja,
unde,
neam
de
neamul
lui,
slujise.
Năruja, unde, neam de neamul lui, slujise. ~i,
Şi,
prin
prin viu
viu graiu
graiu ,i
şi literA
literă scrisl,
scrisă, nádájduiam
nădăjduiam VranVrancei
cei sl-~
să-şi simta
simtă obrazul
obrazul ~i
şi si
să puie
puie pe-acel
pe-acel colt
colţ de
de
pamant
pământ mlrturia
mărturia nádejdii
nădejdii crestinesti.
creştineşti.
CAd
Căci Vrancea
Vrancea de
de ui
azi nu
nu mai
mai este
este Vrancea
Vrancea tope
„pe
un
un picior
picior de
de plai,
plai, pe
pe oo gud
gură de
de raiu",
raiu“, aa Mioritei.
Mioriţei.
Noua
Nouă ne
ne place,
place, cárturari
cărturari urbanizati,
urbanizaţi, in
în ceasurile
ceasurile
noastre
de
romantism,
sli
tragem
nádejdea
noastre de romantism, să tragem nădejdea la
la un
un
colí
colţ de
de tarli
ţară in
în care
care sli
să se
se pástrese
păstreze izvorul
izvorul viu
viu
(Revi&bl
(Reviata "An",
„A zi", 1931).
1931).
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al
populare, nerástálmácite,
al viejii
vieţii populare,
nerăstălmăcite, in
în nemijlocita
nemijlocita
apropiere
apropiere aa faptelor,
faptelor, tot
tot asa
aşa de
de naturale
naturale ca
ca Ji
şi
munjii.
munţii, cerul
cerul $i
şi firele
firele de
de iarba.
iarbă.
~i
linisŞi atunci
atunci cánd
când mergem
mergem acolo
acolo sA
să clutam
căutăm liniş
tea
tea pierdutá
pierdută in
în sbuciumul
sbuciumul oraselor,
oraşelor, ne
ne supArA
supără
sgura
sgura mitocánismului
mitocănismului coplesitor,
copleşitor, ne
ne jigneste
jigneşte ~i
şi
ne
turburA
stráduinta
celor
de
acolo
spre
primele
ne turbură străduinţa celor de acolo spre primele
trepte
trepte ale
ale unei
unei culturi,
culturi, peste
peste care
care noi
noi de
de mult
mult am
am
trecut,
rámáne incA
trecut, tu
cu obosealá,
oboseală, ~i
şi care
care pentru
pentru ei
ei rămâne
încă
un
un ideal
ideal proaspat.
proaspăt.
In
Vrancea,
In Vrancea, cl111torul,
călătorul, dupa'
după ce
ce pleacá
pleacă din
din
Odobesti, ultim
Odobeşti,
ultim popas
popas al
al vietii
vieţii urbane,
urbane, dupl1
după ce
ce
trece dincolo
trece
dincolo de
de linia
linia de
de podgorii,
podgorii, are,
are, cu
cu pupu
tinA
imaginatie, drum
ţină imaginaţie,
drum lung
lung deschis
deschis intr'o
într’o tarA
ţară
románeascá
de
acum
un
veac.
E
o
cale
inapoi,
românească de acum un veac. £ o cale înapoi,
pe
pe linia
linia lntcarsá
întoarsă aa vremurilor,
vremurilor, recástigate
recâştigate din
din
urmá
Iiecare pas
urmă cu
cu fiecare
pas al
al táu.
tău.
Nu
Nu pot
pot uita
uita drumurile
drumurile mele
mele vráncene.
vrâncene. Pe
Pe ~jfVlilCOy in
cov
în sus,
sus, pe
pe la
la cetatea
cetatea Craciuna
Crăciuna redesteptaredeşteptătoare
pe la
Mierei, ditoare de
de cronici,
cronici, pe
la ManAstirea
Mănăstirea Mierei,
cti
torie
torie cantemireascá,
cantemirească, cu
cu cruce
cruce de
de bisericá
biserică lucind
lucind
acolo
acolo unde
unde ee mai
mai frumos
frumos decát
decât oriunde,
oriunde, cu
cu popo
pas
"ealea cailor",
pas la
la Poenif!,
Poeniţă, cu
cu drum
drum pe
pe „calea
cailor“, panl
până
cánd
când Valea
Valea Zábala
Zăbala sl1
să se
se arate
arate dintr'odatá
dintr’odată scliscli
pitoare,
in
mii
suvite
de
beteala,
resfirate
pitoare, în mii şuviţe de beteală, resfirate pe
pe
prundisul
Acolo, in
prundişul alb
alb al
al pietrelor
pietrelor in
în soare.
soare. Acolo,
în
virful
vârful dealului,
dealului, poti
poţi sta
sta ceasuri
ceasuri intregi
întregi sl1
să pri
pri..
ve,ti.
veşti. Munte
Munte cu
cu munte,
munte, vale
vale cu
cu vale,
vale, parau
pârâu cu
cu
plrau.
pârâu, fiecare
fiecare colt
colţ i~i
îşi are
are povestea
povestea sa,
sa, pe
pe care
care
ai
ai cetit-o
cetit-o cu
cu trodA
trudă in
în litere
litere vechi.
vechi.
VI
Vă rog
rog pe
pe d-voastrá,
d-voastră, cetitori
cetitori poate
poate neatenfi,
neatenţi,
si
putut,
să eredeti
credeţi el
că nu-=i
nu-i pare
pare ráu
rău aceluia
aceluia care
care aa putut,
16
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t

din vârful
várful dealului
dealului numit
numit „Cişmeaua
..Cismeaua lui
lui Şer~erdin
ban", aa chiar
chiar popii
popii dela
dela care
care pornirăm,
pornirám, să
sAghi
ghiban“,
ceascAVrancea
intreagi.1ung
sat resiirat
resfirat pe
pe ape:
ape:
cească
Vrancea întreagă,
lung sat
Nlruja jos,
jos, cu
cu biserica,
biserica, Valea
Valea Sării,
Sárii, de
de unde
unde as
asNăruja
tlzi încă
inca scot
scot Vrâncenii
Vráncenii sare,
sare, scutiţi
scutiti de
de mono
monotăzi
polul statului
statului şi~i mai
mai departe,
departe. cu
cu gândul,
gandul, pe
pe văi
vii
polul
in sus,
sus, spre
spre alte
alte sate:
sate: Prahuda,
Prahuda, Palten,
Palten, Nerej,
Nerej.
în
Spine~ti. Herăstrău
Herástráu şi
~ mai
mai câte,
cate. cu
cu nume
nume ciu
ciuSpineşti,
date, până
panA dincolo
dincoio de
de sate,
sate, la
la munţii
muntii cei
cei mari
Mari
date,
pe care
care Vrâncenii
VrAncenii i-au
i-au avut
avut pe
pe vremuri
vremuri ai
ai lor,
10r.
pe
in
deválmásie
a
toatl
Vrancea
~
pe
care
acum
în devălmăşie a toată Vrancea şi pe care acum
au sat
sat de
de sat,
sat, fiecare
fiecare om,
om, fie
fíe bătrân,
bAtran. fie
fie tânăr,
t1nlr,
îiti au
fíe bogat,
bogat, fie
fie sărac,
sárac, deopotrivă,
deopotrivá, ca
ca în
in vremuri
vremuri
fie
patriarhale. Păduri
Páduri mari
mari şi
~i nepătrunse,
nepátrunse, cu
cu co
copatriarhale.
pad
de
veacuri,
cu
goluri
de
munte
in
care
stapaci de veacuri, cu goluri de munte în care stânile stau
stau laolaltă
laolaltá pe
pe mari
mari grupe
grupe săteşti,
sAte~ti.o
imensá
nile
o imensă
bogltie, oo insulă
insulá ciudată
ciudatl de
de proprietate
proprietate ţără
tArA.. bogăţie,
neascá, aproape
aproape cât
cat un
un judeţ
judet întreg,
intreg, rămasă
rAmasA-—
nească,
.prin ce
ce împrejurare,
imprejurare, Doamne?
Doamne? —
- în
in ţara
tara aceasta
aceasta
.prin
rumáneascá, în
in care
care veacuri
veacuri întregi
intregi au
au trudit
trudit
rumânească,
robii pământului.
plmintului.
robii
Imprejurári? Apoi iată:
iatl: şi
,.i Vrancea
Vrancea îşi
i~
Prin ce împrejurări?
vlzuse
odatá
plmanturile
sale
coplesite
de
sila
văzuse odată pământurile
copleşite
boereasca. Târziu
Tarziu la 1801,
1801. un Ipsilante
Ipsilante Constan
Constanboerească.
tin dăruise
dáruise acest
acest pământ
pAmant al
al nimănui,
nimánui, căci
cáci vrân
vrántin
eenii
ereau
nimeni,
unui
boier
Rosetti-Romocenii ereau
Rosetti-RoznoCerte-se astăzi
astüi încă,
Incá, cine o vrea, pe texte
vanu. Certe-se
cuprinzátoare de controverse
controverse juridice.
juridice. Dar
Dar
scrise cuprinzătoare
sá-i avem
avem aţintiţi
atintiti spre acela care, bărbat
bárbat
ochii să-i
in deplinul
deplinul înţeles
inteles al cuvântului,
cuvantului, a strâns
stráns tot
tot
în
norodul în
in jurul
jurul lui şi
P ro
jertfa adevărată'
adevlratl' a
norodul
cu jertfa
vietii lui, l-a dus
izbindl: spre
spre popa
Serban,
vieţii
dus la izbândă:
popa Şerban.
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Fiecare
Fiecare om, fiecare loe
loc unde
unde a fost
fost viatá
viaţă de
de
om, are
are oo poveste,
poveste. Dar
Dar povestea
povestea Popii
Popii Serban
Şerban
~i
şi a Vrancei
Vrancei luí,
lui, e mai
mai Irumoasá
frumoasă decát
decât altele, penpentrucli
trucă este povestea
povestea unui
unui om
om care a stiut
ştiut sli
să lmîm
pace trebuintele
trebuinţele nelámurite
nelămurite ale multimii,
mulţimii, din
din care
care
se socotea
socotea a face parte,
parte, cu
cu pornirile
pornirile viejii
vieţii lui
însăşi.
insa~i.
Au
Au rábdat
răbdat vráncenii,
vrâncenii, vreo
vreo cativa
câţiva ani, sila
sila boeboereascá,
rească, pornind
pornind pe
pe calea domoala
domoală la ínceput,
început, aa
clácásirei,
clăcăşirei, plátind
plătind dijma
dijmă din
din ce in
în ce mai mare
mare
pe
pe pámánturile
pământurile 'lor,
lor, sub
sub privegherea
privegherea ficiorilor
ficiorilor
boeresti
boereşti ~i
şi a orándarilor,
orândarilor, care se alegeau
alegeau din
din ce
in
în ce mai desi
deşi din
din r~ndurile
rondurile vráncenilor,
vrâncenilor. Daca
Dacă ar
ar
fi ramas
rămas lucrurile
lucrurile asa,
aşa, astaei
astăzi in
în Vrancea
Vrancea ar
ar fi
fost
fost la fel ca in
în oricare
oricare alte
alte sate
sate din
din alte
alte tinuturi
ţinuturi
ţării.
ale tañi.
Dar in
în Vrancea
Vrancea traía
trăia Popa
Popa Serban,
Şerban, ficiorul
ficiorul
Dar
unui
unui alt
alt popa,
popă, la
la rándul
rândul lui
lui ficior de
de popa,
popă, si
şi
mai in
în sus, pana
până la
la cele mai strábune
străbune din
din neanea
murile
murile Vrancei.
Vrancei. Si
Şi Popa
Popa Serban
Şerban a gasit
găsit cu
cu cale
Sel
nu
se
lase
cálcat
in
picioare,
el,
cu
toti
să nu se
călcat în picioare,
toţi ai
ai lui
si
şi toate
toate satele care se plecaserá,
plecaseră, speriate
speriate de
de teatea
rna
ma boerului,
boerului, s'au
s’au stráns
strâns din
din nou
nou in
în vechea
vechea lor
lor
obste
obşte aa toatá
toată Vrancea,
Vrancea, gata
gata de luptá,
luptă, Popa
Popa SerŞer
ban
ban mergánd
mergând din
din sat
sat in
în sat, adunánd
adunând dovezi,
dovezi,
strángánd
strângând bani,
bani, prin
prin cisla grea
grea aa sármanilor,
sărmanilor, c~câş
tigánd
tigând prietenii
prietenii la boierii
boierii Divanului,
Divanului, capatli
căpătă inîn
credinţare, dupa
după un
un sfat
sfat intre
între toate
toate satele
satele VranVran
eredintare,
eei,
cei, 5a
să le stea, vechil ráspunzátor,
răspunzător, panli
până se va
v*
ilprlvi
isprăvi tot
tot lucrul
lucrul judecátii.
judecăţii.
Si
Şi o judecata
judecată pe
pe acea vreme
vreme nu
nu era lucru
lucru de
de
,luml.
Inseamná
Popa
$erban,
mai
tárziu,
merglumă. înseamnă Popa Şerban,
târziu, mer18
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.ml
er, Mai
in trei
trei sáptá•iul ei.
Mai Intáiu
întâiu 800 de oameni
oameni în
săptăinAni, stau
stau la Focsani
Focşani inaintea
înaintea Domnului
Domnului Moruz
Moruz
,".'m,
Vo.yod,
cánd a venit
M~Voevod, iar
iar in
în judecata,
judecată. Apoi,
Apoi, când
venit Mă".1
in
na . Domnul
Domnul Scarlat
Scarlat Kalimah
Kalimah Voevod
Voevod pan~
până în
tirgul Bárladului,
Bârladului, s'au
s’au ridicat
ridicat iar~~i
iarăşi vráncenii,
vrâncenii,
tlrgul
100 de
cum
de oameni. ~i
Şi cu lndelunga
îndelungă rábdare,
răbdare, asa
aşa cum
4ltAzi mai obisnuesc
obişnuesc încă
judece t~ranü,
ţăranii,
"Itbi
Inca să
s~ se judece
..t&nd
,,25
«tând cu
cu sáptámánile
săptămânile la usa
uşa judecátorilor,
judecătorilor, „25
de
de Ilptlmani
săptămâni au
au sezut
şezut in
în giudecatá
giudecată 80 de oaoa
meni, cu caii lor
lor ~i
şi 9 preoti,
preoţi, tot
tot cu caii lor şi
meni,
~i
(U
jalobele"
~i
tot
asa
mereu,
ránduri,
ránduri,
tu jalobele“ şi tot aşa mereu, rânduri, rânduri,
de
supt privegherea
privegherea Părintelui
Parintelui Serban,
de vechili, supt
Şerban,
mergeau inaintea
pentru dreptatea
mergeau
înaintea Domnului
Domnului pentru
dreptatea
lor, dreptate
dreptate pe care si-o
şi-o cereau
cereau in
în chip semet:
semeţ:
"mai
Iordache Ru„mai aratá
arată dumnealui
dumnealui Vistiernicul
Vistiernicul Iordache
set,
spre ajutorul
c~ din
«et, spre
ajutorul dumisale,
dumisale, că
din letopiset
letopiseţ nu
nu
s'ar
ocol
s’ar fi aflánd
aflând vre
vre un
un Domo
Domn sa
să dáruiasca
dăruiască un
un ocol
Intreg
întreg Vrancei
Vrancei tManilor
ţăranilor din
din Vrance.
Vrance. C~
Că adicá
adică
n'ar
Iace un
n’ar fi fost
fost de cuvdint~
cuviinţă a se face
un dar
dar atáta
atâta de
mare
multij j cát
cu cumare la numárul
numărul celor
celor mulţi
cât mai cu
cu
viintli
fost a se face dar,
dar, numai
numai la unul;
viinţă ar fi fost
unul; prepre
cum
cum dumnealui
dumnealui s'au
s’au sálit
sălit sa-l
să-l cástige".
câştige“. Insá
Insă aratá
arată
Plrintele
c~ Domnul
au
Părintele Serban
Şerban ..„că
Domnul stapánitoriu,
stăpânitoriu, au
dlruit,
avut din
dăruit, sau
sau au
au intlrit
întărit acelor
acelor ce au
au avut
din in
în
vechimi, a lor
lor moşii,
după curgerea
cuviinţii ~i
şi
vechimi,
mosii, dupa
curgerea cuviinjii
a trebuinjii
pe
acele
vremi"
si
adaugá
hotárit
trebuinţii
vremi“ şi adaugă hotărît ~i
şi
aspru
aspru "de
„de la carile vremi cei din
din urmá
urmă fericiti
fericiţi
Domni
sminti acest
Domni nu
nu s'au
s’au pomenit
pomenit a sminti
acest fel de
hrisoave,
cat in
ticáhrisoave, far
făr de
de cât
în vremea
vremea noastrá,
noastră, a tică
loşilor“.
losilor" .
Vremi
Vremi in
în adevár
adevăr ticáloase,
ticăloase, in
în care Popa
Popa ~erŞer
ban
pázeascá viata
clipá,
ban trebuia
trebuia sá-si
să-şi păzească
viaţa ID
în fiecare clipă,

SOCIOLBUC

19

căci pentru
pentru e~tigarea
câştigarea moşiei,
cel mai bun
bun mijmij
cld
mosiei, cel
loe
loc ce se g!sise
găsise era
era moartea
moartea lui.
lui.
Spune
Spune legenda,
legenda, pe
pe care
care o mai ~tiu
ştiu unii
unii babă
trani
trâni de
de astlzi,
astăzi, el
că Parintele
Părintele Serban
Şerban fAcea
făcea intr'c
într’o
Duminicá
Duminică slujbl
slujbă in
în biserica,
biserică, ~i
şi iatl
iată numai
numai el
că ti
îi
veste el
că .se
se apropie
apropie o ceatl
ceată de arnáuti
arnăuţi sa-l
să-l
vine veste
prindá,
prindă. Popa
Popa Serban
Şerban i~i
îşi duce
duce slujba
slujba panA
până la
la caca
pAt,
păt, fAra
fără graba,
grabă, cum
cum se cuvine.
cuvine. ArnAupi
Arnăuţii au
au inîn
eonjurat
Atunci Popa
Popa Serban
conjurat insA
însă biserica.
biserica. Atunci
Şerban pune
pune
sabia
Imbracá haine
~i
sabia goall
goală pe trup,
trup, îmbracă
haine Iemeesti
femeeşti şi
scapa
scapă prin
prin multime
mulţime nevázut.
nevăzut. Se ascunde
ascunde in
în deadea
lul, care
care pan!
până astáei
astăzi poarta
poartă numele
numele de
de "Dealul
„Dealul
Primejdiei",
Primejdiei“, intr'o
într’o v!gAun1.
văgăună. Acolo
Acolo stA
stă sáptámáni
săptămâni
tntr~gi, panA
întrţgi,
până cánd
când arn1ut;ii,
arnăuţii, care il
îl cáutau
căutau nene
buni,
prin tot
buni, prin
tot locul,
locul, afiA
află de
de veste
veste si
şi merg
merg grAgră
madă la
la ascunsisul
ascunzişul PArintelui
Părintelui Serban,
Şerban.
mad1
~i
rog ascultati
Şi acum, vi
vă rog
ascultaţi sf~itul
sfârşitul povestei:
povestei:
Popa
Serban, nemai avánd
Popa Şerban,
având íncotro,
încotro, scoate
scoate sabia
sabia
,i
şi Incepe
începe aa tlia
tăia in
în ceata
ceata arnlutilor,
arnâuţilor, rísipindu-i.
risipindu-i.
~i
el de
Şi abia
abia atunci
atunci bagl
băgă el de
de seama
seamă că
de geaba
geaba imîm
bricase
femeesti, De aci Inainte,
brăcase haine
haine femeeşti.
înainte, cu
cu sasa
bia
bia in
în m1nl,
mână, aa smuls
smuls Parintele
Părintele Serbao
Şerban dreptadrepta
tea Vrancei
tea
Vrancei lui.
~i
Şi cánd,
când, dupA
după isgonirea
isgonirea beerului,
boerului, dupa
după ardearde
rea
rea tuturor
tuturor cárciumelor
cârciumelor boeresti,
boereşti, in
în sunetul
sunetul ,,horii
„horii
oranzilor".
orânzilor", cu mare
mare alaiu
alaiu de
de llutari.
lăutari, s'au
sau bucubucu
rat
rat vráncenii
vrâncenii de
de intoarcerea
întoarcerea vremilor,
vremilor, cu drepdrep
tate
tate pentru
pentru ei, s'au
s’au gandit
gândit cu totii
toţii la Plrintele
Părintele
Şerban, dela
dela care "pomise
„pornise rădăcina
scăpării aa
~erban.
rádácina sclplrÜ
toată Vrancea"
Vrancea“ ~i
şi s'au
s’au legat
legat cu jurământ
să-i
toaü
jurlmant sl-i
plstre:e
păstreze amintirea
amintirea atát
atât a lui cat
cât ,i
şi a urmasiloe
urmaşilor
feciori,
feciori, ce va
va avea
avea Sfintia
Sfinţia Sao
Sa, nici odinioará,
odinioară, in
în
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« I uin
utn $1
$1 Sfintia
Sfinţia Sa
Sa s'au
s’au silit
silit ~i
şi au
au chel
,1
chel11111
tui! multi
mulţi bani
bani pentru
pentru neí,
noi, ,işi ostenele
ostenele cit
cât nu
nu
Ir
scutiri
Ir putero
putem plln
plăti niciodatá".
niciodată“. ~i
Şi i-au
i-au dat
dat ,i
şi scutiri
Ii "p
l. an, "si
p1Jteascl nici
nici un
un ban
moaptiAn,
„să nu
nu plătească
ban pe
pe mo
Ut,
va
avea
in
toatA
Vrancea".
lie
va avea în toată Vrancea“.
In prefacerea
prefacerea celor
omeneşti este
este aşa
de iute,
iute,
In
celor omenesti
asa de
ln~.\t
jumAtate de
liuAt nici
nici n'a
n’a trecut
trecut jumătate
de veac
veac dela
dela mearmoarte.1
,i Vrancea
Vrancea încăpuse
lncápuse din
te.i Plrintelui
Părintelui Serban
Şerban şi
din
nou
de data
aceasta
nou pe
pe mina
mâna altora.
altora. Numai
Numai era
era de
data aceasta
vre-un
truvre-un boer
boer oaresicare,
oareşicare, numai
numai era
era primejdia
primejdia tru
peascA
numai cuceri
cuceripească pentru
pentru fiecare
fiecare in
în parte,
parte, ci
ci numai
rea
pe calea
ocorea perfidA
perfidă aa vremurilor
vremurilor noastre,
noastre, pe
calea oco
liu aa societátilor
lită
societăţilor anonime
anonime forestiere.
forestiere. Este
Este o popo
veste
este sárácirea
Vranveste lungl.
lungă, al
al cárui
cărui sfar,it
sfârşit este
sărăcirea Vraneei,
lor
cei, táerea
tăerea jefuitoare
jefuitoare aa pádurilor
pădurilor ,işi arderea
arderea lor
tlrzie,
ca
si
nu
mai
rlmaie
unnl,
o
poveste
târzie, ca să nu mai rămâie urmă, o poveste pe
pe
care
vom povesti,
care nu
nu oo vom
povesti, caci
căci nu-i
nu-i Irumoasá.
frumoasă. Este
Este
un
pe bani,
mlun prApld
prăpăd mohorát,
mohorât, farl
fără eroism,
eroism, pe
bani, mă
runt
runt dela
dela zi
zi la
la zi, de-alungul
de-alungul caruia
căruia zadarnic
zadarnic ai
cáuta
de
căuta vre-un
vre-un PopA
Popă Serban
Şerban oarecare.
oarecare. Vrancea
Vrancea de
astAzi
vráncenilor, ci este
astăzi numai
numai este
este aa vrâncenilor,
este oo tarA
ţară
aa lui
lui Mori]
Moriţ Hom,
Horn, emisar
emisar al societatilor
societăţilor anonime
anonime
forestiere de
memorie, lar
locuitoni ei
forestiere
de cumplitá
cumplită memorie.
Iar locuitorii
se
se impart
împart in
în douá:
două: in
în tlrani
ţărani robi
robi ai
ai pámántupământu
lui asupra
fapt ar
lui
asupra cáruia
căruia de
de fapt
ar fi si
să Iie
fie stlpani,
stăpâni, vanvân
duti
streinilor, ,i
duţi cu
cu munca
munca lor
lor cu
cu tot
tot streinilor,
şi chiaburi,
chiaburi,
gras
hrAniti din
sáteni,
gras hrăniţi
din vinderea
vinderea acestor
acestor săteni.
In
In saracía
sărăcia lucie
lucie aa celor
celor de
de jos,
jos, slabi,
slabi, bolnavi,
bolnavi,
sifilitici
sifilitici intr'un
într’un grad
grad nemai
nemai ausit,
auzit, -— ei care
care erau
erau
„os din
din osul
osul lui
lui Ştefan"
şi se
se "luptau
„luptau panl
până ~şi
"os
Stefan" ,i
cu
- la
la Nlruja,
langA
cu Dumnezeu,
Dumnezeu, ~oimanul"
Şoimanul“ —
Nărujâ, lângă
bisericá,
de abia
biserică, pmntre
printre bl1Jrii,
bălării, de
abia se
se vede
vede musumuşu
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roiul
roiul care este
este mormántul
mormântul Párintelui
Părintelui Iconom
Iconom SerŞerban
Balan, Acolo
ban Bălan.
Acolo la musuroiu]
muşuroiul acela
acela ~i
îşi poate
poate da
da
orişicine seama
seama de
de ce a ajuns
ajuns Vrancea
Vrancea de
de asas
ori~icine
tl1'.i
tăzi §i
şi sá-i
să-i pará
pară r1u
rău de
de timpurile
timpurile in
în can
cari glasuglasu
rile de
tulnic
mai
,tiau
51
cheme
sat
de
sat,
de tulnic mai ştiau să
sat de sat, toata
toată
qb~tia
obştia Vrancei,
Vrancei, la sf1tuire
sfătuire pentru
pentru privegherea
privegherea
dreptului ei la viaf1,
viaţă, dupa
după sfatul
sfatul vre-unui
vre-unui Pop1
Popă
dreptului
Serban.
Şerban. A1'.i,
Azi, dupá
după ce mai
mai culegi ceva hrisoave
hrisoave
vechi,
vechi, mai stai
stai de
de vorbá
vorbă ro
cu mocanii
mocanii sármani,
sărmani,
~i
şi mai te plimbi
plimbi cu gandul
gândul in
în veacurile
veacurile moarte,
moarte,
curánd
curând te goneste
goneşte v.iata
viaţa de
de astlzi,
astăzi, uratl.
urâtă.
Si
Şi iaU
iată cA
că am
am primit,
primit, totusi,
totuşi, din
din Vrancea
Vrancea veste
veste
cAs'a
că s’a pus
pus o cruce pe
pe mormántul
mormântul Párintelui
Părintelui SerŞer
han.
ban. SI
Să fíe
fie oare nádejdia
nădejdia in
în relnvierea'
reînvierea Vrancei
Vrancei
din
din vechi, pomiU
pornită pe
pe o cale in
în care s'ar
s’ar putea
putea
pastra,
infrumusetandu-l,
tezaurul
de
vechi
păstra, înfrumuseţându-1, tezaurul de vechi tratra
ditii
diţii de
de cultura
cultură populará
populară ce zace acolo?
acolo? S!
Să fi
inteles
înţeles intru
întru tiniu,
târziu, fruntasii
fruntaşii Vrancei,
Vrancei, cl
că sunt,
sunt,
toti la
toţi
la olalta
olaltă ~i
şi fiecare
fiecare in
în parte,
parte, vinovati
vinovaţi de
de omor
omor
asupra
asupra sufletului
sufletului vráncean
vrâncean ~şi cA,
că, cu dreptate,
dreptate, ii
îi
va trage
trage cineva
cineva la
la raspundere
răspundere cándva?
cândva?
SA
Să dea
dea Dumnezeu
Dumnezeu sI
să fíe asa,
aşa, ca 51
să se poata
poată
bucura
bucura toti
toţi acei carera
cărora le este dragl
dragă v.iafa
viaţa cea
adevlratA,
tlrAneascl, a satului
adevărată, ţărănească,
satului romanesco
românesc. Si
Şi trebue
bue sA
să fie asa,
aşa, pentrucá
pentrucă a pune
pune o cruce pe
pe mormor
mAntul
P1rintelui Serban,
mântul Părintelui
Şerban, este mai
mai mult
mult decát
decât
o datorie
datorie crestineascá
creştinească fati
faţă de
de un
un om
om trecut
trecut intru
întru
cei drepti,
drepţi. Este
Este o chemare la luptl
luptă pentru
pentru VranVran
cea tntreagl,
întreagă, chemare pe care a~i
aşi vrea 51
să o audá
audă
nu
nu numai
numai vráncenii,
vrâncenii, ci ~i
şi toti
toţi aceia cárora
cărora tinetine
rete.
reţea le-a mai
mai pástrat
păstrat ceva buna
bună credint1
credinţă ~i
şi dor
dor
de
de muncl
muncă pentru
pentru folosul
folosul celor multi,
mulţi.
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INTRE ..STANGA
„STANGA SI
ŞI DREAPTA
DREAPTA“,
d

,

O DATORIE
DATORIE
Un
Un cetátean
cetăţean care se
se respecta
respectă trebue
trebue sA
să aibe un
un
crez politic:
tanMul
politic: a~a
aşa te cere lumea.
lumea. GrAbit,
Grăbit, tânărul
intelectual
intelectual aleargá
aleargă deci la calea cea ·mai
mai u$oarl
uşoară
pentru
pentru constituirea
constituirea unei
unei gandiri
gândiri politice,
politice, adicl
adică
aceea a compulsárii
compulsării textelor,
textelor.
T
eztele, la randul
Textele,
rândul lor, sunt,
sunt, cu atat
atât mai valevalo
roase
roase cu cát
cât sunt
sunt mai
mai la
la modA,
modă, deci scrise in
în
Iimbi
limbi stráine,
străine.
AfIA
Află astfel
astfel neofitul
neofitul ¡ntro
întru ale politic:ei
politicei el
că in
în
Occident
Occident existA
există o .,dreaptl"
„dreaptă“ ~
şi o .,stAngl".
„stângă“. Si
Şi
átunci,
atunci, temperamental.
temperamental, sau
sau prin
prin influenta
influenţa grupugrupu
lui
hourA~e ~i
lui cáruia
căruia intAmplAtor
întâmplător apartine,
aparţine, se hotărăşte
şi el
spre
spre una
una din
din cele douA
două atitudini.
atitudini. $i
Şi invatl
învaţă erecre
%ulpe
zul pe de rost,
rost, din
din brosuri
broşuri de propaganda
propagandă ,i
şi arar
ticole de
de ziar
ziar ~
şi inceteazá
încetează astíel
astfel a mai
mai fi un
un om
om
cu care se poate
vorbá: once
poate sta
sta de
de vorbă:
orice imprejurare
împrejurare
de
[apt
i-ai
ridica,
piedicá,
entuziasmului
de fapt
ridica, piedică, entuziasmului sáu,
său,
ea este gata
gata solutionatá
soluţionată prin
prin fraza
fraza brosurei
broşurei de
propaganda
propagandă pentru
pentru care aa optat.
optat. Mai
Mai dinainte
dinainte
,tii
ştii p!rerile
părerile pro
pro ,işi contra,
contra, ce se VOl
vor ciocai,
ciocni, sin(Rmata
Dreapta",, Decembrie
( Revista ..
„Dreapta“
Decembrie 1932).
1 9 3 2 ).
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gur elanul oratoric
gur
oratoric Ji
şi violenta
violenţa fanatie!
fanatică urmánd
urmând
54
să deosebeasca,
deosebească, de
de ,aci
aci inainte,
înainte, pe om
om de
de om.
Boala aceasta
aceasta intelectualá
intelectuală oo cunosc
cunosc -— acei
acei can
cari
Boala
o cunosc —
- de
de mult,
mult, la noi in
în tar4.
fără. Mai
Mai pregpreg
nant sub
sub forma
forma "bonjurismului",
„bonjurismului“, de
de care
care desedese
nant
ori
ridem.
Insá
forma
cea
nouá
a
bonjurismuori râdem. Insă forma
nouă bonjurismu
lui nostru
nostru intors
întors cu
cu ochii spre
Răsăritul bolsebolşe
luí
spre R4s!ritul
vie,
vic, sau
sau spre Apusul
Apusul fascist,
fascist, hitlerist
hitlerist sau
sau maurmaurrassist,
nu ne
rassist, nu
ne pare
pare ridicolá.
ridicolă. Cadem
Cădem astfel
astfel in
în aceace
lc~i
altii le osándim.
leaşi greseli
greşeli pe cari la alţii
osândim.
C4d
Căci gre~a11
greşală este a scoate
scoate gandul
gândul politic
politic din
din
clrti.
cărţi. Gandul
Gândul politic
politic se scoate din
din nevoia
nevoia luárii
luării
unei
unei atitudini
atitudini etice fa~
faţă de
de realitatea
realitatea social!
socială in
în
mijlocul
mijlocul cáreia
căreia tráesti,
trăeşti, care te doare
doare sau
sau ti-este
ţi-este
dragA,
dragă, dar
dar pe care
care in
în tot
tot cazul
cazul o ounosti,
cunoşti. Cu
Cu
atit
atât mai serioasá
serioasă va fi gándirea
gândirea política
politică a cuiva,
cuiva,
cu cát
cât aceastá
această cunoastere
cunoaştere istoricá
istorică Ji
şi sociologicá
sociologică
aa realitltii
realităţii este mai
mai adáncá,
adâncă. ~Şi cunoasterea
cunoaşterea aceasta
ceasta nu
nu se lace
face numai
numai cu
cu intentii
intenţii bune
bune Ji
şi nono
bil entuziasm,
si mundo
entuziasm, ci cu
cu trudA
trudă umill
umilă şi
muncă, ani
ani
de
ani,
zí
la
zi.
de
zi
~i
pentruc! aú
Şi pentrucă
azi scriu
scriu pentru
pentru cei dela
delà .Dreap„Dreap
ta"
ta“ 54
să spun,
spun, in
în acelas
âcelaş §ir
şir de
de ganduri
gânduri ce m!
mă nene
linisteste
linişteşte in
în partea
partea lor
lor dupa
după cum
cum ~i
şi celor din
din
"sUnga"
„stânga“ Ie-asi
le-aşi putea
putea spune
spune ceva tot
tot asa
aşa de grav,
în credinta
credinţa mea.
in
.
"Dreapta"
„Dreapta“ noastra
noastră tinereascá
tinerească si-a
şi-a flcut
făcut o spespe
cialitate
cialitate protestatará.
protestatară. Se fine
ţine de capul
capul stingii
stângii
Ioveascá. Isi
s'o lovească.
îşi mlrgine~te
mărgineşte activitatea
activitatea la aceastá
această
urmlrire
urmărire pas
pas cu
cu pas
pas a stángii
stângii si
şi la proclamarea,
proclamarea,
maniEest
manifest dupa
după manifest,
manifest, a "nationalismului"
„naţionalismului“ ~i
şi
„autohtonismului“ ei,
ei. Nimic
Nimic de
de spus.
spus.
•.autohtoniS1llului"

"0
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Intreb
,,autohtonism".
întreb numai:
numai: "naJ¡ionalism....
„naţionalism“, „autohtonism“,
foarte
lrazll? E
foarte bine;
bine; dar
dar pe ce se cuneaste?
cunoaşte? Pe frază?
rusinos ca cineva s!
laude doar,
ruşinos
să se laude
doar, cu najionanaţiona
lismul
in care te-ai năs
n15lismul lui. Iubirea
Iubirea pámántului
pământului în
cut
e
profund
omeneascá,
dar
alirmarea
dumicut profund omenească, dar afirmarea dumitale c!
"naponalist", e altceva. In
că e~ti
eşti „naţionalist“,
In care eu
nu
timp cat
nu pot
pot crede
crede atata
atâta timp
cât lucrul
lucrul acesta
acesta nu
nu te
oblip
in faptele
obligă la nimic în
faptele tale de
de muncá.
muncă. Ce pripri
nos
nos ai adus
adus dumneata,
dumneata, prinos
prinos efectiv, fie cát
cât
de
de modest,
modest, la cultura
cultura acestei natiuni?
naţiuni? Si
Şi .autoh„autoh
ton" fiind,
ton“
fiind, unde
unde e stráduinta
străduinţa ta
ta de
de a iubi
iubi cucu
noscánd,
noscând, acest fond
fond autohton?
autohton?
Dar
Dar la aceastá
această intrebare,
întrebare, putini
puţini ar
ar putea
putea rasrăs
punde.
punde.
Plecati
tar!, majoritatea
odatá cu lepă
lepáPlecaţi dela ţară,
majoritatea odată
darea
straielor
tlr!ne~ti
(pástrate
uneori
demondarea straielor ţărăneşti (păstrate uneori demon
strativ
strativ politic,
politic, nu
nu cultural)
cultural) se leapAd!
leapădă de
de viata
viaţa
copiláriei
copilăriei care a rimas
rămas inc!
încă a rudelor
rudelor lor. La oras,
oraş,
’nghţsuie, dánd
dând cu coatele, ca la praznic,
să
se 'nghesuie,
praznic, s!
apuce macar
măcar Iránturi
frânturi din
din cultura
cultura aceasta
aceasta oraseorăşe
neascá,
insemnea:1 o din
nească, ceiace însemnează
din ce in
în ce.mai
ce mai inîn
tr~ag! părăsire
párásire trAdAtoare
ind~i, tarA
treagă
trădătoare a tArií
ţării însăşi,
ţară tAţă
rănească, tarA
ţară de
de vechi tradiţii
culturale in
în toate
toate
raneasca,
traditii culturale
domeniile
spirituale, tarl
domeniile spirituale,
ţară de vesnic
veşnic spontaná
spontană
creatie
creaţie ruralA.
rurală.
O
nu pentru-ca
O spun
spun nu
pentru-că am
am cetit-o
cetit-o undeva;
undeva; ce
am
cetit,
m'ar
duce
mai
curánd
spre
am
mar duce
curând spre "stanga",
„stânga“,
ci o .spun
pentru-cá, atat
am putut,
spun pentru-că,
atât cat
cât am
putut, opt
opt ani
de
cutreerat sate. Monogralia
de me.
zile, am
am cutreerat
Monografia sociolosociolo
gică (hulit!
(hulită uneori
uneori ca francmasona
francmasonă sau
sau mar
mai' ~t1U
ştiu
gic!
eu
eu ce) m'a
m’a invltat
învăţat cA
că in
în tara
ţara aceasta,
aceasta, pe
pe care
o iubeam
din datorie
abstracta, sunt
iubeam din
datorie abstractă,
sunt oameni (si
(şi
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clt
iubi ~i
cât de
de mulpl)
mulţii) pe
pe care ti
îi poli
poţi iubi
şi altfel:
altfel: adeade
vlratl
Dacá-i
cunosti,
vărat! Dacă-i cunoşti.
lmi
îmi amintesc
amintesc cum
cum adeseori,
adeseori, in
în sate,
sate, mergánd
mergând
singur
singur din
din casa
casă in
în casa,
casă, ceteam
ceteam seara,
seara, oamenioameni
lor
lor adunati
adunaţi la
la odihná,
odihnă, cate
câte ceva din
din cárti,
cărţi. $i
Şi
ji-erea
ţi-erea rusine
ruşine el
că n'aveai
n’aveai mult
mult ce le ceti, caci
căci ruru
,inos
putini sunt
şinos de
de puţini
sunt acei cárturari
cărturari care sI
să fi erecreiat
iat literaturá
literatură románeasca,
românească, adicá
adică Iiteraturá
literatură pe
pe care
care
,işi tlranul
sI
o
poatá
ceti.
Plecai
ro
url
impoţăranul să poată
cu ură împo
triva
triva orasului
oraşului acestuia
acestuia mitocánesc
mitocănesc care e orasul
oraşul
románesc,
românesc, orasul
oraşul in
în care
care Iiul
fiul cutáruia
cutăruia sau
sau cutácutăruia din
din intinsul
întinsul plaiurilor
plaiurilor tlrii
ţării ajuns
ajuns "nationa„naţiona
list"
list“ ro
cu tremolo
tremolo in
în glas
glas ~i
şi Mari
mari demonstratiuni
demonstraţiuni
de
de strada,
stradă, serie
scrie intr'o
într’o limbá
limbă care nu
nu mai seamáná
seamănă
aa nimic,
potrinimic, o literaturá
literatură ,işi o ,tün~
ştiinţă care nu
nu se potri
vese
vesc cu nimic.
nimic.
$i
Şi apoi
apoi aceiasi
aceiaşi "nationa1i~ti..
„naţionalişti“ ajung
ajung oameni de
de
stat
un cod
stat ~i
şi fac legi: De
De pildá
pildă fac un
cod civil in
în care
se jnterzice
interzice un
un mod
mod de
de stápánire
stăpânire deválmas,
devălmaş, -—
pe
care
nimeni
nu-l
,tie
in
amlnunt
- desi
pe
nu-1 ştie în amănunt —
deşi rocu
prinde
prinde aproape
aproape 30% din
din Vechiul-Regat.
Vechiul-Regat. Sau
Sau fac
"coduri
„coduri ale Iamiliei"
familiei“ cari din
din fericire
fericire nu
nu se
se aplica,
plică, altfel
altfel ar
ar duce
duce la dezastru,
dezastru, atát
atât de
de stráine
străine
sunt
realitatea social!.
posunt de
de realitatea
socială. Sau ajun'g
ajung oameni
oameni po
litici
litici cari, lasa
lasă rudele
rudele lor
lor sárace,
sărace, biata
biata rumánime
rumânime
pan!
mipână mai eri cllc3$l,
clăcaşă, in
în cea mai
mai cumplitá
cumplită mi
serie
higienicá
ce
se
poate
inchipui.
zerie higienică
poate închipui.
E un
un capitollung
capitol lung ,i
şi nu
nu acum
acum il
îl vom
vom spune
spune inîn
treg.
treg. Pentru
Pentru aceastá
această alu
altă muncá
muncă decát
decât cea a ziazia
rului.
rului.
Muncl
Muncă de
de umil cirlurar
cărturar pus
pus in
în slujba
slujba Inteleînţele
gerii nevoilor
,i drepturilor
can le au
nevoilor şi
drepturilor pe cari
au cei
I
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multí.
~ numulţi. MuncA
Muncă ce
ce nu
nu trebue
trebue s1
să fie
fie neapárat
neapărat şi
nu
m.u
mai decAt
decât politicá,
politică.
De s’ar
s'ar putea,
putea, ~
ca la
ea sA
adune,
aş dori
dori ca
la ea
să se
se adune,
f~rl
fftră comitete
comitete Ji
şi UrA
fără ligi, oameni
oameni de
de treabá
treabă multi.
mulţi.
SA
prin Iegaturi
iarna in
Să ajungA,
ajungă, prin
legături vesnic
veşnic pástrate,
păstrate, iarna
în
biblioteci,
de-adreptul dela
biblioteci, cu
cu trecutul
trecutul ei, vara
vara de-adreptul
dela
om
om la om,
om, cu
cu prezentul
prezentul ei,
ei, 5!-~i
să-şi cunoascá
cunoască tara,
ţara,
altfel
cu frase
manifeste.
altfel decát
decât cu
fraze si
şi cu
cu manifeste.
Apoi,
Apoi, va
va veni
veni abea
abea timpul
timpul ca
ca 5A
să ne
ne despártim
despărţim
din
stánga -— altii
din nou
nou ~i
şi 5A
să oo luám,
luăm, unii
unii la
la stânga
alţii la
la
dreapta.
Ceeace ar
dreapta. Ceeace
ar insemna
însemna ¡nsA,
însă, sunt
sunt sigur,
sigur, tu
cu
totul altceva
"dreapta
Irazei
totul
altceva dec'at
decât "stanga"
„stânga“ ~şi „dreapta“
frazei
Invl1ate pe
pe de
de rost.
Învăţate
rost.
CC
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"SA
„SA NE VORBEASCA ROMANESTE"
ROMÂNEŞTE“
Cand
Când s'a
s’a creeat
creeat statul
statul nostru
nostru módem,
modem, clasa
conducátoare
conducătoare era
era acea aa revolutionarilor
revoluţionarilor de la
1848, ..bonjouristii"
„bonjouriştii“ ~i
şi "filfisonii",
„filfisonii“, cu
cu frase
fraze gata
gata
184:8,
indtate
învăţate in
în Apus.
Apus. Ei au
au organizat,
organizat, -— tot
tot ceeace
ceeace
'vointa
voinţa omeneascá
omenească poate
poate organiza,
organiza, -— dupa
după tipitipi
cul
cul care
care le cázuse
căzuse drago
drag.
Proclamatii
Proclamaţii peste
peste proclamatii
proclamaţii au
au adus
adus la cucu
nostinta
noştinţa tuturora,
tuturora, schimbarea
schimbarea timpurilor.
timpurilor. Si
Şi apoi
apoi
legi
tipárit, spre
legi dupA
după legi
legi s'au
s’au tipărit,
spre infAptuirea
înfăptuirea OcOc
cidentului,
cidentului, la
la noi.
Dar
cA era
Dar viata
viaţa romaneas
românească
era in
în sate
sate si
şi satele
satele
románesti
româneşti erau
erau iobage,
iobage. lar
Iar iobágia
iobăgia nu
nu se ~erge
şterge
cu
cu discursuri
discursuri ~i
şi satul
satul el ínsusi
însuşi poate
poate s~
să nu
nu asas
culte
de
stat.
culte de stat.
Ce-i
Ce-i drept,
drept, au
au chemat
chemat bonjuristii
bonjuriştii o comisie,
comisie,
alcAtuiu
proprietari, (bonjualcătuită din
din tlrani
ţărani ~i
şi din
din proprietari,
(bonju
ristii
riştii acestia,
aceştia, care erau
erau ei in~i~i
înşişi latifundiari)
latifundiari) ca
$A
tIsă rezolve
rezolve ..ehestia
„chestia agrara".
agrară“. Si
Şi li
li s'a
s’a arátat
arătat ţă
ranilor
indelete, ce spune
ranilor pe
pe îndelete,
spune Jean
Jean Jaques
Jaques RousRousseau
seau despre
despre .,ceUtean",
„cetăţean“, ..libertate"
„libertate“ ~i
şi "egalitate"
„egalitate“
Ji
şi ce este ,.sfant
„sfânt ~i
şi sacru":
sacru“ : "proprietatea"
„proprietatea" (a
(a
(Revi..
(R e vi«ta "O'_pta",
„D reapta", 18
18 Oec.embrie
Decembrie 1932),
1932).
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boerului,
boerului, evident)
evident) §i
şi "munca"
„munca“ (a
(a tlranului
ţăranului;j ial·
ii Ii evident).
evident).
TAranii
fărâmi au
au ascultat
ascultat .si
,şi au
au cautat
căutat si
să priceapl.
priceapă.
Dar
Dar pe cánd
când vorbea
vorbea un
un tanir
tânăr boer
boer infllclrat,
înflăcărat, me••
nic sol al vremurilor
tfianic
vremurilor noi, despre
despre aceste prinprin
dpii
cipii de
de "emancipatiune"
„emancipaţiune“ a muncii
muncii si
şi de
de "sanc„sanc
titate"
titate“ a proprietátii,
proprietăţii, tlranii
ţăranii au
au spus
spus ceva,
ceva, intr'un
într’un
.las.
flas. Procesele
Procesele verbal
verbalee ale sedintei
şedinţei mentioneaza:
menţionează:
•.Dara,
„Dara, dara
dară -— spusera
spuseră taranii
ţăranii -— si
să ne vorvor
hISca
romane§te,
sa
intelegem
§i
noi".
bească româneşte, să înţelegem şi
Cine
Cine ar
ar face istoria
istoria socialá
socială a Romániei
României concon
_porane,
temporane, ar
ar trebui
trebui si
să punl
pună drept
drept epigraf,
epigraf, cucu
Yintele
vintele acestea, ca dovadá
dovadă aa neincetatei
neîncetatei nemulnemul
tumiri,
ţumiri, flcutl
făcută glas,
glas, aa tlrii
ţării romlne~ti
româneşti impotriva
împotriva
Conducătorilor ei.
éonducltorilor
Conducltorii
Conducătorii cari
cari s'au
s’au socotit
socotit mai
mai presus
presus de
de
.ultime,
mulţime, fermenti
fermenţi ai unei
unei culturi
culturi superioare,
superioare, aa
clrei
Cărei supremA
supremă manifestare
manifestare era traducerea
traducerea ad
ad literam
teram a culturii
culturii altor
altor popoare.
popoare. CA
Că nu
nu se potri·
potri
vea
vea cu tara,
ţara, el
că nu
nu tntelegeau
înţelegeau tll'anii,
ţăranii, ce are aface?
face? Vorba
Vorba este:
este: dt
cât de
de frumoasl
frumoasă si
şi nobilá
nobilă este
este
Romania
România cea de
de pe hártia
hârtia tiplritl.
tipărită. Románia
România din,
din,
coduri,
coduri, Románia
România din
din ,,Monitorul
„Monitorul Oficial",
Oficial“, RoRo
mania
mânia care figuread
figurează in
în biblioteci.
biblioteci.
A,a
de
frumoasá,
incat
Aşa de frumoasă, încât de
de dragul
dragul ei, merita
merită
si
să rabzi
rabzi rusinea
ruşinea unui
unui 1907.
1907. A,a
Aşa de
de frumoasa,
frumoasă,
Incat
!ncât Iace
face si
să ne prlpldim
prăpădim ,işi de
de aci inainte
înainte pupu
terea
terea de
de munca
muncă pentru
pentru imbunltlprea
îmbunătăţirea editillor
ediţiilor
ei viitoare.
viitoare.
Pomesc:
Pornesc acuma,
acuma, vijelioase
vijelioase tinereti,
tinereţi, spre
spre aceastá
această
Inflptuire.
Ihfăptuire. Luám
Luăm o simpll
simplă pil$ll.
pildă.
Se face un
un cod
cod civil
civil nou,
nou. Au
Au apárut
apărut in
în straistrăi
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nltate
formullri mai
n&tate jurisprudente.
jurisprudenţe. S'au
S’au g!sit
găsit formulări
bune,
bune. "Dernier-cri"-ul
„Dernier-cri“-ul juridic
juridic s'a
s’a schimbat.
schimbat. Sade
Şade
ruşine 51
să nu
nu ne purtăm
Refor
ru,ine
purtam ,işi noi ca lumea. Reformam
măm deci codul
codul cel vechiu, traducere
traducere aa coducodu
lui Napoleon,
,i
gásim
alt
text
de
tradus.
Napoleon, şi găsim alt text de tradus. E
£
asa
aşa de
de usor:
uşor: tot
tot nu
nu se aplica
aplică nici codul
codul vechiu,
vechiu,
de
de cltre
către sáteni,
săteni, in
în toate
toate relatiile
relaţiile lor
lor zilnice1
zilnicei Nu
Nu
se va
va aplica
aplica nici cel nou.
Satul
Satul rlmane
rămâne sA
să trAiascAtot
trăiască tot dupá
după cum
cum ~e
ştie el,
cu obiceiul
obiceiul pámántului,
pământului, ,i
şi orasanului
orăşanului ii
îi Jade
şade bine
bine
sA
să fíe
fie erudit
erudit in
în cát
cât mai
mai multe
multe limbi
limbi stráine,
străine.
Acuma,
Acuma, cAfaptul
că faptul acesta
acesta este o monstruozitate
monstruozitate
socialá,
socială, cAe
că e de-adreptul
de-adreptul crimA
crimă inpotriva
înpotriva neamuneamu
lui
lui Uu
tău sA
să legiíeresi,
legiferezi, adicá
adică sA
să dai
dai rez:olvare
rezolvare jurijuri
dicá
dică unor
unor stari
stări de
de fapt,
fapt, unor
unor nevoi Ji
şi unor
unor concon
flicte, atunci
atunci cánd
când nu
nu le cunosti
cunoşti (~iin
(şi în Tara
Ţara RoRo
Ilicte,
máneascá cine este acela care ar
mânească
ar avea
avea indrüîndrăz
neala
neala 51
să spuie
spuie c~
că intr'adevh
într’adevăr cuneaste
cunoaşte viata
viaţa sasa
telor románesti
româneşti?)
aceasta este altA
altă socotealá.
socoteală. E
£
telor
1) aceasta
asa
aşa de
de penibil
penibil ca tu,
tu, legiuitor,
legiuitor, 51
să phAse~
părăseşti coco
modul
modul tAu
tău birou
birou de
de lucru,
lucru, unde
unde in
în "pijama",
„pijama“,
bánd
bând cafea, consulti
consulţi editiile
ediţiile ultime
ultime ale Apusului,
Apusului,
să mergi printre
printre puturosii
puturoşii tAram
ţărani romini
români jigjig
ca 51
nitori
pentru
vlz:ul
Ji
gandul
táu!
01
Atat
nitori pentru văzul şi gândul tăul Ol Atât de
de
delicatl
delicat]
Numai
Numai cá,
că, mergánd
mergând mereu
mereu pe
pe vechea
vechea cale, s'ar
s’ar
putea
putea ca románimea
românimea aceasta
aceasta sA
să ne
ne spue
spue Ji
şi cucu
vinte
vinte are
care s!
să ne doará
doară mai mult
mult ind
încă decit,
decât, pUna
plina
obidă vorbi
vorbă de la 1848 "si
„sa ne vorbeasci
vorbească roro
de obidil
máne~te;
mâneşte; sil
să tntelegem
înţelegem ~i
şi noí".
n o r. $i
Şi sA
să nu
nu ne parA
pară
rlu,
thz:iu, de
rău, intr'un
într’un târziu,
de tara
ţara románeascá
românească pe
pe care
am
am avut-o
avut-o cándva.
cândva.
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NEVO!
NEVOI CULTURALE
CULTURALE ALE SATULUI
DE AZI
Faptul d
că ne afl~m
aflăm cu totii
toţii adunati
adunaţi la ni,te
nişte
Faptul
cursuri
cursuri pentru
pentru bibliotecarii
bibliotecarii de
de sate,
sate, ne-ar
ne-ar Iace
face sA
să
presupunem
presupunem el
că suntem
suntem intele,i
înţeleşi asupra
asupra anumitor
anumitor
lucruri
lucruri ,işi anume
anume el
că este necesar
necesar sl
să Incepem
începem o
fntreagl
întreagă activitate
activitate de
de ridicare
ridicare a culturii
culturii la sate
sate
p
pentru a ajunge
şi d
că cel mai
mai bun
bun mijloc
mijloc pentru
ajunge la aceasta
ceasta este
este cartea.
cartea.
Cu
Cu toate
toate acestea
acestea 51-mi
să-mi dati
daţi voe 51
să exprim
exprim
cáteva
câteva indoeli
îndoeli ale
ale mele, pe
pe care
care am
am sI
să vi
vi le tnîn
făţişez ~şi d-voastra
d-voastră pentru
pentru ca impreuná
împreună 51
să stám
stăm
flti~ez
,i
şi 51
să judecám,
judecăm, astfel
astfel ca,
ca, in
în depliná
deplină cunostintá
cunoştinţă
de
Iuám oarede cauzá,
cauză, 51
să ne fixám
fixăm pozitille
poziţiile ,i
şi 51
să luăm
cm
cari hoUriri.
hotăriri.
Pentru
Pentru el
că ceeace s'a
s’a inteles
înţeles panl
până aeum
acum prin
prin
culturl
la
sate,
de
dtre
cei
mai
bltráni
decát
cultură
sate, de către
bătrâni decât
noi, nu
nu mi
mi se pare
pare a fi
fi lost
fost totdeauna
totdeauna exact in
în
nota
nota aeeasta
aceasta a nevoilor
nevoilor satului.
satului. Cei tineri
tineri -—
si-mi
şi-mi pare
pare bine
bine ca
că suntem
suntem aci in
în majoritate
majoritate titi(Stenograma
( Stenograma unei prelegeri.
prelegeri, le
Ia Cur.u1
Cursul de Bibliotecari
orpnizat
organizat in
în 1913,
1933, de d-I
d-1 Ministro
Ministru D. Cuti).
G uşti).
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1
neri
cAtot
au
neri -— au
au defectul
defectul de
de a socoti că
tot ceeace au
[Acut bUranii
gresit, N’aşi
N'asi vrea
51 spun
făcut
bătrânii este greşit.
vrea să
spun
de
de loe
loc lucrul
lucrul acesta. Imi
îmi dáu
dau perfect
perfect de bine
seama
seama ,i
şi de condijiunile
condiţiunile in
în care ei au
au lucrat
lucrat
~i de
şi
de nevoile istorice
istorice care i-au detenninat
determinat sA
să lulu
creze astfel. Dar
Dar noi nu
nu simtim
simţim asupra
asupra umerilor
umerilor
noştrii povara
povara unor
munci istovitoare
istovitoare si,
şi, venind
venind
nostrii
unor munci
dupA
după ei, avem
avem nunumai
nunumai dorinta,
dorinţa, dar
dar ~i
şi putinta
putinţa
firească
de a lucra
lucra mai bine.
bine. ~i
Şi primul
primul lucru
lucru
fireasca de
care ne supArAin
toaU activitatea
culturalA care
supără în toată
activitatea culturală
s'a dus
pánA acum, a fost
gre,iU înţelegere
íntelegere a
s’a
dus până
fost o greşită
insA,i
pentru că,
cA, panA
însăşi culturii
culturii la sate, pentru
până acum,
acum, aceastá
ceastă culturá
cultură care se dádea
dădea la sate era o culcul
turA căreia
cáreia i-am putea
spune o culturA
cArturAtură
putea spune
cultură cărtură
reasca şi
,i exclusiv
rească
exclusiv ,colarA,
şcolară, UcuU
făcută pentru
pentru nevoi
şi pentru
pentru un
un mediu
mediu care nu
nu erau
erau de
de loe
loc acelea
~i
ale satului,
satului, ci ale orasului,
oraşului.
D-voastră care sunteti
sunteţi de profesiune
profesiune oameni
Dsvoastra
oameni
in
vi puteti
da seama, incA
în leglturl
legătură cu satul,
satul, vă
puteţi da
încă
mai
imi dau
dau eu, cat
mai puternic
puternic decát
decât îmi
cât de
de ciudatá
ciudată
era
era aceastá
această invltAturl,
învăţătură, tumatá
turnată parca
parcă cu pilnia,
pâlnia,
cu sila,
copil mic care trebuia
si
sila, in
în capul
capul unui
unui copil
trebuia să
memorizeze
memorizeze anumite
anumite lucruri
lucruri pe dinafará,
dinafară, prevaprevă
zute
anume programe,
zute in
în anume
programe, uniforme
uniforme pe toatl
toată tara,
ţara,
şi cat
cât de
de gresit
greşit se socotea
socotea că
singurul semn
semn al
~i
cA singurul
activiUtii
e, ar
activităţii noastre
noastre cultural
culturale,
ar fi ..alfabetismul",
„alfabetismul“,
ca ~i
litera scrisa
satul nu
şi cum
cum in
în afarl
afară de
de litera
scrisă satul
nu putea
putea
avea
o
alu
cultura,
a
lui.
avea altă cultură,
Desigur
cA punánd
Desigur că
punând astfel problema
problema asi
aşi putea
putea
fi socotit
socotit obscurantist.
obscurantist. De
De aceea pn
ţin si
să declar
declar
dela
desí am
sA fac apologia
dela tnceput
început cl,
că, deşi
am să
apologia unei
culturi tlrlne,ti
ţărăneşti analfabete,
analfabete, totu~i
totuşi nu
nu sunt
sunt ob
culturi
ob-
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scurantist ~i
şi socotesc
că o influentl
influenţă clrturueasc1
cărturărească
Icurantist
socotesc el
se poate
poate Eacela
face la sate,
sate, dar
dar pe alte
alte c1i
căi decat
decât acelea
de
astbi.
de astăzi.
PinA
Până acuma
acuma dar,
dar, spuneam
spuneam cA
că analíabetismul
analfabetismul
era
era socotit
socotit ca singurul
singurul criteriu
criteriu de apreciere
apreciere aa
vietii
vieţii culturale
culturale a unui
unui sat, ceeace era o Ioarte
foarte
mare
mare gre,al1
greşală pentru
pentru el
că exista
există ,i
şi o altA
altă culturA,
cultură,
eu
totul strlinA,
cu totul
străină, prin
prin firea ti,
ei, de aceea pe care
o cunoastem
cunoaştem noi,
noi, oameni
oameni invAtati
învăţaţi in
în ,coaU,
şcoală, ,işi
care are
are ca adánc
adânc temei al ei, analfahetismul.
analfabetismul.
Ii>nume
allume este vorba
vorba de
de cultura
cultura tArAneascl
ţărănească pe
pe care
d-mi
să-mi dati
daţi voe sA
să o analieee.
analizez, in
în foarte
foarte scurte
scurte
~vinte,
Cuvinte, inaintea
înaintea d-voastrá,
d-voastră.
La
La noi in
în ora"
oraş, viaja
viaţa pe care o ducem
ducem are
are un
un
anumit
anumit carácter
caracter social. Este
Este o viatJ,
viaţă de
de oameni
izolafi. Fiecare dintre
izolaţi.
dintre noi tráim
trăim pe socoteala
socoteala
noastrlí
noastră proprie,
proprie, ne
ne ~tig1m
câştigăm viata
viaţa prin
prin munca
munca
noastr!
proprie,
gándind
de
unul
singur.
noastră proprie, gândind de unul singur, ¡nvAînvă
tind
ţând carteoin
carte, In majoritatea
majoritatea cazurilor,
cazurilor, de
de unul
unul sinsin
guro
gur, la
la noi, seara
seara acasa,
acasă; pe
pe cat!
câtă vreme la sate,
sate,
earacterul
Caracterul vietii
vieţii sociale este
este altul:
altul: aceta
acela ~
al solisoli
~tlítii
de
obstie,
acela
al
colectivit1p.i.
Intreaga
darităţii de obştie,
colectivităţii. întreaga
culturA
cultură tArAneasc!
ţărănească la noi este
este o culturA
cultură de obstie
obştie
,i
şi nu
nu este data
dată putinta
putinţa unui
unui individ
individ izolat
izolat 5Ase
să se
4esprindlí
desprindă de
de ea si
şi so
s'o Intreacá,
întreacă. Sunt
Sunt oarecari
oarecari
apasă asupra
asupra acestei
acestei vieji
vieţi de
de obstie
obştie
legi care apasa
care se maniíestá
manifestă intr'un
într’un chip
chip pe
pe care noi de
multe
putem surprinde.
Orisícare cartumulte ori il
îl putem
surprinde. Orişicare
cărtu
rar
rar trebuie
trebuie sA
să cunoascá
cunoască -— este
este un
un lucru
lucru curent
curent
la
Ia noi -— cA
că literatura
literatura popular!
populară pe
pe care o avem
avem
este una
este
una din
din faptele
faptele cu care ne putem
putem mándri.
mândri.
Insa
Insă una
una din
din conditiile
condiţiile acestei titeraturi
literaturi popupopu
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Iare
lare nu
nu este tocmai
tocmai analfabetismul?
analfabetismul? Sunt
Sunt unii
unii
folclori~ti
folclorişti care
care au
au inteles
înţeles asa
aşa de
de bine
bine lucrul
lucrul acesta, cA
că acolo
acolo "unde
„unde vin
vin cu
cu drum
drum de
de fier,
fier, toate
toate
cántecele
pier",
incat
sunt
intr'adevAr
obscurancântecele pier“, încât sunt într’adevăr obscurantişti ~i
şi cánd
când aud
de o activitate
activitate de
de luminare
luminare aa
ti~
aud de
satelor
satelor prin
prin carte,
carte, li
li se face
face de-adreptul
de-adreptul ráu,
rău,
pentru
pentru cA
că ~tiu
ştiu el
că aceastá
această poeeie
poezie popularl
populară este
este
o poezie
poezie nescrisá.
nescrisă, oo poesie
poezie aa nimlnui
nimănui ~i
şi aa tutututulor,
lor, o poezie
poezie care
care se tine
ţine minte
minte din
din ránd
rând de
de oaoa
meni
meni in
în ránd
rând dé
de oameni,
oameni, in
în care
care tot
tot omul
omul este
participant
participant si
şi executant
executant in
în acelas
acelâş timp
timp ~i
şi di
că ea
reprezintá
reprezintă un
un sistem
sistem de culturá
cultură care
care presupune,
presupune,
dedesupt,
dedesupt, o anumitá
anumită psihologie
psihologie colectiva
colectivă pe
pe care
noi nu
nu o mai
mai avem,
avem. Este
Este asa
aşa de
de adevarat
adevărat lucrul
lucrul
acesta,
cA
omul
trecut
prin
culturá
oraseneascá
acesta, că omul trecut prin cultură orăşenească
nu
nu mai apartine
aparţine acestei arii
arii culturale
culturale a satului,
satului,
Incát
încât el nu
nu mai
mai poate
poate face poezie populará.
populară. Sunt
Sunt
exemple absolut
absolut tipice:
tipice: de
de pilda
pildă acea "doinl"
„doină“
exemple
pe
pe care
care o stim
ştim din
din cArti
cărţi cA
că este foarte
foarte frumoasá
frumoasă
~şi ale cárei
cărei cuvinte,
cuvinte, invltate
învăţate in
în varianta
varianta Alexandri
Alexandri
~tim
ştim 51
să le recitám
recităm cu
cu totii
toţii!t fu
Eu roa
mă intreb:
întreb: din
din
cati
câţi suntem
suntem aci
aci in
în aceastá
această sala,
sală, care
care am
am lucrat
lucrat
~şi am
am trlit
trăit totusi
totuşi in
în viaja
viaţa satelor,
satelor, cati
câţi dintre
dintre noi
am
am putea
putea canta
cânta '0o doiná?
doină? M'a~
M’aşi mira
mira si
să g~sesc
găsesc
vre-unul.
vre-unul. Lucrul
Lucrul acesta
acesta se pierde
pierde odatl
odată cu inîn
văţătura clrtii.
cărţii.
vltltura
Si
literaturá,
Şi nu
nu este vorba
vorba numai
numai de
de aceastá
această literatură,
de
de acest suflet
suflet popular
popular care se pierde
pierde odatá
odată cu
cu
invltarea
învăţarea c!rtii,
cărţii, ci p
şi de
de multe
multe alte
alte lucruri.
lucruri. De
De
pildl,
pildă, in
în ceeace priveste
priveşte fonnele
formele sodale,
sociale, noul
nouă
ni
ni se pare,
pare, ca oameni
oameni trliti
trăiţi la oras
oraş ~i
şi crescuti
crescuţi in
în
,coala
şcoala oraJUhU,
oraşului, cA
că singura
singura 10l'lDl
formă de
de organinre
organizare
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.41a
idl& care se poate
poate inchipui
închipui este aceea a oraora*
Ic.r
noastre.
Dar
de
fapt,
ceeace
se
~tie
lor noastre. Dar de fapt, —
ştie mai
puţin, dar
dar este
este to~i
totuşi bine si
sâ se ~tie
ştie -— allală",tin,
hU'
literatura ,i
uii i de
de literatura
şi de
de muzica
muzica noastr!
noastră popupopulilA,
I ii A, unul
unul din
din lucrurile
lucrurile cu
cu care
care nu
nu putem
putem iar~~i
iarăşi
ml
..dri in
mAhdri
în chip
chip deosebit
deosebit este
este dreptul
dreptul nostru
nostru obisobişnu.IDic,
carácter de originalitate
ftUflnic, care are
are un.
un.caracter
originalitate nemuit.
gási pereche, printre
muit. Nu
Nu se poate
poate găsi
printre toate
toate
lelalte
lelalte drepturi
drepturi obisnuelnice,
obişnuelnice, obiceiului
obiceiului p~¡npămân
tului nostru.
nostru. Desigur
Desigur sunt
sunt multe
multe lucruri
lucruri care nu
nu
eunosc
cunosc indeajuns.
îndeajuns. Se ,tie
ştie vag, c~
că tara
ţara romaromâ
neueA
forme deosebite
nească are forme
deosebite de
de organizare
organizare social!
socială
dela
dela sat
sat la sat,
sat, cA
că sunt
sunt sate
sate de
de rAze,i,
răzeşi, de
de mosmoş
..cni
neni ti
şi sate
sate de
de cl1ca,i
clăcaşi ,işi el
că fiecare din
din aceste
aceste
..te
/iţe IJi
îşi are organiearea
organizarea lui
lui juridicá
juridică proprie,
proprie. Insá
Insă
acute
aceste organisatii
organizaţii juzidice
juridice care -— repet
repet -— sunt
sunt
tot
ce
poate
fi
mai
minunat
ca
tehnicá
juridicá
tot
poate
minunat
tehnică juridică
,i
şi ca rezolvare
rezolvare aa unor
unor nevoi locale, ei bine
bine toate
toate
âceste caractere
caractere juridice
juridice ale satelor
satelor romaneJi:i
româneşti disdis
ac:este
par
par odata
odată ce vin
vin in
în leglturA
legătură ro
cu statul
statul ,i
şi ro
cu cArcăr
turarji
turarii statului.
statului. $i
Şi dispar
dispar pentru
pentru a fi ínlocuite
înlocuite
prin
prin lucruri
lucruri nu
nu tot
tot asa
aşa de
de bune
bune pe
pe cat
cât erau
erau avechii traditii
tradiţii culturale
culturale a satului.
satului.
cestea ale vechii
Deasemeni
Deasemeni in
în maten
materiee de
de drept
drept administrativ
administrativ
întâlnim acelas
acelaş lucru.
lucru. Sunt
Sunt anumite
anumite nevoi ale
Intalnim
oamenilor
veehea
Oamenilor pe
pe care
care le Ji:iti
ştiţi ,i
şi d-voastrl;
d-voastră; ,i
şi vechea
culturA
Cultură tlirAneasc!,
ţărănească, aceastá
această culturá
cultură analfabetA
analfabetă tratra
cliponalA
o viatl
diţională le dase
dase o rezolvare,
rezolvare, intr'
într’o
viaţă de
de ohob,tie
foarte frumoas!,
ftie solidarl
solidară foarte
frumoasă, care a displrut
dispărut ,i
şi
ca.
ea. Satul
Satul este astbi
astăzi neluat
neluat in
în seaml
seamă Ji
şi de-asupra
de-asupra
lui
"comuna" care este
lui s'a
s’a asezat
aşezat ceeace numim
numim „comuna“
un
un aspect
aspect al vietii
vieţii drturlreJÜ
cărturăreşti !impuse
impuse de
de cltre
către
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stat
stat pentru
pentru nevoile
nevoile lui.
lui. Ei
Ei bine
bine aceasta
această comuná
comună
care
care s'a
s’a asezat
aşezat de-asupra
de-asupra satului
satului nu
nu rezolvá
rezolvă toate
toate
problemele obstiei
obştiei sAte~ti
săteşti -— ~i
şi din
din nou
nou luerul
lucrul
problemeIe
nu
vietíi oamenilor
nu este
este spre
spre folosul
folosul vieţii
oamenilor din
din sato
sat.
La fel
lel s'ar
~ in
s’ar putea
putea spune
spune şi
în maten
materiee econoecono
miel.
mică. Am
Am avut
avut ~i
şi avem
avem oo traditie
tradiţie straveche
străveche ecoeco
nomicá. Neamul
Neamul acesta
nomică.
acesta este
este un
un neam
neam de
de plugari,
plugari,
din
din generatie
generaţie in
în generatie,
generaţie, de
de veaeuri.
veacuri. $i
Şi el ~e
ştie
eeva,
tllrllneasci in
ceva, are
are Oo culturll
cultură aa lui
lui ţărănească
în aceastá
această
materie,
care asUzi
astăzi se
se sparge
sparge pentru
pentru aa intra
intra in
în
materie, care
anarhie,
anarhie, datoritá
datorită aceleras
aceloraş iníluente
influenţe aa pietii
pieţii eaca
pitaliste
pitaliste ~i
şi ale
ale cárturáriei.
cărturăriei.
$i
Şi aceastá
această ~coaIl,
şcoală, care
care este
este eanalul
canalul prin
prin care
care
influenta
influenţa orasului
oraşului se
se faee
face mai
mai vizibilá,
vizibilă, ~i
şi care
care
are
are acest
acest efect
efect distrugátor,
distrugător, fatal
fatal intr'o
într’o oarecare
oarecare
măsură, aa vechii
vechii culturi
culturi t1rlne~ti
ţărăneşti pe
pe care astbi
astăzi
másuré,
incA
încă Oo mai
mai avem,
avem, aa pus
pus ceva
ceva in
în loe?
loc? CA
Că aa reu~t
reuşit
si
vechea civilizatie
să distrugl
distrugă vechea
civilizaţie ~lneasci,
ţărănească, foarte
foarte
bine.
Dar
a
creiat
alta
in
loe?
Pentru
el
bine. Dar a creiat alta în loc? Pentru că dacá:
dacă
asa
aşa ni
ni se
se pune
pune problema
problema in
în lapt,
fapt, am
am putea
putea zice:
oo fi
fi fost
fost foarte
foarte lrumoasll
frumoasă vechea
vechea culturá
cultură tllrAţără
nească dar
dar ea
ea era
era menitá
menită sI
să piara,
piară. In
In vremurile
vremurile
neascá
pe
te sustrage
pe care le
le trlmo,
trăim, aa te
sustrage dela
dela viata
viaţa (ütucărtu
ráreascá
~i ca
rărească aa oraselor,
oraşelor, este
este cu
cu neputintá
neputinţă şi
ca atare,
atare,
chiar
chiar daca
dacă ne-ar
ne-ar parea
părea ráu,
rău, trebuie
trebuie sA
să ne
ne resemresem
nám
năm ~i
şi sA
să apucám
apucăm drumurile
drumurile cele
cele noi.
noi. Dar
Dar tretre
buie si
să recunoastem
recunoaştem cA
că drumurile
drumurile cele
cele noi,
noi, prin
prin
buie
care
care s'ar
s’ar Ji
fi putut
putut ajunge
ajunge la
la teluri
ţeluri folositoare,
folositoare,
nu au
au fost
fost apucate
apucate de
de catre
către ~coalll,
şcoală, pentru
pentru eli
că in
în
nu
fapt
íoarte márunte
fapt scoela
şcoala aa avut
avut rezultate
rezultate foarte
mărunte penpen
tru
fost uneori
vem
tru sfot1llri
sforţări care
care au
au fost
"uneori foarte
foarte mari.
mari. A
Avem
nu numai
numai analfabetismul
analfabetismul aeesta
acesta eumplit
cumplit pe
pe care
care
nu
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11putem
ll putem constata
constata in
în statistici,
statistici, dar
dar avem
avem mai mult
mult
I 1t
atAt:
avem
un
analfabetism
postscolar,
At atât: avem un analfabetism postşcolar.
,■ I11
1 care
care au
au trecut
trecut prin
prin scoala
şcoala primarl
primară ~i
şi tare
care
,\""
.iu .bsolvit
absolvit cursurile,
cursurile, uitl
uită dupl
după aceea,
aceea, cartea
cartea pe
11
II au
au flcut-o
făcut-o ~i
şi devin
devin din
din nou
nou analfabeji.
analfabeţi. AAt,ti este un
un fapt
fapt asupra
asupra cáruia
căruia ne-am
ne-am oprit
oprit
'IJArte
fi »arte mirati.
miraţi, ca 51-1
să-l intelegem,
înţelegem, acei care
care am
am
Ulmat
i i i mat ani de
de zile monografiile
monografiile sociologice
sociologice ale
profesorului
profesorului Gusti.
Guşti, Mai
Mai mult
mult decát
decât atát,
atât, chiar
.u
ai ei care
care au
au invliat
învăţat carte ~şi mai ~tiu
ştiu ¡nc!
încă a se
"<- ali
Aii ,i
şi aa ceti, nu
nu obisnuesc
obişnuesc niciodatá
niciodată aceastá
această
lrturme
ărturărie in
în viaja
viaţa lor
lor de
de toate
toate zilele,
zilele. Carte
Carte ~tiu,
ştiu,
dar
cartea
nu
le
foloseste
~i
ca
atare
tot
analfadar cartea nu le foloseşte şi
atare tot analfa
bep
beţi sunt
sunt daca
dacă ar
ar Ii
fi sá-i
să-i socotim
socotim nu
nu pe diploma
diplomă
u
11 pe
pe \'data
viaţa lor, desi
deşi §tiu
ştiu 51
să serie
scrie ~i
şi 51
să citeascá.
citească.
Dar
Dar dacl
dacă acesta
acesta este, in
în scurt,
scurt, rezultatul
rezultatul cárcărturmei
~colii
noastre,
ne
putem
intreba
daca
turăriei şcolii noastre,
putem întreba dacă nu
nu
.istl,
există, cum
cum arátam
arătam putin
puţin mai
mai inainte,
înainte, o contracontra
Ilcere
zicere esentialá
esenţială de
de neínlaturat,
neînlăturat, in
în potriva
potriva cáreia
căreia
nu
nu putero
putem lupta,
lupta, intre
între cárturárie
cărturărie ~i
şi aceastá
această culcul
turl
tură tlrlneascl
ţărănească fÍ
şi daca
dacă nu
nu ar
ar fi mai bine, daca
dacă
nu
nu o putem
putem inlocui
înlocui cu
cu eeva,
ceva, sl
să plstrlm
păstrăm macar
măcar
ce avem, 51
să plstrAm
păstrăm aceastá
această veche cultura
cultură tlrAţără
neascá?
nească? Aceasta
Aceasta este problema,
problema, pe
pe care vi-o pun
pun
pentru
el
mi-am
pus-o
eu
insumí,
ca
o
indoialá
pentru că mi-am pus-o eu însumi,
îndoială
foarte
foarte puternicá
puternică fÍ
şi foarte
foarte adáncl,
adâncă, vlzAnd
văzând ceeace
aa reu~t
reuşit 51
să dea
dea $coala
şcoala primará
primară in
în satele
satele din
din mulmul
tele
tele regiuni
regiuni ale ilrii
ţării pe
pe care le-am vAzut,
văzut, -— rere
zultat
zultat care este de-adreptul
de-adreptul jalnic.
jalnic. Punánd
Punând alaală
turi
turi vechea
vechea noastrá
noastră tradijie
tradiţie cultural!
culturală sáteascá,
sătească, cu
rezultatele
rezultatele politicii
politicii ~eolare,
şcolare, m'am
m’am intrebat
întrebat daca
dacă
nu
nu ar
ar trebui
trebui intr'adevlr
într’adevăr sAoptám
să optăm pentru
pentru cea dindin-
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tAi.
tai. Ei bine imi
îmi permit
permit si
să cred
cred el
că totu~i
totuşi nu,
nu, penpen
tru
tru

cl
că la
la o mai atenta
atentă cercetare
cercetare aa fenomenelor
fenomenelor
am
am putut
putut 51-mi
să-mi dau
dau seama, impreunl
împreună cu
cu top
toţi ceicei
lalti
lalţi care au
au cercetat
cercetat aceastá
această problema
problemă ¡i
şi ca ~i
şi
d-voastrá
d-voastră desigur,
desigur, in
în bunl
bună parte,
parte, cl
că in
în vechea
vechea
culturl
cultură tArlneascl
ţărănească de
de care vorbeam,
vorbeam, nu
nu se poate
poate
nega existenta
nega
existenţa unor
unor influente
influenţe clrlurlre$ti.
cărturăreşti.
Aceastl
Această traditie
tradiţie tArlneascl
ţărănească nu
nu are
arfe o rld1cinl
rădăcină exex
clusiv
clusiv tlr1neascil
ţărănească ci are foarte
foarte multe
multe insilmAnt1ri
însămânţări
culte. Mi-aduc
Mi-aduc aminte
aminte cum
cum acum
acum cáteva
câteva luni,
luni, de
de
Crlciun,
Crăciun, intr'un
într’un oarecare
oarecare sat
sat -— pentru
pentru el
că sunt
sunt
de
de meserie
meserie monografist
monografist -— culegeam
culegeam un
un Vicleim.
Şi am
am putut
putut 51
să urmáresc
urmăresc acest Videim
Vicleim cu Anton
Anton
Si
Pan
buzunar. 11
Pan in
în buzunar.
II aveam
aveam pe Anton
Anton Pan
Pan ~i
şi urur
mareara
măream versurile
versurile pe
pe care le spuneau
spuneau llranii
ţăranii -—
natural cu oarecari
oarecari schimbari
schimbări ~i
şi adaptan
adaptări la viata
viaţa
natural
lor
de
asUzi
aproape
ránd
de
ránd.
Si
lor de astăzi — aproape rând de rând. Şi nu
nu
numai
numai textul
textul luí
lui Anton
Anton 'pan
Pan se poate
poate gl.si
găsi viu
viu
in
în viaja
viaţa satelor,
satelor, ci in
în multe
multe din
din satele din
din FlFă
gAra~,
găraş, Moldova,
Moldova, Maramur~
Maramureş ii
şi Basarabia,
Basarabia, lntálîntâl
nesti
neşti texte
texte din
din Dosofteiu.
Dosofteiu. In
In alarl
afară de
de aceste
aceste lulu
cruri
cruri pe
pe care le poli
poţi aráta
arăta precis de
de unde
unde vin,
cárora
cărora le ~i
ştii izvorul,
izvorul, sunt
sunt Ioarte
foarte multe
multe din
din wata
viaţa
de
de toate
toate zilele ale tAranului.
ţăranului, cum
cum e de
de exemplu
exemplu
tot
tot ceeace formeazl
formează fondul
fondul ins~
însuşji al gándirii
gândirii rere
Iigioase
ligioase iÍ
şi magicel
magice} aa füanului.
ţăranului, tot
tot Iondul
fondul de
superstitii,
poate fi adus
ízvorul cult
superstiţii, care poate
adus la
la izvorul
cult al
gromovnicelor, trepetnicelor,
trepetnicelor, zodiacelor
zodiacelor ~i
şi cálincălingromovnicelor,
dârelor. Sunt
Sunt intregi
întregi regiuni
regiuni ale tArii,
ţării, precum
precum de
de
darelor.
pílda
Basarabiei ,işi Bucovina,
pildă cele din
din nordul
nordul Basarabiei
Bucovina,
unde
unde se poate
poate determina
determina precis
precis un
un substrat
substrat vechiu bogomilic,
bogomilic, pe
pe care astlzi
astăzi il
îl glse~ti
găseşti integrat
integrat
chiu
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uner
unei culturi
culturi traditionale
tradiţionale s!te~ti,
săteşti, dar
dar care fArA
fără Inîn*

Joiall
Joială este din
din nou
nou de
de carácter
caracter originar
originar culto
cult.
Nu
_,¡
vrea
5Ainsist
prea
mult
asupra
acestui
Nu
vrea să insist prea mult asupra acestui
lucru,
mult dincolo
lucru, pentru
pentru el
că am
am trece mult
dincolo de
de ceeace
cade
cade sI
să spun
spun aci,
aci. Dar
Dar aceastá
această imperechere
împerechere
dlntre
dintre cultura
cultura 1Arlneasc1
ţărănească ,işi cea culü
cultă o putem
putem
'ntAlni
întâlni peste
peste tot,
tot, astfel
astfel ineat
încât s'a
s’a putut
putut incerca
încerca
le
se alc1tui
alcătui din
din ea
ea o linie
linie de
de sistematizare
sistematizare aa inîn
tregii
tregii noastre
noastre activitAti
activităţi Iieerare,
literare, culte
culte chiar,
chiar. D-I
D-l
profesor
profesor lorga
Iorga recunoaste
recunoaşte astfel
astfel douá
două r!d!cini,
rădăcini,
dod
i5voare
in
toata
literatura
noastrá:
două isvoare în toată literatura noastră: unul
unul exex
dusiv
clusiv cult,
cult, care d,maue
rămâne la orase
oraşe ,işi in
în leg!tur!
legătură
cu
cu centrele
centrele occidentale
occidentale ,i
şi un
un altul
altul in
în necontenitá
necontenită
It.vorare
izvorâre populará,
populară, in
în leg!turA
legătură ~i
şi in
în amestec vesveş
nic cu satul.
satul.
Dar
Dar nu
nu numai
numai in
în materie
materie de
de literatura,
literatură, ci
ci ,1
şi in
în
legislatie
legislaţie poti
poţi g!si
găsi de
de multe
multe ori asemenea
asemenea alDestecuri,
jtnestecuri, asemenea
asemenea intálniri
întâlniri ale vietii
vieţii or~ene~ii
orăşeneşti
al
cu viata
viaţa satelor.
satelor. lat!
Iată de
de pildá
pildă la noi
noi la sate
sate c:oco
dul
dul civil este un
un cod care nu
nu se aplicl,
aplică, ceeace
se poate
poate dovedi
dovedi cu toata
toată certitudinea.
certitudinea. Tot
Tot ceeace
prevede
codul
civil
este
perfect
de
huno
prevede codul
perfect de bun, jnsApenînsă pen
tru viaja
viaţa de
de oras¡
oraş; dar
dar nu
nu se aplica
aplică la
la viata
viaţa de
de tarll.
ţară.
Deci
Deci o rez:olvare
rezolvare aa nevoilor
nevoilor satului
satului de
de catre
către coco
dul
ar parea
dul statului
statului s'
s’ar
părea cl1
că nu
nu exista,
există. Cu
Cu toate
toate
acestea
acestea gl1se§ti
găseşti astllzi
astăzi incA
încă influente
influenţe precise
precise ale
aegulamentului
¡Regulamentului Organic.
Organic. Sunt
Sunt sate care trlesc
trăesc
astl1:zi,sau
astăzi, sau care
care acum
acum o generatie
generaţie mai
mai tráiau
trăiau indo
încă,
dupA
după toate
toate normele
normele prescrise
prescrise de
de Regulamentul
Regulamentul
Organic.
Organic. A trecut
trecut dela
dela inI!ptuirea
înfăptuirea lui
lui pan!
până asas
tlz:i
tăzi veacul
veacul intreg
întreg ~şi tu
cu toate
toate acestea
acestea el este
este inel
încă
v.iu.
viu.
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Lucrul acesta,
acesta, oare,
oare, nu
nu trebuşşte
să ne Înveţe
Lucrul
trebueste s~
mvete
ceva?
ceva? Daca
Dacă noi astlzi
astăzi nu
nu avem
avem putinta
putinţa sA
să inin
Iluentam
fluenţăm cárturáreste
cărturăreşte viata
viaţa satelor,
satelor, atunci
atunci cánd
când
lucrul
fost cu putintA
pentru cei mai
lucrul acesta
acesta a fost
putinţă pentru
vechi decát
cl ei porniserá
decât noi, nu
nu Inseamná
înseamnă că
porniseră pe
cai
căi care nu
nu erau
erau gresite
greşite ca ale noastre?
noastre?
Aşa cred
cred cA
că trebueste
trebueşte pusA
pusă problema
problema şi
nu
A~a
§i nu
altminteri.
vorba nu
nu de a turna
turna cu sila o
altminteri. Este
Este vorba
cultura
oras ~i
cultură pe
pe care o ai gata
gata fAcutAdela
făcută dela oraş
şi inîn
v!tatl
in şcoli,
scoli, in
viata satelor,
văţată în
în viaţa
satelor, ti
ci dimpotrivá
dimpotrivă
de
de a creea o culturA
cultură pe
pe care satele
satele s!
să o primeases,
primească,
mai mult
mult decAt
decât atát.
atât, care sa
să crease!
crească organic
organic din
din
¡nsA~iridicarea
miînsăşi ridicarea satelor,
satelor, pentru
pentru e!
că orisicát
orişicât de
de mi
nunatá
nunată ar
ar fi cultura
cultura pe care o stii
ştii dela
dela oras,
oraş,
daca
dacă ea efectiv nu
nu este intrebuintatá
întrebuinţată de catre
către
sat, atunci
atunci este exact ca ~i
şi cum
cum n'ai
h’ai avea-o. Ar
fi mult
nA o invAtAturAmodesta
mult mai bu
bună
învăţătură modestă dar
dar in
în
perfecta
perfectă adaptare
adaptare ~i
şi potrivire
potrivire cu nevoile
nevoile rea1e
reale
ale satului.
satului.
Cum
Cum se poate
poate face o asemenea
asemenea cultură,
cultura, o culcul
turA
sA nu
~í pastură care să
nu fíe
fie invAtatA
învăţată pe dinafará
dinafară şi
păs
tratA
afara vietii,
trată pe
pe din
din afara
vieţii, ci o culturá
cultură care sa
să se
facA
toatá
facă vie ~i
şi simtit~
simţită! cu binefacerile
binefacerile ei in
în toată
viata
Cultura, nu
viaţa de fapt
fapt a oamenilor?
oamenilor? Cultură,
nu este nunu
mai daca
daca primesc
dacă eu ~tiu
ştiu s!
să cítese,
citesc, dacă
primesc gazete,
dacă
mă tin
ţin la curent
curent cu politica,
politica, daca
dacă aro
am oaredaca ma
can notiuni
istoria neamului
cari
noţiuni despre
despre istoria
neamului ~i
şi geogrageogra
fía
fia tArií,
ţării, a
ci "cultura"
„cultură“ se poate
poate vedea
vedea ~i
şi acolo
unde
oamenii i~i
unde oamenii
îşi duc
duc viata
viaţa lor
lor de gospodárie.
gospodărie.
Credeţi el
că nu
nu este problema
problemă culturala
culturală aceea a
Credeti
groaznic:ei
groaznicei ,i
şi cumplitei
cumplitei stari
stări higienice
higienice in
în care
trlesc
tlranü
nostrii?
Credeji
d-voastrá
tr&esc ţăranii noştrii? Credeţi d-voastră ca
că prifi
prin
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"tr,
i i Ir Invltatl
■învăţatădupA
dupăcele
celemai
maiperfecte
perfectereguli
regulipe-pe&.lOIice,
Ijogice, d-voastrá
d-voastră ati
aţi Ucut
făcut culturá
cultură la
la sate
sate aaItinci cAnd
c&nd sápunul
săpunul nu
nu exista?
există? ~i
Şi cánd
când tAranii
ţăranii
tunei
ontinu!
ontinuă aa tr!i
trăi intr'un
într’un hal
hal de
de murdárie
murdărie neinchineînchi
IltlltA?
puită? Am
Am intMnit
întâlnit tlirani
ţărani in
în Basarabia
Basarabia ~i
şi nu
nu unul
unul
doi,
doi, In
în eazurí
cazuri izolate,
izolate, ci sate
sate intregi,
întregi, regiuni
regiuni inîn
tregi, care
care nu
nu ~u
ştiau ce
ce Inseamná
înseamnă aceea
aceea aa te
te spála,
spăla,
tr'ai,
,are
tnrc refuzau
refuzau sli
să facA
facă bae.
bae. Nu
Nu Iac
fac bae
bae prin
prin acele
acele
pIt1i
ale
Basarabiei,
decát
ritual,
atunci
cánd
părţi ale Basarabiei, decât ritual, atunci când se
se
botenA
botează ,işi cánd
când se
se ingroapli.
îngroapă. Aceasta
Aceasta nu
nu este
este oo
problemA
problemă cultural!
culturală care
care s!
să se
se resolve
rezolve prin
prin meme
morizarea
morizarea unui
unui program
program mai
mai mult
mult sau
sau mai
mai pupu
tin
lncárcat.
ţin încărcat.
Dar
Dar in
în materie
materie de
de organizare
organizare economicé
economică propro
priu
adevár
priu zis!,
zisă, acolo
acolo credeti
credeţi cA
că daca
dacă ar
ar fi intr'
într’adevăr
culturA
cultură la
la sate
sate nu
nu s'ar
s’ar simti
simţi oo schimbare?
schimbare? Dar
Dar
şi in
în viata
viaţa dintre
dintre oameni,
oameni, viatl
viaţi moral!
morală in
în fafa
,i
milie
milie ~i
şi in
în obstie,
obştie, credeti
credeţi din
din nou
nou cA
că cultura
cultura nu
nu
se poate
poate face
face simtitl?
simţită? Scoala
Şcoala poate
poate sA
să facA
facă ceva,
ceva,
se
dar
dar poate
poate sA
să facA
facă prea
prea pujin
puţin lucru,
lucru, ,işi mai
mai ales
ales
,coala
şcoala asa
aşa cum
cum este
este UcutA
făcută in
în vremea
vremea noastrá.
noastră.
Aci
Aci trebuie
trebuie Inceputá
începută oo cu
cu totul
totul altA
altă muncá,
muncă, atunci
atunci
cánd
când este
este vorba
vorba de
de aa da
da un
un rAspuns
răspuns la
la aceste
aceste
nevoi
nevoi cultural
culturalee ale
ale satului.
satului.
~i
Şi aceastá
această muncá
muncă cu
cu totul
totul alta
alta decát
decât cea
cea de
de
până acum,
acum, trebue
trebue s!
să oo faca
facă cine
cine ~i
şi cum
cum anume?
anume?
pan!
Am
Am credinta
credinţa cA
că nu
nu se
se poate
poate face
face printr'o
printr’o oror
lanizare
ganizare dela
dela centru,
centru, ci
ci cA
că ea
ea nu
nu se
se poate
poate Indeînde
plini
plini decát
decât de
de carturarul
cărturarul care
care trle,te
trăeşte in
în mijlocul
mijlocul
satului
satului ,i
şi anume
anume inv!tAtorul.
învăţătorul. Dumneata
Dumneata prin
prin
Viata
Viaţa dumitale
dumitale de
de cárturar
cărturar tráind
trăind la
la sato
sat, trebue
trebue
să faci
faci simtite
simţite ~i
şi vizibile
vizibile efectele
efectele binefacátoare
binefăcătoare
sli
ale
ale culturii,
culturii, in
în toatá
toată viata
viaţa dumitale.
dumitale.
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Nu
Nu este
este vorba
vorba numai
numai de
de a §ti
şti carte
carte -— pentru
pentru
v~
vă spun,
spun, eu
eu personal,
personal, chiar
chiar in
în viata
viaţa de
de oras,
oraş,
nu
nu am
am nici-o stim~
stimă pentru
pentru prea
prea multa
multa §tiint~
ştiinţă de
de
carte
carte care nu
nu ajunge
ajunge a preface
preface in
în mai
mai bine
bine omul
intreg
- ci este vorba
întreg —
vorba sA
să dovedesti
dovedeşti c~
că faptul
faptul
cA
s~ duci
că stii
ştii carte
carte te face să
duci o viat~
viaţă mai omeome
neascá
pentru tine
nească pentru
tine ~i
şi mai
mai folositoare
folositoare pentru
pentru ceicei
lalti.
lalţi. Despre
Despre aceasta
aceasta este vorba
vorba §i
şi numa.i
numai despre
despre
aceasta.
aceasta. Deci datoria
datoria inv~t~torului
învăţătorului este urmátoaurmătoa
rea:
rea: s~
să tr~iasc~
trăiască in
în viaja
viaţa satului
satului sáu
său ~i
şi s~
să partiparti
cipe la ea, ca la
viatl pe
S~
la o viaţă
pe care o iubeste.
iubeşte. Să
caute
caute ~
să dea
dea el Insusi
însuşi ráspunsuri
răspunsuri culturale
culturale la
toate
toate nevoile
nevoile vietii
vieţii sátesti,
săteşti, pentru
pentru c~
că le tráeste.
trăeşte.
Nu
Nu are voie un
un inv~tAtor
învăţător sau
sau oricare
oricare cárturar..
cărturar,,
s~
satului cu toatA
să vin~
vină in
în mijlocul
mijlocul vietii
vieţii satului
toată menmen
talitatea
mentalitate foarte
talitatea pe
pe care o are
are din
din oras,
oraş, mentalitate
foarte
potrivitl
potrivită ca sí
să ajungi
ajungi dumneata
dumneata si
să fii Eunctiofuncţio
Dar,
nar, dar
dar care nu
nu are
are nimic de
de aa face cu nevoile
omului
omului care tr~e$te
trăeşte la sate. Dumneata
Dumneata trebueste
trebueşte
deci
deci ~
să stai
stai in
în mijlocul
mijlocul acestui
acestui sat
sat pe care il
îl
iubesti
iubeşti p
şi trebuie
trebuie si
să stai
stai in
în asa
aşa chip
chip ineat
încât si
să [ti
fii
personal
personal peste
peste tot,
tot, participant.
participant. Nu
Nu vorbesc
vorbesc aci
de
de misiunea
misiunea in
în sine aa invAtAtorului,
învăţătorului, adicá
adică cum
cum
se mtelege
înţelege deobiceiu,
deobiceiu, de
de indeplinirea
îndeplinirea datoriei
datoriei
lui la
terminatá ii
la fcoal~
şcoală ~i
şi care odatá
odată terminată
îi di
dă drepdrep
tul acestuia
s~
Incaseze
ceeace
are
de
primit
acestuia să încaseze
de primit dela
dela
stat,
stat, ti
ci vorbesc
vorbesc de
de datoria
datoria clrturarului
cărturarului care este
ceva mai grea
grea si
şi mai ad!ncA.
adâncă. C~rarul
Cărturarul acesta
acesta
are
are datoria
datoria de
de a fi de
de fatA
faţă in
în toatá
toată viaja
viaţa satului.
satului.
Sunt
Sunt anumiti
anumiţi oameni
oameni care au
au f~cut
făcut lucrul
lucrul acesta
acesta
,işi trebuie
trebuie din
din nou
nou si
să constat
constat cu
cu parere
părere de
de r~u
rău
că mai ales cei b~trani
bătrâni -— de
de asta
astă daU
dată mi
mă plec
el
el
că
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mult
mult lnaintea
înaintea bltrinilor
bătrânilor -— invlt1torii
învăţătorii cei bltráni,
bătrâni,
preopi
bltrini aveau
preoţii cei bătrâni
aveau lucrul
lucrul acesta:
acesta: erau
erau clrcăr
turari,
totusi oameni
turari, flrl
fără Indoiala,
îndoială, dar erau
erau totuşi
oameni al
ai
..latului.
tului. ~i
efectul
inv1t1turii
lor,
mai
bine
eís
Şi efectul învăţăturii lor, mai bine zis
•a Invlt1turilor
acestor oaînvăţăturilor lor,
lor, pe care le-au
le-au dat
dat acestor
oa
meni se vede
vede incl
încă §i
şi astlizi.
astăzi. Pentru
Pentru cl
că am
am in
în
fata
faţa mea
mea pe
pe un
un invltltor
învăţător cu care am
am stat
stat de
de
multe
multe on
ori impreunl
împreună intr'un
într’un sat
sat pe care l'am
l’am cercer
cetat
cetat intr'o
într’o monograEie,
monografie, mi-aduc
mi-aduc aminte
aminte de pilda
pilda
plrintelui
părintelui Flglr~anu
Făgărăşanu din
din DrA~.
Drăguş. Nu
Nu exista
există
putint1
putinţă de
de a cerceta
cerceta cel mai mic fragment
fragment al
Yietií
flrA 51
vieţi, acestui
acestui sat
sat fără
să intálne§ti
întâlneşti pe
pe párintele
părintele
Plglr~anu
Făgărăşanu -— a murit
murit de
de multo
mult. Nu
Nu este vorba
vorba
aci de
de o statisticl
statistică a ~utorilor
ştiutorilor de
de carte
carte din
din sat.,
sat,
cl
că Jtiu
ştiu mai
mai mulp
mulţi oameni
oameni carte
carte in
în DrAgu§
Drăguş penpen
tru
tru cA
că a fost
fost parintele
părintele FAgArl~anu
Făgărăşanu un
un foarte
foarte
bun
bun inv1t1torj
învăţător; ci pe párintele
părintele FlgArA,anul
Făgărăşanul íl
îl inîn
tIlne~ti unde
unde vrei
tâlneşti
vrei ,işi unde
unde nu
nu vrei.
vrei. La hicrul
lucrul
clmpului
Câmpului iti
îţi spun
spun tlranii
ţăranii cAfacem
că facem asa
aşa pentru
pentru cl
că
asa
aşa ne-a
ne-a inv1tat
învăţat párintele
părintele FAPrl~anu
Făgărăşanu ~i
şi pentru
pentru
cA
asa lAcea
că aşa
făcea ,i
şi el. In
In gospodárie,
gospodărie, la munca
munca in
în
bAt1turAiti
bătătură îţi spun
spun cAfac
că fac asa
aşa pentru
pentru el
că asa
aşa flcea
făcea
,i
şi plrintele
părintele FAglrlJanu.
Făgărăşanu. PAnl
Până ~i
şi in
în cele mai
mai ciuciu
date
date obiceiuri,
obiceiuri, care
care pot
pot fi socotite
socotite stráine
străine de
de rosros
tul
precum sunt
tul unui
unui párinte,
părinte, precum
sunt cele ale viejii
vieţii mama
gice, -— sátenii
sătenii au
au o foarte
foarte puternicl
puternică viatl
viaţă mama
¡id
gică ~
şi sunt
sunt operatiuni
operaţiuni tehnice
tehnice care nu
nu sunt
sunt tottot
deauna
deauna tot
tot ce poate
poate fi mai
mai pravoslavnic
pravoslavnic -— ei
bine
bine pAnA~i
până şi acolo párintele
părintele FAglr~u
Făgărăşanu pe
pe cát
cât
l-a
adus imbunAt1pn
i-a fost
fost in
în putint1,
putinţă, a adus
îmbunătăţiri ~i
şi a dat
dat
tndrumlri
tndrumări pentru
pentru o schimbare
schimbare spre
spre ceeace credea
credea
el cA
luat pilda
că este mai bun,
bun. Am
Am luat
pilda dánsului,
dânsului, dar
dar
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aşi putea
putea si
să iau
iau atapa
atâţia altii
alţii dintre
dintre cei bltrAni.
bătrâni,
~i
caci
mare dragoste
căci ei au
au avut
avut foarte
foarte mare
dragoste de
de sat,
sat, nu
nu
se desparteau
despărţeau de dánsul
dânsul ~i
şi umblau
umblau imbrlcap.
îmbrăcaţi
"cum
„cum umblá
umblă oamenii",
oamenii“, nu
nu in
în straie
straie care sá-i
să-i deodeo
sebeascá
sebească de ceilalti.
ceilalţi. $i
Şi aceasta
aceasta si
să nu
nu credeti
credeţi cl
că
este putin
puţin lueru;
lucru; ci este multo
mult. Omul
Omul dela
dela tarl
ţară
trebuie
trebuie si
să te
te simtl
simtă al
al lui
lui ~i
şi nu
nu reprezentant
reprezentant al
unei idei
idei de
de viatl
viaţă nu
nu numai
numai strlinl
străină dar
dar ~i
şi dusduş
unei
man lui.
man
Astăzi lucrurile
lucrurile s'au
s’au cam stricat.
stricat. Cei
Cei tineri
tineri -—
Astlzi
~a
aşa cum
cum suntem
suntem noi eu
cu tojii
toţii -— plecati
plecaţi spre
spre alte
alte
orizonturi,
orizonturi, foarte
foarte dornici
dornici de
de a ne deosebi
deosebi cu
cu
erice
orice chip
chip de
de mediul
mediul social din
din care am
am plecat,
plecat,
cid
ero Intr'o
cădem
într’o mare
mare gre~all
greşală de
de care nu
nu ne
ne dlm
dăm
intotdeauna
întotdeauna seama
seama ~i
şi nu
nu bánuim
bănuim cat
cât ne-ar
ne-ar putea
putea
costa.
costa, pentru
pentru cl
că noi credem
credem cl
că suntem
suntem posesorii
posesorii
culturi care exista
există ~i
şi cl
că ce stim
ştim ~i
şi ce fafa
unicei culturi
cem noi este un
un ideal
ideal de
de viatl
viaţă pentru
pentru toatá
toată lulu
mea:
mea: nu
nu ne inchipuim
închipuim cl
că altcineva
altcineva ar
ar putea
putea si
să
vrea
vrea si
să trliascl
trăiască altfel
altfel decát
decât cum
cum ~tim
ştim si
să tráim
trăim
noi. $i
Şi daca
dacă este vorba
vorba si
să dám
dăm idealuri
idealuri cuiva,
apoi
apoi ii
îi dám
dăm idealul
idealul nostru
nostru ~i
şi ne supárárn
supărăm cánd
când
vedem
vedem el
că tlranul
ţăranul refuzl
refuză pur
pur ~i
şi simplu
simplu si
să apuce
apuce
pe
pe calea pe
pe care mergem
mergem noi. $i
Şi atunci
atunci Ioartefoarte»
solemn
solemn declarám
declarăm el
că poporul
poporul este menit
menit analfabeanalfabe
tismului
tismului ~i
şi ca atare
atare lipsei
lipsei de
de cultura,
cultură, Indárátnic
îndărătnic
progresului si
şi prin
prin aeeasta
aceasta ne implelm
împăcăm eu
cu cucu
progresului
l
getul
getul nostru.
nostru.
Şi totusi
totuşi nu
nu este asa.
aşa. Cel
Cel care afirma
afirmă cl
că 11ţă
$i
ranul
ranul román
român nu
nu este apt
apt de
de oo viatl
viaţă mai
mai ridiridi
catl
cată p
şi cl
că nu
nu are nevoi culturale,
culturale, nu-l
nu-1 cuneaste.
cunoaşte.
Am
Am putut
putut si
să vid
văd anumite
anumite sate
sate in
în care preotii
preoţii si
şi
,
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in Itltorii.
Ititorii, ceva mai slabi
slabi -— crescuti
crescuţi sub
sub rcgim
regim
1"
u \v , unde
11*
unde era
era oo politicá
politică de
de stat
stat aa mentinerei
menţinerei
_telor
«telor intr'o
într’o via1A
viaţă cát
cât mai
mai joasá
joasă cu
cu putintA,
putinţă, -—
I
I UltrA
useră tot
tot ceeace
ceeace credeau
credeau ei
ei cA
că este
este posiposi
hil
bil pentru
pentru cultura
cultura satului:
satului: deschiseserá
deschiseseră oo bibliobiblio
tecA
tecă ,i
şi numiserá
numiseră un
un bibliotecar
bibliotecar -— evident
evident dupa
după
conform obiceiului
obiceiului general
general care
care nu
nu poate
poate sA
să
\i conform
llpacascA,
lipsească, se
se certasera
certaseră intre
între ei invAtAtorul
învăţătorul cu
cu preopreo
tul.
tul, primaru1
primarul aláturándu-se
alăturându-se cánd
când unuia
unuia cánd
când alal
Ma.
veneau la
tuia. Dar
Dar oamenii
oamenii nu
nu veneau
la biblioteca.
bibliotecă. Inîn
trebând pe
pe invAtAtor
învăţător de
de ce nu
nu vin,
vin, îmi
răspunde:
treband
imi rAspunde:
nu
nu vin
vin pentru
pentru cA
că sunt
sunt cu
cu totul
totul refractari
refractari orisiorişi
cAreí
cărei culturi.
culturi. Ce Ii
îi puteam
puteam spune
spune in
în fatA?
faţă? Decát
Decât
că s'ar
sar putea
putea sA
să aibA
aibă dreptate;
dreptate; desi
deşi eu
eu ~tiam
ştiam dl
că
cA
in
în fiecare
fiecare seará,
seară, veneau
veneau tAranii
ţăranii cánd
când unul,
unul, cánd
când
altul $i
şi se
se rugau:
rugau: vino
şi ne citeste
citeşte ceva. Şi
nu
altul
vino ~i
~i nu
numai
intreag! de
numai eu,
eu, ci oo serie
serie întreagă
de prieteni
prieteni mermer
geam
geam de
de citeam
citeam seará
seară de
de seará,
seară, cánd
când la
la unul
unul
cánd
când la altul,
altul, ba
ba cáte
câte oo intreagl
întreagă carteo
carte, ba
ba pe
pe
jumltate
11sAnd-o dupá
jumătate lăsând-o
după aceea
aceea pe
pe masA.
masă. ~i
Şi daca
dacă
eram chemati
chemaţi de
de aUPa,
atâţia, in
în cat
cât nu
nu mai
mai puteam
eram
puteam
rl%bi,
răzbi, Inseamná
înseamnă cA
că acesti
aceşti tlrani
ţărani care
care nu
nu mergeau
mergeau
la
biblioteca,
erau
totusi
dornici
de
culturA.
la bibliotecă, erau totuşi dornici de cultură. Insa
Insă
de
putea
de oo altA
altă cultura
cultură decát
decât aceea
aceea pe
pe care
care le-o
le-o putea
da
da oo biblioteca
bibliotecă alcátuitá
alcătuită din
din cArti
cărţi ce
ce nu
nu li
li se
se
potriveau
potriveau ~i
şi condusá
condusă de
de un
un bibliotecar
bibliotecar care
care ñ
îi
dispretuia,
dispreţuia.
SI
Să spunem
spunem insA
însă cA
că aceastá
această pretentie
pretenţie pe
pe care
care
oo avem
dlrturar, ca
avem fatA
faţă de
de cărturar,
ca el si
să se
se simtA
simtă laolao
laltA
laltă frate
frate cu
cu sarmanii
sărmanii ceílalti,
ceilalţi, de
de a-i
a-i iubi,
iubi, de
de
aa nu
nu se
se crede
crede picat
picat cu
cu bárzobul
hârzobul din
din cer
cer $i
şi cu
cu
mult
mult superior
superior 1!raniIor,
ţăranilor, nu
nu se
se poate
poate inflptui,
înfăptui,
I

I
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cáci
căci ar
ar lifi prea
prea mareo
mare. Nu-i
Nu-i iubim.
iubim. Fie.
Fie. Dar
Dar mámă
car
car s1-i
să-i cunoastem,
cunoaştem. Este
Este oo necesitate
necesitate practicl.
practică,
tehnica,
tehnică, daca
dacă vrem
vrem ca
ca activitatea
activitatea noastrá
noastră pur
pur propro
fesionalá
fesională sl
să nu
nu rámáie
rămâie zadamicá.
zadarnică.
Ignoranta
Ignoranţa noastrá
noastră in
în ceeace
ceeace priveste
priveşte viata
viaţa jlţă
ráneascá
este
de-adreptul
scandaloasá,
Noi
dacá
rănească este de-adreptul scandaloasă. Noi dacă
vom
vom rámáne
rămâne prin
prin ceva
ceva in
în istoria
istoria neamurilor,
neamurilor, oo
sl
să oo datorám
datorăm jlrlnimei
ţărănimei noastre.
noastre. Pentru
Pentru cA
că avem
avem
massa
massa cea
cea mai
mai mare,
mare, cea
cea mai
mai compacta
compactă si
şi mai
mai
omogená
din
cate
exista
in
toatá
lumea.
Nu
omogenă din câte există în toată lumea. Nu cA
că
nu
nu ar
ar exista
exista in
în Franta,
Franţa, sau
sau in
în Germania
Germania j!ţă
rani.
rani. Dar
Dar tAranii
ţăranii de
de acolo
acolo nu
nu reprezintá
reprezintă una
una ~i
şi
aceeasi
aceeaşi stráveche
străveche civilizatie
civilizaţie tlirAneascA.
ţărănească. Un
Un jAran
ţăran
dintr'
o regiune
dintr’o
regiune aa tArii
ţării nu
nu se
se poate
poate lntelege
înţelege in
în
Franţa cu
cu un
un altul
altul dintr'o
dintr’o altá
altă regiune
regiune ~şi culcul
Franta
tura
tura populará
populară pe
pe care
care oo au
au ei, traditiunea
tradiţiunea lor
lor in
în
materie
materie de
de arta
artă populará,
populară, de
de obiceiuri
obiceiuri sau
sau de
de erecre
dinte,
dinţe, este
este cu
cu totul
totul alta
alta 'dela
'dela regiune
regiune la
la regiune,
regiune.
Pe
Pe cánd
când la
la noi,
noi, oricare
oricare jAran,
ţăran, de
de ori
ori unde
unde l'ai
l’ai
lua,
lua, se
se poate
poate tntelege
înţelege minunat
minunat de
de bine.
bine cu
cu un
un
alt tAran,
ţăran, de
de oriunde
oriunde ar
ar fi.
fi. Nu
Nu numai
numai in
în Iimba,
limbă,
alt
ci in
în tot
tot felul
felul lor
lor de
de aa li.
fi. Cultura
Cultura lor
lor este
este exact
exact
aceeasi,
aceeaşi, cu
cu aceleasi
aceleaşi caracteristici,
caracteristici, deosebit
deosebit de
de oriori
ginale
ginale din
din punct
punct de
de vedere
vedere etnografic.
etnografic. Ei
Ei bine
bine
aceastá
această tlirAnime,
ţărănime, aceastá
această massá
massă llrAneascA
ţărănească este
este oo
temelie
rebuie intemelie pe
pe care
care am
am putea
putea cládi
clădi ceva.
ceva. T
Trebuie
într'adevár
tr’adevăr sA
să ne
ne dám
dăm seama
seama cAaceastá
că această mare
mare massa
massă
jaraneasca
ţărănească trebuie
trebuie .s1
să Iie
fie ceva
ceva de
de capul
capul ei
ei daca
dacă
aa ramas
rămas aci
aci in
în locul
locul de
de bátaie
bătaie al
al tutulor
tutulor neamurineamuri
lor.
lor. ~i
Şi totusi
totuşi aceastá
această massá
massă llrAneascA
ţărănească este
este toetoc
mai
mai aceea
aceea pe
pe care
care noi
noi oo dispretuim
dispreţuim ~i
şi de
de aceea
aceea
nici
nici n'o
n’o cunoastem.
cunoaştem. Am
Am fost
fost atát
atât de
de mándri
mândri de
de
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tomlnia
ne-au cládit-o
generaKomAnia nouá
nouă pe
pe care ne-au
clădit-o genera
tille
ţiile dela
dela 1848 incoace,
încoace, incat
încât toatl
toată viaja
viaţa satelor
satelor
noastre ne-a
ne-a rămas
complect necunoscută.
noastre
r~as complect
necunoscutl.
Unul dintre
dintre etnografii
etnografii mai
mai in
în varstl,
vârstă, care
care
Unul
toată viata
viaţa luí
lui a muncit
muncit pe
pe acest tărâm,
afir
toaü
tlram, a afirmat
mat odatá,
odată, acum
acum vre-o
vre-o trei
trei ani de
de zile, cl
că stim
ştim
mai
mai bine
bine ce se petrece
petrece intr'un
într’un sat
sat de bosimani
boşimani
decat
s'ar
decât ce se petrece
petrece intr'un
într’un sat
sat romanesco
românesc. 1
I s’ar
putea
si se ducá
putea spune
spune cl
că nu
nu are
are decát
decât să
ducă intr'un
într’un
ut
sat románesc
românesc ca 51
să stie,
ştie. Dar
Dar socotind
socotind influentele
influenţele
..•atului
tuluí asupra
asupra culturii
culturii orásenesti,
orăşeneşti, avea
avea dreptate.
dreptate.
Si
vorba numai
arta satu
satuŞi nu
nu este vorba
numai de cultura
cultura ~i
şi arta
lui ci de
de tot
tot ceeace
ceeace hotlrl~te
hotărăşte necesitátile
necesităţile prime
prime
ale satelor,
satelor, de
de ordin
ordin economic sau
sau junidic,
juridic, biobio
logic sau
sau spiritual.
spiritual. Suntem
Suntem in
în desávársire
desăvârşire ignoigno
ranţă asupra
asupra vieţii
satelor ~i
şi de
de aceea
aceea toatl
toată cul
rantl
vietii satelor
cultura
noastrl oraseneasca
tura noastră
orăşenească este cllditl
clădită aláturea,
alăturea, -—
de multe
multe ori impotriva
împotriva acestei vieti
vieţi tlrlne~ti.
ţărăneşti.
,işi de
Poate
vor fi fost
motive istorice
éare
Poate cl
că vor
fost anume
anume motive
istorice care
ne-au
dupl ma
mane-au dus
dus la lucrul
lucrul acesta, dar
dar astlzi
astăzi după
rea
rea expropriere
expropriere care a urmat
urmat dupa
după rasboiu,
răsboiu, aceste motive
istorice nu
dimpotrivá
motive istorice
nu mai exista
există ci dimpotrivă
necesitatea
sistematice a culturii
necesitatea unei
unei organizári
organizări sistematice
culturii
acesteia
vremurilor ~i
acesteia este o lege imperioasá
imperioasă aa vremurilor
şi
pentru
pentru aceasta
aceasta este nevoe 51
să procedám
procedăm la o
muncl
muncă de
de cunoastere
cunoaştere a acestui
acestui sato
sat.
Acesta este gandul
gândul dela
dela care fArl
fără indoiall
îndoială a
Acesta
pomit profesorul
pornit
profesorul Dimitrie
Dimitrie Gusti
Guşti cánd
când acum
acum
vre-o
vre-o nouá
nouă ani a pomit
pornit si
să studieze
studieze cu
cu ajutorul
ajutorul
monografiei sociologice
sociologice satele
satele noastre.
noastre. Stiti
Ştiţi el
că
monografiei
s'a
apucat
s’a dus
dus acolo cu toti
toţi studentii
studenţii lui ~i
şi s'a
s’a apucat
foarte
foarte sistematic
sistematic si
să studieze
studieze toate
toate problemele
problemele
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vietii
vieţii satului;
satului; nu
nu de
de altceva,
altceva, dar
dar pentru
pentru ca pe
pe
baza
baza cunoasterii
cunoaşterii acestei
acestei vieti
vieţi sA
să se poata
poată duce
duce
o politicá
politică apropiatá
apropiată de
de realitate,
realitate, care sll
să ne
ne constitue
titue ca un
un neam
neam deplin
deplin in
în rindul
rândul celorlalte,
celorlalte.
Este
Este o miscare
mişcare foarte
foarte frumoasá
frumoasă asupra
asupra cáreia
căreia
nu
putem
insista
aci.
Altceva
vreau
sll
spun:
nu putem insista
Altceva vreau să spun:
oriJicat
orişicât de
de bine
bine s'ar
sar fi Iaeut
făcut aceste
aceste monografii,
monografii,
ele nu
nu ne dau
dau putinta
putinţa unor
unor informári
informări complecte
complecte
asupra tutulor
tutulor satelor
satelor románesti,
româneşti. Sunt
Sunt prea
prea multe
multe
asupra
aceste
aceste sate, ~i
şi nu
nu numai
numai multe,
multe, dar
dar neinchipuit
neînchipuit
de
de deosebite
deosebite unele
unele de
de altele, -— desi
deşi spuneam
spuneam cá
că
exista
există o mare
mare massá
massă omogená
omogenă tArAneascl
ţărănească -.
—, dar
dar
nesfârşit de
de variatá
variată in
în infAti~Arileei
înfăţişările ei dela
dela
ea este nesfhlit
sat la sato
sat. Este
Este dealtfel
dealtfel oo lege
lege aa vietii
vieţii tüAne~
ţărăneşti:~
sat
luaţi pilda
pilda máruntá
măruntă a ouálor
ouălor incondeiate
încondeiate care
care au
au
luati
un
un izvod
izvod dupá
după care se fac toate;
toate; ei bine
bine C'U
cu toate
toate
acestea
acestea nu
nu veti
veţi gbi
găsi la
la fel doué
două oua
ouă Incondeiate.
încondeiate.
O
O melodie
melodie populará
populară are
are o schemá
schemă aa ei, ~şi totu~i
totuşi
nu
nu o veji
veţi gllsi
găsi niciodatá
niciodată totdeauna
totdeauna la
la fel, sau
sau mámă
car
car un
un om
om care sll
să oo poatll
poată repeta
repeta aidoma.
aidoma. AAceastá
ceastă cultura
cultură populará
populară este in
în ve~nicAcreajiune
veşnică creaţiune
şi faptul
faptul ne duce
duce la concluzia
concluzia cA
că ~i
şi formele
formele de
de
~i
viatl
viaţă ale satelor
satelor sunt
sunt veJIñc
veşnic deosebite
deosebite unele
unele fati
faţă
de
de altele
altele si
şi noi
noi nu
nu putem
putem nici odata,
odată, inainte
înainte de
de
a fi cercetat
cercetat toate
toate satele
satele románesti,
româneşti, sau
sau macar
măcar
multe sate
sate din
din toate
toate regiunile
regiunile tArii,
ţării, sli
să ~ştim prepre
multe
as
cis ce se petrece
petrece in
în satele
satele noastre.
noastre. Munca
Munca aceasta
ceasta Intrece
întrece cu mult
mult puterile
puterile unui
unui grup
grup de
de oaoa
meni
meni ci trebueste
trebueşte ca generajii
generaţii intregi
întregi de
de cercecerce
tltori
~crijjce pentru
tători sA
să se «acri|ice
pentru aceastá
această opera.
operă. EviEvi
dent
dent cei cárora
cărora le revine
revine aceastá
această muncá,
muncă, sunt
sunt
cărturarii dela
dela sate, nu
nu numai
numai invAtltorii,
învăţătorii, dar
dar in
în
cArturarii
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pri~ul
primul rand
rând invAt3torü,
învăţătorii, lor
lor le revine
revine menirea
menirea
de a intelege
înţelege cei dintái
dintâi ce se petrece
petrece acolo la
•ate ~i
şi de
de a informa
informa ~
şi pe ceilalti.
ceilalţi.
late
Dar
u ~tiu
Dar vefi
veţi spune:
spune: cum
cum s~
să se informeze?
informeze? N
Nu
ştiu
ei de
pe
acuma
ce
se
petrece
la
sate?
Aceasta
de
acuma
petrece la sate? Aceasta
este una
una din
din marile
marile noastre
noastre erori.
erori. Noi
Noi credem
credem
c:A,tim
că ştim preciso
precis, d
că suntem
suntem bine
bine informati
informaţi asupra
asupra
mediului
mediului social
social in
în care tráim,
trăim, in
în care ne-am
ne-am násnăs
cut, in
în care am
am tr~it
trăit ~i
şi ne-am
ne-am f!cut
făcut gospodária,
gospodăria.
Cum
Cum s~
să nu
nu le stie
ştie acestea
acestea invll.t~torii?
învăţătorii? Ei bine,
bine,
nu le ~tiu,
ştiu, pentru
pentru c~
că nu
nu le este de
de ajuns
ajuns c~
că tráesc
trăesc
nu
acolo. Si
Şi nu
nu le ~.tiutocmai
ştiu tocmai pentru
pentru c3
că tr~esc
trăesc acolo,
acolo.
Este
un
lucru
foarte
curios,
atunci
cánd
te
Este un lucru foarte curios, atunci când te gángân
desti
deşti la el pentru
pentru prima
prima oará:
oară: nu
nu cunosti
cunoşti tocmai
tocmai
acele lucruri
lucruri cu care esti
eşti obisnuit,
obişnuit. Si
Şi trebuie
trebuie s!
să
vie o schimbare,
schimbare, fie din
din íntámplare,
întâmplare, fie voitá
voită
pentru
pentru ca sI-ti
să-ţi dai
dai seama
seama de
de aceste
aceste realiUp
realităţi nornor
maleo
male. Este
Este exact
exact ceeace se int.itnpl!
întâmplă cu
cu faptul
faptul
fizic al presiunii
presiunii atmosferice
atmosferice pe
pe care nu
nu 0o' simsim
tim
tocmai
pentru
e!
ne-am
náscut
~i
am
ţim tocmai pentru că ne-am născut şi am tr!it
trăit
in
în ea. T
Trebuie
rebuie ca o excursie
excursie pe
pe munji
munţi inalfi
înalţi sA
să
. te
te Iipseascá
lipsească de
de aceastá
această presiune
presiune atmosfericá,
atmosferică, penpen
tru
tru ca, napadindu-te
năpădindu-te sángele
sângele pe
pe nas,
nas, s!·ti
să-ţi dai
dai
seama
de
ea,
din
pricina
lipsei
ei,
La
fel
trebuie
seama de
din pricina lipsei ei. La
trebuie
o schimbare
schimbare fie Intámplátoare,
întâmplătoare, fie voitá,
voită, pentru
pentru
ca noi s~
să putem
putem intelege.
înţelege. Mi-aduc
Mi-aduc aminte
aminte de
de o
dificultate
dificultate pe care o aveam
aveam cu
cu oamenii
oamenii care traitrăi
ser!
seră mult
mult la tar~,
ţară, cánd
când ii
îi luam
luam cu noi
noi in
în cercecerce
t!n
tări monografice,
monografice. Astfel
Astfel un
un coleg, care se inîn
tâmpla si
să fíe
fie tocmai
tocmai invAtltor
învăţător -— ~
şi trebuie
trebuie sA
să
támpla
spun
spun cA
că am
am lucrat
lucrat foarte
foarte mult
mult cu
cu inv!tltorii
învăţătorii la
la
monografie
monografie ~i
şi acestia
aceştia s'au
s’au arltat
arătat totdeauna
totdeauna eleele-.
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mente
mente excelente
excelente -— dar
dar colegul
colegul de
de care
care vorbesc
vorbesc
era
tocmai pentru
pentru di
ahea venise
venise
era un
un om
om care
care tocmai
că abea
atunci dela
dela tarA,
ţară, i se
se parea
părea cA
că ~e
ştie totul.
totul. Nu
era
atunci
Nu era
cu
putintá
sA
ne
intrebám,
in
discutiunile
noastre,
cu putinţă să ne întrebăm, în discuţiunile noastre,
oare
de ce oo fi aci
oare de
aci analfabetismul
analfabetismul de
de genul
genul cucu
tare,
se citeşte
citeste ~i
oamenii de
nicitare, pentru
pentru ce nu
nu se
şi oamenii
de ce nici
odatá
deschida ferestrele
ferestrele caselor
odată nu
nu vor
vor sA-~i
să-şi deschidă
caselor etc.
etc.
fArA
s~ nu
nu se
se ridice
ridice sA
fără ca el să
să spuna:
spună: ,tiu
ştiu eu,
eu, domdom
nule
nule profesor.
profesor. Stia
Ştia totul.
totul. Pan~
Până cánd
când intr'o
într’o bunA
bună
%i
stii, de
zi aa fost
fost intrebat:
întrebat: dar
dar daca
dacă ştii,
de ce mai
mai vii
vii slt
să
mai
cercetezi? Era
mai cercetezi?
Era evident
evident intr'o
într’o gre,alA,
greşală, cáci
căci
dupA
după oo sApUmanA
săptămână ~-a
şi-a dat
dat singur
singur seama
seama cA
că nu
nu
~tie
gresala în
in care
ştie nimic,
nimic. Aceasta
Aceasta este
este greşala
care cádem
cădem cu
cu
topi
cánd credem
toţii când
credem cA
că ,tim
ştim totul
totul ,işi in
în realitate
realitate nu
nu
,tim
sA te
te uiţi
uiti atent,
atent, trebuie
te
ştim nimic,
nimic. Trebuie
Trebuie să
trebuie sA
să te
ui~
nevoile acelui.
uiţi cu
cu ochi
ochi critici
critici la
la nevoile
acelui sato
sat, pentru
pentru ca
sA Intelegi
rebuie sA
să
înţelegi ceva.
ceva. T
Trebuie
să spun
spun cA
că aceste
aceste cercecerce
tári sistematice
tări
sistematice de
de monografie
monografie aa satului,
satului, de
de cucu
noastere
adeváratei
realitati
sunt
de
o
covársinoaştere adevăratei realităţi sunt de o covârşi
toare importanta
Este parerea
toare
importantă pentru
pentru invA1Aton.
învăţători. Este
părerea
mea
care trebuie
bamea personalá.
personală. Eu
Eu care
trebuie sA
să mA
mă duc,
duc, bă
tánd
cu piciorul
lungi, sau
sau in
cArutA din
tând cu
piciorul drumuri
drumuri lungi,
în căruţă
din
sat
sat in
în sat,
sat, sA
să trag
trag la
la íntámplarea
întâmplarea in
în gudA
gazdă la
la cici
neva,
nimeresc la un
neva, ,tiu
ştiu cA
că atunci
atunci cánd
când nimeresc
un flran
ţăran
hAtran
nu se
mai bine.
bătrân voi
voi fi primit
primit curo
cum nu
se poate
poate mai
bine.
Daca
invAtAtor, bAtran
deasemeni,
Dacă nimeresc
nimeresc la
la un
un învăţător,
bătrân deasemeni,
sunt
bine primito
sunt lÍarA,i
iarăşi bine
primit. Dar
Dar daca
dacă nimeresc
nimeresc la
la un
un
invAtAtor
sigur că
cA voi
învăţător tanAr,
tânăr, nu
nu mai
mai sunt
sunt asa
aşa de
de sigur
voi
fi
primito AfarA
fi bine
bine primit.
Afară de
de casul
cazul cánd
când nu
nu aveam
aveam
asupra
mea
hártii
din
partea
ministerului
asupra mea hârtii din partea ministerului care
care
aráta
sato Si
arăta cA
că am
ăm voie
voie sI
să fac
fac cercetárí
cercetări in
în acel
acel sat.
Şi nu
nu
era
vorba in
mil
era vorba
în aceastá
această gAzduire
găzduire a Iui,
lui, decát
decât sA
să mă
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"
AJute
A jute in
în munea
munca mea: si
să mearga
meargă eu
cu mine, sau
sau si
să
..heme
iheme infonnatorii
informatorii ce-mi trebuiesc
trebuiesc ~i
şi 51-mi
să-mi dea
dea
Ulnuriri.
lămuriri. Nu
Nu vi
vă supirap
supăraţi de
de cele ce vi
vă spun,
spun, penpen
tn,
tru ei
că suntem
suntem intre
între noi. Sunt
Sunt dator
dator tnsi
însă si
să v:1
vă
.pun
•pun ei
că aeolo
acolo unde
unde am
am intilnit
întâlnit un
un tnvititor,
învăţător, ehiar
chiar
tânăr, dar
dar Iolklorist,
folklorist, adica
adică un
un învăţător
tlnlr,
invitltor care se
interesa de
interesa
de viata
viaţa poporului
poporului din
din satullui,
satul lui, care flfă
euse
cuse cáteva
câteva culegeri, qa
aşa cum
cum putuse,
putuse, pe id
ici pe
colo, eum
cum avea rágaz,
răgaz, de
de atátea
atâtea ori intilneam
întâlneam ~i
şi o
latelegere
Înţelegere a muncji
muncii mele ,i
şi intalneam
întâlneam ~
şi un
un inviînvă
tltor
ţător bun
bun la scoala
şcoala lui. Este
Este o fome
foarte ciudatA
ciudată lele
¡Itnri
gătură intre
între aeeastl
această preocupare
preocupare aa cunoasterii
cunoaşterii sasa
tului,
rebue iari,i
tului, eu
cu meseria
meseria de invltltor.
învăţător. T
Trebue
iarăşi 51
să
mai adaog
adaog ei
că nu
nu numai
numai folkloristii
folkloriştii sunt
sunt oamenii
eei
cei mai cumseeade
cumsecade la sate, oí
ci mai
mai sunt
sunt ~
şi acei care
au
au luat
luat parte
parte intr'un
într’un chip
chip sau
sau altul,
altul, la
la o miscare
mişcare
culturalá
culturală in
în genere. Si
Şi cei mai cumseeade
cumsecade dintre
dintre
toti.
toţi, fin
ţin de
de datoria
datoria mea 51
să o arit,
arăt, sunt
sunt eei
cei eare
care
au
au participat
participat pe
pe vremari
vremuri la
la miscarea
mişcarea Slm.inltoSămănăto
risti.
poti spune
ristă. Ii
Ii cuno,ti
cunoşti de eum
cum ii
îi vezi, ,i
şi poţi
spune
despre
ei:
aeest
om
a
luat
parte
cándva
la
miscadespre
acest om luat parte cândva la mişca
Sămănătorului ~
şi de
de aceea aa rimas
rămas panl
până asas
rea Siminltorului
tAzi
tăzi U1\
un om
om de
de omenie.
~i
Şi aeeastA
această omenie, aceastá
această cunoastere
cunoaştere pe care o
are cineva cánd
când cerceteazi
cercetează metodic
metodic satullui,
satul lui, este
loarte
foarte lolositoare
folositoare chiar
chiar pentru
pentru insi~i
însăşi nevoile inînvltltore,ti
văţătoreşti ,i
şi e,ti
eşti bun
bun invitltor
învăţător pentrucl
pentrucă e,ti
eşti ~i
şi
bun
bun Iolklorist,
folklorist. Pentru
Pentru ei
că cunoasterea
cunoaşterea mediului
mediului
social in
în care Iucrezi,
lucrezi, nu
nu este numai
numai o indatorire
îndatorire
extr~colari
extiaşcolară ci este o datorie
datorie profesionall
profesională pe
pe care
însăşi proectul
proectul de
de lege care se lace
face actualactual
o ai. Iusl,i
mente
,i
care
se
referi
la
invifimintul
primar,
mente şi
referă
învăţământul primar,
51
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deci la
la un
un Eragment
fragment din
din necesitátile
necesităţile culturale
culturale ale
ale
deci
satului,
satului, aratA
arată el
că aceastá
această ~coall
şcoală trebue
trebue s~
să fie
fie
pusă in
în potrivire
potrivire cu
cu nevoile
nevoile pe
pe care
care le
le are
are satul.
satul.
pu51
Nevoile pe
pe care
care le
le are
are satul:
satul: dar
dar cine
cine s~
să ti
ţi le
le
Nevoile
spuie?
Centrul? Aceast~
Această reforma
reformă este
este fAcufA
făcută toetocspuie? Centrul?
mai
mai pentru
pentru c~
că s~
să impiedice
împiedice darea
darea unor
unor directive
directive
de
de la
la centru
centru ~i
şi 51
să lase
lase pe
pe oamenü
oamenii de
de acolo
acolo s~
să
trAiasdl
trăiască curo
cum este
este mai
mai bine
bine pentru
pentru nevoile
nevoile lor
lor de
de
acolo,
acolo. Dar
Dar pentru
pentru aceasta
aceasta nu
nu trebuie,
trebuie, cánd
când faci
faci
dumneata
dumneata programul
programul táu
tău scolar,
şcolar, orarul
orarul ~i
şi prograprogra
mul
táu scolar,
mul tău
şcolar, s~
să cunosti
cunoşti nevoile
nevoile dumitale
dumitale de
de
acolo?
acolo? Aceasta
Aceasta nu
nu Inseamná
înseamnă di
că trebuie
trebuie s~
să cercecerce
tezi
tezi cu
cu deamánuntul
deamănuntul acele
acele nevoi
nevoi si,
şi, cu
cu atát
atât mai
mai
adevárat,
adevărat, cánd
când pleci de
de la
la medial
mediul acesta al
şcoalei ~şi cercetezi
cercetezi mediul
mediul mai
vast al
al satului
satului inîn
,coalei
mai vast
treg,
treg, cum
cum este
este de
de exemplu
exemplu aceastá
această biblioteca
bibliotecă
pentru
stran~i ad?
pentru care
care suntem
suntem strânşi
aci? Biblioteca
Biblioteca nu
nu se
se
ocupa
ocupă numai
numai de
de copii
copii ci de
de satul
satul intreg.
întreg. Trebue
Trebue
sA·i
unde sA
să-i dai
dai fiecaruia
fiecăruia ceeace
ceeace iiîi trebuie,
trebuie. De
De unde
să
,tii
ştii insA
însă ceeace
ceeace ti
îi trebuie
trebuie fiecáruia?
fiecăruia? Dumneata
Dumneata
nu
nu poti
poţi sl1
să presupui
presupui cA
că Iiecare
fiecare ¡ti
îţi seamáná.
seamănă. Sunt
Sunt
atatia
atâţia oameni
oameni de
de deosebite
deosebite várste
vârste ~i
şi dumneata
dumneata
trebue
să faci
faci educatiune
educaţiune nu
nu numai
numai cu
cu copii,
copii, dar
dar
trebue 51
~şi cu
cu bAtranii
bătrânii ~i
şi cu
cu Iemeile:
femeile; iar
iar daca
dacă ai
ai un
un sat
sat
amestecat,
e, la
amestecat, cu
cu diEerite
diferite categorü
categorii social
sociale,
la urma
urma
urmei cruar
urmei
chiar cu
cu tigani,
ţigani, pe
pe acestia
aceştia nu
nu trebue
trebue sa-i
să-i
educi?
trebue sá-i
sá-i studiezi
educi? Nu
Nu trebue
să-i vezi,
vezi, să-i
studiezi ca
ca sá-i
să-i
veei
vezi cum
cum sunt
sunt ~i
şi abea
abea dupa
după aceea
aceea sl1
să te
te apuci
apuci
de
de _,culturalizare"
„culturalizare“ daca
dacă ~i
aşi putea
putea spune
spune asa
aşa
ceva?
Iace oo asemenea
ceva? Este
Este adevárat
adevărat cA
că pentru
pentru aa face
asemenea
operA
operă ele
de culturalizare
culturalizare trebuesc
trebuesc sfoqm
sforţări foarte
foarte
mari.
mari. $i
Şi vreau
vreau sll
să insist
insist din
din nou
nou asupra
asupra necesitátii
necesităţii
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[e
Ic ,i creea
creea prin
prin tine
tine insuti
însuţi -— este
este vorba
vorba de
de oo
iniCiativl
iniţiativă pe
pe care
care trebue
trebue sA
să oo ai,
ai, dar
dar pe
pe care
care tretrebue
II
§tii
unde
sI
o
intrebuinJe:ti,
ceiace
nu
bue să ştii unde să o întrebuinţezi, ceiace nu ee
I.U
tu putintA
putinţă decát
decât daca
dacă cunosti
cunoşti problema
problema pe
pe care
care
oo ataci.
ataci. Ea
Ea nu
nu poate
poate urma
urma decát
decât dupá
după participartici
parea la
la mediul
mediul social
social in
în care
care ai
ai initiativl1
iniţiativă ,i
şi
parea
deci
deci de
de la
la putinta
putinţa ta, ca
ca om
om mai
mai culto
cult, de
de aa gbi
găsi
oo aolupune
soluţiune mai
mai ridicatá
ridicată decát
decât acelea
acelea care
care sunt
sunt

astbi.
astăzi.
La
La biblioteci,
biblioteci, vedeti,
vedeţi, este
este un
un lucru
lucru mai
mai greu
greu de
de
f¡cut.
Dar
in
ceeace
priveste
higiena
personalá
făcut. Dar în ceeace priveşte higiena personală aa
oamenilor,
oamenilor, aa Iocuintelor,
locuinţelor, in
în ceeace
ceeace priveste
priveşte gosgos
podAría
podăria lor,
lor, tu poti
poţi 5a
să Iii
fii pildl1
pildă pentm
pentru ceilalti.
ceilalţi.
Cánd
Când faci
faci insA
însă oo biblioteca,
bibliotecă, din
din nenorocire
nenorocire nu
nu
poţi 5A
să scrii
scrii tu insuti
însuţi cartile
cărţile care
care sunt
sunt necesare
necesare
poji
poporului;
nu avem
poporului; ,i
şi trebuie
trebuie sI
să recunoastem
recunoaştem cA
că nu
avem
Il1deajuns
îndeajuns clrp.
cărţi pentru
pentru popor.
popor. Sunt
Sunt cáteva
câteva care
care
sunt
sunt cát
cât se
se poate
poate de
de bune,
bune, insa
însă totu§i
totuşi nu
nu avem
avem cu
cu
ce s!
să umplem
umplem biblioteca
biblioteca populara.
populară. Cine
Cine ar
ar vrea
vrea
să rádl
râdă putin
puţin de
de ceeace
ceeace se
se poate
poate gbi
găsi in
în bibliotebibliote
sl1
cile
cile satesti,
săteşti, ar
ar putea
putea sl
să oo lacA
facă cu
cu prisosintá,
prisosinţă. Sunt
Sunt
lucruri
lucruri pe
pe care,
care, in
în toatá
toată viata
viaţa lui,
lui, un
un sátean
sătean nu
nu le
le
poate
poate intelege.
înţelege. Ca
Ca atare,
atare, de
de pildá,
pildă, se
se pot
pot gbi
găsi
operile
operile lui
lui Kant
Kant in
în aproape
aproape toate
toate bibliotecile
bibliotecile sasă
testi,
teşti, r-— intrA
intră in
în stocul
stocul care
care se
se trimite
trimite oficial.
oficial.
FArl
Fără indoialA
îndoială cl
că acestea
acestea nu
nu se
se vor
vor putea
putea ceti
ceti de
de
cAtre
către nimeni.
nimeni. Si
Şi nici
nici nu
nu trebuesc
trebuesc citite.
citite. Ce
Ce si
să faci
faci
cu
cu ea,
ea, oricát
oricât de
de genial
genial ai fi, chiar
chiar daca
dacă oo cete~?
ceteşti?
A,a
Aşa cl
că este
este Oo problema
problemă foarte
foarte grea,
grea, aceasta
aceasta aa carcăr
tilor
ţilor ~i
şi este
este de
de datoria
datoria carturarilor,
cărturarilor, adica
adică aa celor
celor
care
care cread
crează clrtile,
cărţile, de
de aa creia
creia §i
şi in
în potrívire
potrivire cu
cu nene
voile
voile satelor.
satelor. Nimeni
Nimeni nu
nu zice
zice 51
să nu
nu Iaci
faci inaltA
înaltă
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~,oal~
universitará,' ca
şcoală universitară,’
ca s~
să tii
ţii cu
cu mándrie
mândrie rangul
rangul
cu
celelalte
universitáti.
Dar
aceasta
nu
ímpiecu celelalte universităţi. Dar aceasta nu împie
dicá
dică c¡tu~i
câtuşi de
de putin,
puţin, ba
ba dimpotrivá
dimpotrivă te
te obliga,
obligă, s~
să
dai
dai h.ranél
hrană sufleteascá
sufletească ~i
şi pentru
pentru cei
cei de
de jos.
jos. AceasU
Această
clrturhie
totul altél
cărturărie aa orasului
oraşului este
este cu
cu totul
altă problema
problemă
decát
aceea
care
ne
preocupa
pe
noi
aci.
In erice
decât aceea care ne preocupă pe noi aci. In
orice
caz
represencaz inv~t~torul
învăţătorul nu
nu trebuie
trebuie si
să fie
fie un
un reprezen
tant
la sato
tant al
al acestei
acestei culturi
culturi orásenesti
orăşeneşti la
sat, ci dimdim
potriva
un
reprezentant
al
satului
in
drtur~ria
potrivă un reprezentant al satului în cărturăria
or~~eneasc~.
orăşenească. SA
Să l1U
nu se
se creada
creadă cl
că este
este oo glumA
glumă
pe
pe care
care oo fac,
fac, pentru
pentru ca
că neamul
neamul acestuia
acestuia ii
îi tretre
buie
buie un
un suflet
suflet ~i
şi nu
nu ~i-l
şi-l poate
poate glsi
găsi decát
decât prin
prin
cultura,
lntr' o epoca
cultură. Suntem
Suntem într’o
epocă de
de adánci
adânci ~şi mari
mari
prefaceri
prefaceri ~i
şi sufletul
sufletul unui
unui neam
neam se
se Iace
face Intr'una.
într’una.
Nu
Nu este
este un
un lucru
lucru pe
pe care
care il
îl mostenesti
moşteneşti si-l
şi-I dai
acelorlalti,
mostenit: ci trebuie
acelorlalţi, asa
aşa cum
cum l'ai moştenit;
trebuie 51-1
să-I
faci
tu
din
nou,
cu
dio
al
táu,
In
vremea
noasfaci tu din nou, cu din al tău. In vremea noas
tr~
tră un
un astfel
astfel de
de suflet
suflet se
se face
face prin
prin cultura.
cultură. NeaNea
mul nostru
nostru fünd
fiind un
un neam
neam de
de flrani.
ţărani, sufletul
sufletul
mul
neamului
neamului nostru
nostru va
va fi
fi f~rl
fără índoialá
îndoială un
un suflet
suflet
tArAnesc.
ţărănesc. Nici
Nici s~
să nu
nu se
se creada
creadă cA
că aceastá
această opera
operă
ar
ar putea
putea Intárzia:
întârzia: acum
acum trebue
trebue fAcutA.
făcută, cat
cât mai
mai
este
este timp.
timp.
Daca
Dacă actualmente
actualmente este
este oo erizA
criză economicé
economică desdes
tul
tul de
de mare,
mare, care
care ne
ne doare
doare pe
pe topo
toţi, evident
evident cA
că
trebuie
si o
trebuie să
o primim;
primim; nu
nu avem
avem Incetro,
încotro, caci
căci inîn
trece
trece cu
cu mult
mult puterile
puterile noastre
noastre de
de actiune
acţiune ~şi oriori
cate
câte de
de multe
multe proteste
proteste am
am Iace,
face, belsug'
belşug prin
prin aaceasta,
ceasta, nu
nu vom
vom adu~
a3uce in
în tarA.
ţară. Insá
Insă in
în orisice
orişice
caz
caz crizA
criză sufleteasca
sufletească nu
nu este
este ing~duit
îngăduit s~
să Iie.
fie.
Chiar
dacá
nu
ar
fi
bel~ug
sufletesc,
dar
din
Chiar dacă nu ar
belşug sufletesc, dar din
putinul
fiecare om
puţinul pe
pe care
care il
îl avem,
avem, fiecare
om este
este dator,
dator,

raí
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,,",
ni fie,
fie, modest,
modest, la
la locul
locul ce ii se
se cuvine
cuvine -— ~i
şi locuI
locul
care
care i se
se cuvine
cuvine in
în vremurile
vremurile noastre
noastre este
este locul
locul
de rlspundere
trebueste
răspundere ~i
şi de
de datorie
datorie -— omul
omul trebueşte
asUzi
astăzi sA
să se
se simtá
simtă p1rta~
părtaş la munca,
munca, nu
nu numai
numai
aa lui,
lui, ti
ci aa tutulor,
tutulor, care
care n
îl intrece
întrece cu
cu mult,
mult, de
de riri
dicare
dicare aa satelor.
satelor. MuncA
Muncă de
de ridicare
ridicare aa satului,
satului, de
de
care
care el trebue
trebue sA
să se
se simta
simtă solidar.
solidar, cáci
căci nu
nu ii
îi este
este
IngAduit
îngăduit cuiva
cuiva sA
să creada
creadă cA
că se
se poate
poate ridica
ridica cu
cu
prea
peste semenii
prea mult
mult peste
semenii lui.
lui. Dal,
Dai, sA
să te
te ridici.
ridici.
Dar
Dar odatá
odată cu
cu ai tAi,
tăi, 'treptat,
treptat, treptat,
treptat, dupa
după cum
cum
se
se ridica
ridică ~i
şi ei,
ei. Eu
Eu pot
pot 51
să vA
vă spun,
spun, c1
că de
de multe
multe
ori,
meu nu
tráesc totdeauna
ori, desi
deşi rostul
rostui meu
nu este
este sA
să trăesc
totdeauna
la
la tarA,
ţară, dar
dar mergánd
mergând la
la tarA,
ţară, m'am
m’am simtit
simţit deadreptul
rusinat
~i
máhnit
de
faptul
cA
dreptul ruşinat şi mâhnit de faptul că eu
eu stiam
ştiam
atát
atât de
de multe
multe lucruri
lucruri pe
pe care
care ceilalti
ceilalţi nu
nu le
le ~tiau.
ştiau.
Gradul
nGradul de
de mizerie
mizerie in
în care
care tráiau
trăiau tAranii
ţăranii era
era pe
pen
tru
tru mine
mine oo rusine
ruşine de
de neíngáduit.
neîngăduit. Nu
Nu este
este inîn
gáduit
găduit sA
să te
te ridici
ridici prea
prea mult,
mult, cánd
când altii
alţii rámán
rămân
asa
oti aceia
aşa cum
cum riman.
rămân. T
Toţi
aceia care
care simt
simt popo
vara
vara aceasta
aceasta aa temerii
temerii de
de semeni
semeni ~i
şi de
de DumDum
nezeu
nezeu ~i
şi care
care ftiu
ştiu cA
că in
în viata
viaţa aceasta
aceasta nu
nu avem
avem
nimic
nimic mai
mai bun
bun de
de flcut
făcut decát,
decât, pe
pe cat
cât putem,
putem, sA
să
fim
fim cetasii
cetaşii cat
cât mai
mai folositori
folositei ai marii
marii obstii
obştii aa
semenilor
semenilor nostrii,
noştrii, eu
eu i-afi
i-aşi ruga
ruga si
să simtá
simtă intre
între
ei
tovArA~ia
aceasta
mutá,
la
o
asemenea
datorie
ei tovărăşia aceasta mută, la o asemenea datorie
aa vremii.
vremii. ~i
Şi multi
mulţi fi,ind,
fiind, nádájduiesc
nădăjduiesc cA
că s'ar
s’ar
putea
putea face,
face, cu
cu buna
bună credintá
credinţă ~i
şi tu
cu dintr'al
dintr’al táu
tău
gánd,
gând, ceva
ceva de
de care
care 51
să nu
nu ne
ne fie
fie rusine
ruşine nouá,
nouă, nici
nici
copiilor
copiilor nostri,
noştri, mai
mai tarziu.
târziu.
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~COLl
ŞCOLI DE BIBLlOTECARI
BIBLIOTECARI

o

O cronicá
cronică sociala,
socială, care
care sA
să Iie
fie intr'adevár
într’adevăr ceeace
ceeace
o aratá
arată numele,
numele, nu
nu se tace
face usor,
uşor. Poate
Poate ehiar,
chiar,
nu
nu se poate
poate face
face de
de loe,
loc, pentrucl
pentrucă Intre
între ideile
ideile
pe
care
le
presupun
cele
două
cuvinte
de
„cro
pe
presupun
douá cuvinte de "eronica"
nică“ ~i
şi "socialA"
„socială" este o oarecare
oarecare contradictie,
contradicţie,
de
de fapt.
fapt. Cronica,
Cronică, ínseamná
înseamnă notarea
notarea din
din timp
timp in
în
timp
timp a Iaptelor
faptelor ce se petrec
petrec in
în viata
viaţa contempocontempo
ranA,
rană, de
de zi la zi. Faptele
Faptele sociale lnsA,
însă, au
au mi~cAri
mişcări
lente,
lente, de
de multe
multe om
ori invísibile
invizibile ocbiului
ochiului omenesc,
omenesc,
sunt
sunt Iapte
fapte mute,
mute, Ud
fără intámpl!ri
întâmplări rAsunAtoare
răsunătoare pe
să le poti
poţi povesti.
povesti. Csci
Căci trebue
trebue sA
să ne
ne l!lă
care sA
murim
murim dela
dela ineeput:
început: nu
nu se cade
cade sA
să dam
dăm cuváncuvân
tului
tului "social"
„social“ numai
numai sensul
sensul Iui
Iui curent,
curent, de
de luptA
luptă
Intre
intre unele
unele categorii
categorii sociale, cari acelea se pot
pot
Intr'adevAr
într’adevăr tnsemna
însemna de
de un
un cronicar.
cronicar. In
In tlrile
ţările din
din
occident, asemeni
asemeni lupte
lupte sunt
sunt un
un Iapt
fapt Ioarte
foarte cucu
occident,
rent
rent ~i
şi deoarece
deoarece sunt
sunt acolo ~i
şi de cea dintái
dintâi inîn
semnátate,
semnătate, am
am ajuns
ajuns ~i
şi noi, care ne informám
informăm
intotdeauna
întotdeauna dela
dela acel occident,
occident, sA
să le acordám
acordăm o
importantA
importanţă pe
pe care la noi
noi in
în tarA
ţară nu
nu o au.
au. Dar
Dar
cum
cum nu
nu avem
avem de
de loe
loc de
de gánd
gând sA
să facem
facem o cronicá
cronică
(CroNca
(Cronica Social¡.
Socială, )a
la Radio;
Radio; 22 Martie
Martie 1933).
1 9 3 3 ).
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sociala
socială despre
despre altceva
altceva decát
decât despre
despre ceeace se
petrece
petrece la noi,
noi, cáci
căci ce se petrece
petrece in
în str~in~tate
străinătate
prea
rare
ori
ne
poate
isbi
direct,
suntem
prea rare ori ne poate izbi direct, suntem sisi
liti
liţi s~
să plecám
plecăm dela
dela alte
alte temeiuri
temeiuri decát
decât acelea
pe care ni le dau
dau problemele
problemele ~i
şi iníormatiile
informaţiile ococ
cidentului.
cidentului.
Socotim
Socotim in~
însă el
că f~cánd
făcând astIel
astfel crónica
cromca socialá,
socială,
vom
vom fi mai
mai folositori,
folositori, pentru
pentru c~
că trebue
trebue s~
să rere
cunoastem,
cunoaştem, spre
spre parerea
părerea noastrá
noastră de
de rélu;
rău; c~
că in
în
genere
genere suntem
suntem mai
mai bine
bine informati
informaţi despre
despre cele
din
din afar~
afară decát
decât despee
despre cele dela
dela noí,
noi.
Nu
Nu numai
numai din
din pricina
pricina unui
unui defect
defect al nostru,
nostru,
dar
dar ~i
şi din
din pricina
pricina caracterului
caracterului social
social al tArii,
ţării, care
ridicá
ridică piedici
piedici destul
destul de
de mari
mari acelui
acelui care vrea
vrea
~
să se informeze
informeze asupra
asupra ei, din
din acest
acest punct
punct de
de
vedere,
vedere. Suntem
Suntem oo tar~
ţară care astbi
astăzi incl
încă avem
avem un
un
carácter
caracter adánc
adânc tlr~nesc
ţărănesc ~şi viata
viaţa aceasta
aceasta t!rAneascli
ţărănească
este mutl.
mută. Nici-un
Nici-un oficiu
oficiu telegrafie,
telegrafic, nici-un
nici-un serser
viciu
de
presá
nu
exista
pentru
a
ne'
trimite
viciu de presă nu există pentru
ne1 trimite
despre
despre ea, vestí.
veşti. Si
Şi totusi
totuşi vestí,
veşti, ar
ar fi bine
bine sl
să
aflAm.
aflăm. Caci
Căci satul
satul románesc,
românesc, suferl
suferă schimbári
schimbări adánci,
dânci, economice
economice ~i
şi sufletesti,
sufleteşti, uneori
uneori bune
bune altealte
ori
ori rele,
rele, sub
sub iníluenta
influenţa unei
unei vieti
vieţi a orasului,
oraşului, care
i~i
îşi are, de
de altl
altă parte,
parte, ~şi el problemele
problemele lui.
Dad
Dacă un
un cronicar
cronicar social ar
ar putea
putea deci
deci s!
să inin
formeze
formeze mai
mai inUi
întâi asupra
asupra acestor
acestor douá
două realitlfi
realităţi
sociale care sunt
sunt la
la noi
noi satul
satul ~i
şi orasul,
oraşul, fiecare
fiecare
cu problemele
problemele lor
lor speciale, dacá
dacă ar
ar putea
putea apoi,
apoi,
pornind
pornind desigur
desigur dela
dela faptele
faptele de
de toate
toate zilele, dar
dar
trecánd
trecând dincolo
dincolo de
de ele, s!
să le arate.
arate, sensul
sensul Indeînde
plrtat,
părtat, integrándu-l
integrându-1 in
în lantul
lanţul prefacerilor
prefacerilor lente
lente
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~
şi adánci
adânci din
din sanullor,
sânul lor, ar
ar face intr'adevár
într’adevăr o faptA
faptă
folositoare.
folositoare.
Desigur,
Desigur, aceasta
aceasta lnseamná
înseamnă ca
că insemnarea
însemnarea in
în
sal
stil de
de crónica
cronică a faptului
faptului petrecut
petrecut de
de curánd,
curând, nu
nu
ar
ar fi decát
decât prilejul
prilejul unei
unei Iámuriri
lămuriri analitice-socioanalitice-sociologice a procesului
procesului celui
celui mare
mare social presupus
presupus de
acel fapt,
fapt, care scapé
scapă propriu
propriu sis
zis cronicei,
cronicei. Mai
Mai
mult
mult decát
decât afata:
atâta: uneori,
uneori, atunci
atunci cánd
când faptul
faptul el
insu~i
însuşi lipseste,
lipseşte, cronica
cronica sociala
socială va trebui
trebui sa
să fíe
fie
insemnarea
însemnarea unor
unor realiUti
realităţi care, desi
deşi contempocontempo
rane ~i
rane
şi de
de hotáritoare
hotărîtoare importanjá
importanţă pentru
pentru viata
viaţa
noastrá
noastră socialá,
socială, nu
nu se manifesta
manifestă visibil
vizibil in
în Intámîntâm
plári, asa
plări,
aşa cum
cum de
de pildá
pildă e casul
cazul tutulor
tutulor realitatirealităţi
lor demograíice,
demografice, tutulor
tutulor fonnelor
formelor de
de via~
viaţă soso
cialá,
problemelor de
cială, tutuIor
tutulor problemelor
de higien!
higienă sociala.
socială.
Dar
Dar pentru
pentru cronica
cronica de
de asi,
azi, avem
avem un
un fapt
fapt cert
de
o
deosebitá
importantA
pentru
viaja
de deosebită importanţă pentru viaţa noastrá
noastră
socialá:
socială: este deschiderea,
deschiderea, de
de catre
către Casa
Casa EducaEduca
tiei
ţiei Poporului
Poporului ~i
şi Ministerul
Ministerul de Instructie,
Instrucţie, a unui
unui
curs pentru
pentru bibliotecari
bibliotecari s~te~ti.
săteşti, care va
va tine
ţine in
în
tot cursul
cursul s~ptamanü
săptămânii acesteia
acesteia la Bucuresti.
Bucureşti. Sa
Să
tot
ne
ne íntelegemr
înţelegem: nu
nu vreau
vreau sa
să spun
spun c!,
că, in
în el ínsusi,
însuşi,
cursul
un fapt
cursul acesta
acesta este
este un
fapt social deosebit.
deosebit.
Cursuri,
Cursuri, de
de tot
tot Ielul,
felul, se fin
ţin ~i
şi se vor
vor mai tine.
ţine.
Ci numai
numai ca
că el inseamna
înseamnă ceva deosebit,
deosebit, ca
că sensen
sul
sul acestui
acestui curs ar~ta
arată ceva
ceva nou
nou in
în índrumarile
îndrumările
pe
pe care cárturarii
cărturarii cu grijil
grijă de
de cultura
cultura noastrá,
noastră,
vos
sa
le
dea,
de
o
bucatá
de
vreme
vor să
dea, de
bucată de vreme íncoace
încoace
vietií noastre
vieţii
noastre sociale. lata
Iată anume
anume pentru
pentru ce erecre
dem
dem aceasta:
aceasta:
Romanía
România cea noua
nouă pe
pe care au
au cládit-o
clădit-o toate
toate
generatiile
generaţiile veacului trecut,
trecut, a avut
avut de
de rezolvat
rezolvat
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probleme
probleme sociale de
de o gravitate
gravitate mare:
mare: tara
tara fl·
ţă
ráneascá,
rănească, a trebuit
trebuit s!
sâ depuná
depună sfod~ri
sforţări imense
pentru
pentru a se ridica
ridica la o treaptá
treaptă de
de cultura
cultură care
slk
se
poatl
tine
cu
fallk
la
nivelul
să
poată ţine cu fală la nivelul aceleia care
ne
ne servea
servea drept
drept model.
model. ~i
Şi nu
nu se poate
poate spune
spune
d
am reusit,
că n'
n’am
reuşit. Avem
Avem azi o ~tiintl
ştiinţă si
şi o arU
artă roro
máneascá
mânească de
de care ne
ne putem
putem mándri,
mândri. a
Că organiorgani
zafia
zaţia noastrá
noastră sociala
socială are pe
pe ici pe colo, n'asi
naşi
vrea
vrea sl
să spun
spun ca si
şi Carageale
Carageale di
că anume
anume "prin
„prin
plqile
părţile esentiale"
esenţiale“ -— anume
anume greseli,
greşeli, este
este foarte
foarte
adevárat.
adevărat. Dar
Dar nu
nu trebuie
trebuie s!
să fim
fim nedrepti
nedrepţi cu sforsfor
flrile
ţările pline
pline de
de bunl
bună credintá
credinţă ale atátor
atâtor oameni.
Greseli
Greşeli daca
dacă vor
vor fi, sá
să luptám
luptăm spre
spre aa le indrepta,
îndrepta,
mai
mai mult
mult cu
cu fapta
fapta decát
decât cu vorba.
vorba. Una
Una din
din
aceste
aceste Mari
mari greseli
greşeli aa fost
fost ins!
însă el
că legátura
legătura dintre
dintre
oras,
oraş, centru
centru Iiresc
firesc de
de culturl,
cultură, si
şi sat
sat a fost
fost pierpier
duta.
dută. Orasul
Oraşul s'a
s’a inMtat
înălţat cu mult
mult prea
prea mult
mult de-asupra
supra satului.
satului. ~i
Şi mai
mai ales s'a
s’a inlltat
înălţat de
de unul
unul
singur,
lAsand
in
unna
lui,
mult
departe
satul.
singur, lăsând în urma lui, mult departe satul.
Ceeace
Ceeace a dus
dus la
la o dubla
dublă lipsa:
lipsă: mai intai
întâi satul
satul
a ramas
rămas fAr!
fără priveghiere
priveghiere cárturáreasca,
cărturărească, absolut
absolut
necesará
necesară oricárei
oricărei vieti
vieţi omenesti,
omeneşti, priveghiere
priveghiere pe
care mai Inainte
înainte o avusese, prin
prin toatl
toată viata
viaţa bibi
sericeascá
sericească strángatoare
strângătoare a intregii
întregii culturi
culturi de
de pe
vremuri
vremuri ~i
şi prin
prin toatl
toată viata
viaţa lumeascá
lumească culta
cultă care
i~i
îşi rllspándea
răspândea in
în sate
sate o literatura
literatură a ei, care era
si
şi pe
pe potriva
potriva lor,
lor. In
In al doilea
doilea ránd,
rând, ceeace este
este
tot
tot atát
atât de
de grav,
grav, orasul
oraşul pierzánd
pierzând legátura
legătura cu
cu
mediul
mediul social románesc
românesc al
al satului,
satului, tráind
trăind in
în
sfera
sfera restránsá
restrânsă a unei
unei vieti
vieţi artificiale
artificiale care i~
îşi tr!tră
gea
gea seva din
din cultura
cultura altor
altor popoare,
popoare, a putut
putut porni
porni
pe
pe di
căi gresite
greşite uneori
uneori si
şi si-a
şi-a pierdut
pierdut toatá
toată vlaga
vlaga
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pe
pe care sensul
sensul social íl
îl dI
dă unei
unei opere, chiar
chiar din
din
punctul
punctul de
de vedere
vedere al valabilitatii
valabilităţii ei interne.
interne. Sunt
Sunt
lucruri
lucruri pe
pe care acei care au
au urmarit
urmărit pe
pe vremuri
vremuri
mişcarea S1mlnltorului
Sămănătorului a Profesorului
Profesorului lorga,
Iorga, le
mi,carea
ştiu prea
prea bine.
ttiu
Preface? le sociale de
de dupa
după rásboi,
răsboi, disparitia
dispariţia
Prefacerile
marei
marei clase aa proprietarilor
proprietarilor de plmant,
pământ, care
care ea
avea
avea orasele,
oraşele, ne-a
ne-a pus
pus fatI
faţă in
în fatI
faţă ro
cu aceastá
această
problemă, intr'un
într’un chip
chip din
din ce in
în ce mai violento
violent.
problema,
Tlrinimea,
Ţărănimea, acum
acum proprietarl
proprietară ~i
şi sUpanl
stăpână a drepdrep
tuluí
vot, a ajuns
tului de
de vot,
ajuns o realitate
realitate care
care se impune.
impune.
Nu
pro- .
Nu ca foti!
forţă brutalá,
brutală, ci dimpotrivá
dimpotrivă ca o pro
blema
blemă spre
spre care orasul
oraşul se indreapU
îndreaptă din
din datorie
datorie
spiritualá.
spirituală. C1rturarii
Cărturarii de
de dupa
după rásboiu,
răsboiu, reluánd
reluând
vechi
vechi traditii
tradiţii pierdute,
pierdute, se apropie
apropie din
din nou
nou de
simţind cA
că fati
faţă de
de acesta
acesta au
au o datorie
datorie de
de
sat, simtind
Indeplinit.
îndeplinit. Thlnimea
Ţărănimea ea in51~i
însăşi are ~i
şi ea o porpor
nire spontaná
spontană spre
spre cultura.
cultură. Nu
Nu ne
ne amintim
amintim oare
oare
nire
cu totii
toţii de
de navala
năvala pe
pe care au
au dat-o
dat-o dupl
după rásboi
răsboi
tAranii,
ţăranii, spre
spre ,coall?
şcoală? De
De toatá
toată ridicarea
ridicarea aceea
uluitoare
uluitoare de
de ~coli
şcoli noi,
noi, de care va
va dmane
rămâne legat
legat
numele
numele D-rului
D-rului Angelescu?
Angelescu?
Dacá
Dacă vremuri
vremuri grele au
au dat
dat peste
peste noi,
noi, daca
dacă
,coala
Unjall din
şcoala a cázut
căzut pe tânjală
din aceasta
această pricina,
pricină,
aceasta
aceasta nu
nu trebue
trebue 51
să ne desnadájdulasca,
desnădăjduiască. Pentru
Pentru
el
ridicarea
culturala
a
satelor,
adicá
ajutorarea
că ridicarea culturală satelor, adică ajutorarea
luminată a m~clrii
mişcării de
de crestere
creştere de sine
sine a satelor
satelor
luminaU
spre
spre cultura,
cultură, poate
poate fi ajutatA
ajutată ,i
şi pe
pe cáile
căile spirispiri
tuale,
tuale, care nu
nu au
au dreptul
dreptul 51
să se inebidA
închidă din
din pripri
cina nici-unei
nici-unei crize materiale.
materiale. Cárturarii
Cărturarii dela
dela
oraşe au
au datoria
datoria sI
să serie
scrie acele drti
cărţi de
de care au
au
orate
nevoe
nevoe satele. Aceste
Aceste dlrti
cărţi trebuesc
trebuesc s1
să fie tritri
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mise
mise la sate,
sate, in
în bíblioteci.
biblioteci. lar
Iar bibliotecile
bibliotecile acestea
acestea
trebue
trebue 51
să incapl
încapă in
în mana
mâna unor
unor oameni
oameni priceprice
puti
puţi care
care 511
să ~tie
ştie 51
să fie oameni
oameni vii, tnsufleptori
însufleţitori
ai acestor
acestor lacasuri
lăcaşuri unde
unde sufletul
sufletul unui
unui neam
neam i¡i
îşi
poate
poate da
da seama
seama de
de el insu~i
însuşi ~i
şi deci sl-~
să-şi capete
capete
deplina
deplina asezare.
aşezare.
Aro
Am avut
avut ~i
şi p1n1
până acuma
acuma biblioteci,
biblioteci. Dar
Dar ele,
prea
prea de
de multe
multe ori
ori cupriwnd
cuprinzând cl11i
cărţi pe care tlţă
ranul,
ranul, oricatA
oricâtă bunlvointA
bunăvoinţă ar
ar fi avut,
avut, nu
nu le putea
putea
ceti, ~i
şi priveghiate
priveghiate de
de oameni
oameni care
care nu
nu ~tiau
ştiau el
că
o biblioteca
bibliotecă nu
nu inseamn!
înseamnă rafturi
rafturi ~i
şi ch1i
cărţi trecute
trecute
in
nu erau
în inventar,
inventar, ti
ci cetitori,
cetitori, nu
erau decat
decât incl
încă una
una
din destul
destul de
de lungul
lungul ~ir
şir al institutillor
instituţiilor care fifi
din
gurau
spre fals1
gurau spre
falsă {al1,
fală, in
în rapoartele
rapoartele ¡i
şi corespcncorespon
denta
denţa Ministerelor.
Ministerelor.
Cursul
Cursul de bibliotecari
bibliotecari din
din slptAmana
săptămâna aceasta
aceasta
are
are de
de glnd
gând ca.
ca, sfltuindu-se
sfătuindu-se laolalu
laolaltă toti
toţi oamenii
oamenii
eare
care prin
prin munca
munca lor
lor au
au o experientl
experienţă in
în privinta
privinţa
bibliotecilor
bibliotecilor ti
şi aa culturii
culturii satelor,
satelor, si
să se ajungl
ajungă
la
la tndtAminte
învăţăminte practice
practice asupra
asupra felului
felului in
în care o
astIel
astfel de
de bibliotecl
bibliotecă popularl
populară poate
poate ajunge
ajunge aa fi
lnadevlr
înadevăr folosit!
folosită ~şi deci folositoare.
folositoare. ~i
Şi mai mult
mult
decát
atUa:
asupra
felului
In
care
o
astIel
decât atâta: asupra felului în
astfel de
de
bíblíoteeá
bibliotecă trebuie
trebuie sl-,i
să-şi afie
afle loe
loc tn
în tntreaga
întreaga aetíacti
vitate
vitate cultural!
culturală a satelor:
satelor: ~ezltori.
şezători, case de
de sfat,
sfat,
teatru,
teatru, radio,
radio, coruri,
coruri, cercuri de
de tineri.
tineri, care dede
sigur
exisU
~i
ast1%Í,
fie
din
veehi
deprinderi
sigur există şi astăzi,
din vechi deprinderi
sltqti,
săteşti, fie din
din mai de deunlzi
deunăzi influente
influenţe clrtucărtu
rire,ti,
răreşti, dar
dar care trebuie
trebuie neapArat
neapărat si
să capete
capete un
un
suflet
suflet nou
nou ~i
şi hrana
hrana unei
unei munci
munci mai
mai tndlrltnic
îndărătnic
sistematice.
sistematice.
Cursurile
Cursurile acestea
acestea fuseserl
fuseseră socotite
socotite la inceput
început
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pentru un
un grup
grup restráns
restrâns -— vre-o
vre-o 40
40 n.lidljduiau
nădăjduiau
pentru
iniţiatorii -— de
de invltAtori,
învăţători, preoti
preoţi ~i
şi revixori
revizori ~coşco
initiatorii
lari.
insil cA
lari. Iata
Iată însă
că la
la ele
ele s'au
s’au inscris
înscris ,i
şi urmead
urmează
regulat
regulat peste
peste 300
300 de
de oameni.
oameni. Sunt
Sunt acolo,
acolo, pe
pe langA
lângă
oamenii
oamenii scolii
şcolii si
şi ai
ai Bisericii,
Bisericii, rrumár
număr mare
mare de
de
studenti
studenţi ~i
şi de
de intelectuali
intelectuali pe
pe care
care nu
nu ¡i
îi cheamá
cheamă
profesia
profesia lor,
lor, ci numai
numai dorul
dorul de
de aa se
se 11muri
lămuri ~i
şi
de aa se
se intov1rA~i
întovărăşi la
la munca
munca aceasta
aceasta pe
pe care
care
de
cárturarii
cărturarii oo fac
fac pentru
pentru obstia
obştia cea
cea mare
mare aa popopopo
rului
rului lor.
lor. Si
Şi cine
cine i-a
i-a putut
putut vedea,
vedea, punándu-se
punându-se
astfel
astfel in
în slujba
slujba unei
unei munci
munci pe
pe care
care oo ~tiau
ştiau di
că
va
ate sil
va fi
fi grea,
grea, nu
nu se
se po
poate
să nu
nu fi
fi plecat
plecat cu
cu oo nAnă
dejde de
de mai
mai bine
bine pentru
pentru viaja
viaţa satelor
satelor ~i
şi cu
cu
dejde
indemn
îndemn de
de aa chema
chema la
la aceasta
această munca
muncă unde
unde bunábună
vointa
voinţa Iiecáruia
fiecăruia poate
poate fi
fi folositoare,
folositoare, pe
pe cát
cât mai
mai
mulji,
mulţi. Aceastl
Această chemare
chemare vi-o
vi-o repet
repet ,işi eu
eu Dvs.
Dvs.
cu
cu tot
tot dinadinsul,
dinadinsul, acum.Ia
acum, la sfársitul
sfârşitul cronicei
cronicei mele,
mele.
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PRILEJ DE ÎNDOIALA
INDOIALA
La ao rascruce
răscruce de drumuri:
drumuri: spre oa taranie,
ţărănie, o mimi
tocănie ~i
şi un
un stil
„naţional"
tocanie
stil "nalfana'"

o

in credinta
el
O prejudecatá
prejudecată curentá
curentă consta
constă în
credinţa că
intreaga
popor se cladeste
întreaga cultura
cultură a unui
unui popor
clădeşte de-adreptu!
dreptul de
de catre
către oamenii ereatori
creatori din
din "pAtura
„pătura
cultA".
sufletul acestora
coboará, treapcultă“. Mintea
Mintea si
şi sufletul
acestora coboară,
treap
ti
~i intarziind,
tă cu treaptá
treaptă şi
întârziind, spre
spre adáncurile
adâncurile inin
eulturii
populare, pentru
sA le lumineze,
culturii populare,
pentru ca să
lumineze.
Arta taranilor
Arta
ţăranilor de
de pildA,
pildă, ar
ar fi o imitatie
imitaţie tartâr
sie
Costumul bogat
~i
zie a orasului,
oraşului. Costumul
bogat al Arge~ului
Argeşului şi
Muscelului,
aminte anacronicA
Muscelului, o adugere
aduţere aminte
anacronică a coscos
tumului curtenilor
versul ~i
tumului
curtenilor de pe acolo; versul
şi cuvincuvin
vorbite ~i
cántate, o vagA
tele literaturii
literaturii lor vorbite
şi cântate,
vagă ,i
şi
gre,itll
aducere aminte
greşită aducere
aminte a unor
unor modele
modele culte oriori
mult mai pure;
obiceiul pământului,
pAmantului,
ginare, cu mult
pure; obiceiul
îndărătnică şi confuză
unor dispodispo
o lndArAtnicAsi
confuzá păstrare
pAstrare a unor
zi,i
dupa ce ele au
ziţii legislative,
legislative, după
au ie~it
ieşit din
din vigoare.
eu
Cu alte cuvinte
cuvinte toata
toată cultura
cultura populará
populară ar fi alal
dtuiu
cătuită din
din adaogirea,
adăogirea, una
una dupA
după alta, a unor
unor asease
menta
menea "Gesunkenekulturguten"
„Gesunkenekulturguten“ cum le numesc
nemtii.
nemţii.
Problema
actiunii de "culturalizare"
Problema acţiunii
„culturalizare“ a poporupoporu( Re viata "CriterioD",
„ C iite n o n ", 1
t Noemhrie
Noembrie 1934).
1 9 3 4 ).
(R."i"
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Iui,
lui, ar
ar consta
consta deci numai
numai in
în gAsirea
găsirea mijloacelor
mijloacelor
de
.a
Iace
astfel
ca
sA
pAtrundá
repede
de,a face astfel
să pătrundă repede ~i
şi uniuni
fonn
form repartizat,
repartizat, toatá
toată cultura
cultura orA~AneascA
orăşănească in
în toate
toate
straturile
straturile sociale.
In realitate
realitate insA
însă o culturA
cultură se naste
naşte anonim,
anonim,
viu
~i
dintr'
o
datA,
din
toate
pártile
unei
viu şi dintr’o dată, din toate părţile unei sociesocie
tAp.
tăţi. Fiecare
Fiecare grup,
grup, fiecare mádular
mădular alcatuitor
alcătuitor al
obstei
obştei oamenilor
oamenilor are
are darul
darul de-asi
de-aşi cladi
clădi singurA
singură
psihologia,
psihologia, deprinderile,
deprinderile, grai:ul
graiţd §i
şi operile
operile de
de artA.
artă.
Desigur cA
că o trecere
trecere aa unor
unor bunuri
bunuri dintr'
dintr’o
cul
Desigur
o culturA
tură socialá
socială la alta
alta se poate
poate Iace,
face. Schimburi
Schimburi si
şi
contaminAn
contaminări pot
pot avea
avea loe,
loc. Dar
Dar ele nu
nu suferA
suferă nicinici
odatá
odată o miscare
mişcare pur
pur descendentá.
descendentă. Mai mult
mult dede
cat
cât atát,
atât, nici nu
nu poate
poate ti
fi vorba
vorba de
de o asemenea
asemenea
miscare
mişcare descendentá,
descendentă, deoarece
deoarece culturile
culturile deosedeose
bite
bite nu
nu pot
pot fi erarhizate.
erarhizate. Nu
Nu putem
putem spune
spune de
de
pildá
cA
literatura
scrisá
~i
flcutA
pentru
cetit
pildă că literatura scrisă şi făcută pentru
aa Luceaíarulu¡
Luceafărului lui
lui Eminescu
Eminescu ar
ar N
fi superioara
superioară li·
li
teraturii
teraturii Mioritei,
Mioriţei, cántatá
cântată vesnic
veşnic altfel,
altfel, "pe
„pe
lung",
lung“, de
de miile
miile de
de cantArep
cântăreţi anonimi
anonimi cari oo trltrăese
esc ca fapt
fapt viu,
viu. Ci
Ci numai
numai cA
că este vorba
vorba de
de altalt
ceva, de
de douA
două culturi
culturi esen1dalmente
esenţialmente deosebite,
deosebite.
Intelegerea
înţelegerea acestui
acestui lucru
lucru este de
de o covar,icovârşi
toare
toare importantá
importanţă pentru
pentru orisice
orişice activitate
activitate eultucultu
ralA
rală ~
şi ea ne
ne poate
poate aráta
arăta pricinile
pricinile adánci
adânci ale cricri
zei noastre
noastre culturale
culturale de
de azi si
şi ale lungei
lungei ~i
şi fArA
fără
z.ei
de
de Iolos
folos agonii
agonii a tlrAniei.
ţărăniei.
Intr'adevár,
tArAniapresupune
Intr’adevăr, ţărănia presupune o culturA
cultură orgaorga
ñicA,
nică, apucatá
apucată din
din bátráni
bătrâni ~i
şi pástratá
păstrată traditional,
tradiţional,
t,rAitA
trăită astbi
astăzi de
de oo obstie
obştie solidará
solidară de
de oameni
oameni care
nu ,tiu
ştiu de
de existenta
existenţa altor
altor culturi
culturi ,i
şi nu
nu ~i
şi le pot
pot
nu
tnchipui.
închipui.
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ut
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culturA.
pe pe
care
noinoi
n'am
cunosiaceastl
această
cultură,
care
n’am
cunos-

,i
ţi nici nu
nu voim
voim 51
să o cunoastem,
cunoaştem, aa fost
fost sissis

trmatic distmsA
tematic
distrusă printr'o
printr’o "culturalizare".
„culturalizare“. Nu
Nu nunum."
nui unde
unde vin
vin cu drum
drum de
de fier, ci mai ales unde
unde
In
in cu
cu ,coala,
şcoala, annata,
armata, partidele
partidele politice ,i
şi piata
piaţa
C'ftinA
chină ,i
şi proastá
proastă aa orasului,
oraşului, se ofileste
ofileşte ,i
şi moaré
moare
tlrlnia.
ţir&nia. Ceeace
Ceeace ti
îi ia locul este o copie aa mahamaha
lalei mitoclne~ti,
mitocăneşti, care
care se Intinde
întinde ca o leprA
lepră pe
pe
Intreg obrazul
Întreg
obrazul tAñi.
ţării.
Pe de
parte ~i
in sens
de altl
altă parte
şi în
sens paralel
paralel invers,
invers, oraora
şul copiad
copiază ~i
şi el anumite
anumite elemente
elemente din
din víata
viaţa tl·
ţăfuI
rlniei.
A
existat
la
noi
un
curent
de
snobism
care
răniei. existat la
un curent de snobism
tindea
Ji pitotindea la salvarea
salvarea pUfii
părţii plAcute
plăcute ochiului
ochiului şi
pito
re,ti
reşti din
din aceasU
această viatl.
viaţă. A fost
fost o vreme
vreme cánd
când o
bunl
bună parte
parte din
din elita
elita noastrl,
noastră, desi
deşi ciripitoare
ciripitoare de
de
limbl
frantuzeascl.
nu
mai
aparea
la
baluri
delimbă franţuzească, nu
apărea la baluri de
cat
cât deghizaü
deghizată in
în costume
costume nationale.
naţionale. Nobile
Nobile sforsfor
tAri
ţări au
au fost
fost flcute
făcute pentru
pentru a transforma
transforma haina
haina tiţă
rlneasd
rănească intr'o
într’o hainA
haină de
de gallo
gală. Femeile au
au ajuns
ajuns
51
să poarte
poarte ..costumul"
„costumul" ori de
de cate
câte ori se iveste
iveşte
un
un prilej
prilej naponal:
naţional: Soseste
Soseşte un
un oaspe
oaspe strAin?
străin? Se
pun
pun cununi
cununi de
de frunzl
frunză pe
pe capul copiilor
copiilor meritofi
meritoşi
din
primare? Imediat
din clasele primare?
Imediat cocoanele noastre
noastre
se imbracl
in
,.costum
national".
Cine
îmbracă în „costum naţional". Cine ar
ar inîn
drl%ni
drăzni 51
să plece in
în propaganda
propagandă culturall
culturală prin
prin tlri
ţări
strline,
străine, daca
dacă sopa
soţia lui
lui n'ar
n’ar avea un
un asemenea
asemenea coscos
tum?
tum? Ba pentru
pentru furnizarea
furnizarea costumelor
costumelor s'au
s'au erecreiat
iat Ji
şi societlp
societăţi comerciale. ..Furnica",
„Furnica", procurl
procură
oricui
oricui asemenea
asemenea costume,
costume, scolile
şcolile profesionale
profesionale scot
scot
gcneratii
generaţii tntregi
întregi de
de tesltoare
ţesătoare fi
şi cusatoare
cusătoare de
de
,.motive
nationale",
PinA
fi
arta
mobilierului
s'a
„motive naţionale". Până şi arta mobilierului s’a
transformat,
transformat, nlscindu-se
născându-se un
un stil
stil Bru.mArescu,
Brumărescu, de
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pirogravurá
pirogravură national1
naţională in
în serie, foarte
foarte potriviU
potrivită
cu casele care au
au umplut,
umplut, in
în anumiti
anumiţi ani, str1zile
străzile
Bucureştilor, case ti
şi ele tot
tot "nationa:le",
„naţionale“, cu turle,
turle,
Bucurestilor,
cerdacuri,
mAnlstiri, clopotei
cerdacuri, clopotnite
clopotniţe de
de mănăstiri,
clopoţei ,i
şi
gropniţe, stil
stil Antonescu.
Antonescu.
gropnite,
N'am
N’am putea
putea avea decát
decât cuvinte
cuvinte de
de Iaudá
laudă penpen
tru
tru izbánda
izbânda acelor
acelor creatozi
creatori de
de moda,
modă, dad
dacă din
din
nefericire
nefericire arta
arta aceasta
aceasta "national1"
„naţidnală“ n'ar
n’ar fi infioînfio
r1tor
rător de
de urat1.
urâtă. Tir1nescul
Ţărănescul e un
un fapt
fapt estetic
estetic viu,
de
Iermecátoare
creatie
permanentá
....
Nationade fermecătoare creaţie permanentă. „Naţiona
lul"
Iabricata industrial
lul“ e seria
seria fabricată
industrial ~i
şi anapoda.
anapoda. Te
uiti
uiţi la un
un costum
costum national,
naţional, ti
şi te intrebi;
întrebi; de
de unde
unde
o fi?
fi? ss
Să Iie
fie hainá
haină de
de Gorj?
Gorj? la
Ia ee din
din Muscel.
Muscel. Sl
Să
fie din
Muscel?
Marama
e
din
Gorj.
Dar
fota?
din Muscel? Marama din Gorj. Dar fota?
Din
un fel
Din Banat.
Banat. Opincile,
Opincile, de
de la Mociornija.
Mociomiţa. E un
de pot-pouri
pot-pouri de
de costume,
costume, anost
anost ~i
şi fals, uneori
uneori
de
de-adreptul
jignitor cánd
de-adreptul jignitor
când e purtat
purtat de
de doamnele
doamnele
cu tocuri
tocuri lungi
lungi dansánd
dansând tango,
tango, monstruos
monstruos cánd
când
la necunoasterea
necunoaşterea duhului
duhului tlr1nesc
ţărănesc se adaogá
adaogă lipsa
lipsa
de
de bun
bun gust,
gust, cum
cum e cazul stilului
stilului Brumárescu,
Brumărescu,
un
un adevárat
adevărat atentat
atentat la bunul
bunul renume
renume al tManuţăranu
lui romano
român. Origina
Origina acestui
acestui stil ..national"
„naţional“ se
lui
vede cat
cât de colo. El se naste
naşte dintr'un
dintr’un sentimensentimen
vede
talism
parada pentru
talism de
de paradă
pentru o p1tur1
pătură socialá
socială in
în fond
fond
dispretuita
~i
in
tot
cazul
nu
cunoscutá.
Stilul
dispreţuită şi în tot
nu cunoscută. Stilul
national
transnaţional apartine
aparţine acelei vaste
vaste incerc1ri
încercări de
de a trans
forma
forma civilizajia
civilizaţia noastrá
noastră dup1
după technica
technica ~i
şi chipul
chipul
carelor
carelor alegorice:
alegorice: ,.A,id
„Aiici e Traían
Traian ~i
şi Dunárea"¡
Dunărea";
aici
aici e ,,Mihai
„Mihai Viteazu",
Viteazu“ ; aici surorile
surorile instr1inate
înstrăinate
venind
venind la
la sánul
sânul mamei
mamei lor
lor "Romania",
„România“, aici e ,,00„Do
robantu)."
Evirobanţul“ ~i
şi insfar~it
însfârşit "lsta
„ăsta este un
un ·tlran'·.
ţăran“. Evi
dent
tlranul
vine
cantand
din
frunzA,
ca
Ciorodent ţăranul
cântând din frunză,
Cioro66
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1..
I«f mar,uI
marşul din
din Aida,
Aida, are fluier
fluier la brau,
brâu, clciull,
căciulă,
r.n¡Jic:ute
pinglicuţe tricolore
tricolore ~i
şi o Rodicá
Rodică dupá
după el.
Stilul acesta
acesta "naponal".
„naţional“, Ucut,
făcut, iar
iar nu
nu náscut,
născut,
,i trecut
trecut insA
însă la
la mahala
mahala ~i
şi de
de acolo
acolo lala protipenprotipen
,Inda
dada satelor.
satelor. Mergeti
Mergeţi intr'un
într’un sat
sat din
din jurul
jurul BucuBucu
ri ftilor; veti
veţi vedea
vedea acolo cele trei
trei costume
costume neted
neted
",tilor;
deosebite.
deosebite. Bátránele
Bătrânele poartá
poartă imbr!camintea
îmbrăcămintea tlrAţără
neasc!;
m~selin de
nească; Ietele,
fetele, sunt
sunt in
în muselin
de culori strigástrigă
toare;
toare; iar
iar .,domni~oarele"
„domnişoarele“ adica
adica fata
fata popii
popii a mai
mare
,i a chíamare ,i
şi a mai
mai micA,
mică, fata
fata inv!t!torului
învăţătorului şi
chia
burilor,
mirare regáburilor, umblá
umblă "nafional".
„naţional“. Cu
Cu mare
mare mirare
regă
seşti la tarA
ţară pan!
până ~
şi modele
modele uitate
uitate "naponale",
„naţionale“, de
de
",ti
pUdA
pildă vechiul
vechiul costum
costum al trupelor
trupelor Moceanu,
Moceanu, cel
care a lansat
prin cabareturi
lansat prin
cabareturi BanuI
Banul Mlr!cine,
Mărăcine, a
pus
pus Ietelor
fetelor cáciuli
căciuli de
de mocani
mocani in
în cap ~i
şi le-a inîn
crucisat
pe
pulpe
nojite
tricolore
cu
clopotei.
crucişat
pulpe nojiţe tricolore
clopoţei.
latA
Iată dar
dar cl
că orasul
oraşul se vlde~te
vădeşte a fi uneori
uneori stristri
cl~or
cător chiar
chiar atuncia
atuncia ~i
şi mai
mai ales atuncia
atuncia cánd
când e plin
plin
de
de intentii
intenţii bune.
bune.
Acuma
Acuma se intampll
întâmplă ca in
în unele
unele judete
judeţe opera
opera
u
de
si
de ridicare
ridicare cultural!
culturală ,işi de
de "naponalizare
„naţionalizare“
să fi
!nceput
început mai din
din vreme, cánd
când tArAniaera
ţărănia era incA
încă in
în
plinl
pild! in
Mustel, jude]
plină vigoare.
vigoare. De
De pildă
în Muscel,
judeţ unde
unde
analfabetismul
analfabetismul nu
nu ne
ne este prea
prea rusinos,
ruşinos. Ei bine
bine
aceste judete
ocmai cele mai paradoxale.
judeţe SUDt
sunt ttocmai
paradoxale.
Aparent,
pur flrAnefti.
o1i inteledualü
Aparent, sunt
sunt pur
ţărăneşti. T
Toţi
intelectualii
de pildá,
indiferent
de
culeare
politic!,
pildă, indiferent de culoare politică, top
toţi cei
din
umblA imbrlcap
national", Dar
din "elitl"
„elită“ umblă
îmbrăcaţi ..„naţional“.
Dar
~rlnia
ţărănia propriu
propriu zisl,
zisă, e aproape
aproape stinsl.
stinsă. Atolo
Acolo se
cAntA
cântă ..national":
„naţional“ : msl
însă coruri
coruri de Vidu,
Vidu, Cucu,
Cucu,
Oancea.
Oancea. Se spun
spun ghicitori,
ghicitori, lnsA
însă din
din eulegerile
culegerile titi
plrite.
părite. Vechiul
Vechiul strat
strat t~r!nesc
ţărănesc e de
de mult
mult mort.
mort.
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lar costumul
Iar
costumul muscelean
muscelean ee lámuritor:
lămuritor: ee un
un tipic
tipic
costum
costum ..national".
„naţional“. Pantalonii
Pantalonii sunt
sunt de
de croialá
croială
nemteascá,
nemţească, lnsa
însă albi,
albi, cu
cu dungá:
dungă; vesta
vesta ee de
de stof~,
stofă,
insA
însă croita
croită cu
cu gulerul
gulerul dupa
după asemánarea
asemănarea hainelor
hainelor
cazone
cazone sau
sau ale
ale seminaristilor:
seminariştilor; haina
haina ee oo haina
haină pur
pur
nemteascá,
umai cámasa,
scoasá aíara,
nemţească. N
Numai
cămaşa, scoasă
afară, ee tAţă
ráneascá.
rănească. Dar
Dar si
şi aceea,
aceea, nu
nu ee orisice
orişice cAm~A.
cămaşă, ci oo
cAma~A"nationalA".
cămaşă „naţională“. Stilul
Stilul acesta
acesta aa fost
fost si
şi el
el f~cut
făcut
~i
şi ráspándit,
răspândit, cu
cu buná
bună ~tiintA,
ştiinţă, prin
prin propaganda,
propagandă,
de
íncepánd ~i
de la
la Dobrescu
Dobrescu Arge~
Argeş începând
şi panA
până acuma
acuma
(ca
-(ca ~i
şi cóstumul
c6stumul schilaresc
schilăresc al
al Olteniei,
Olteniei, de
de altfel).
altfel).
FArA
indoialá lnsá
Fără îndoială
însă ca
că vigoarea
vigoarea tArAneascA
ţărănească de
de
acolo, desi
acolo,
deşi nu
nu aa supravietuit
supravieţuit páná
până astázi
astăzi statului
statului
nostru
nostru cultural,
cultural, aa avut
avut destulá
destulă tárie
tărie ca
ca sAimprime
să imprime
costumului
costumului ,,national"
„naţional“ un
un caracter
caracter plácut,
plăcut, sA-I
să-l
retArAnizeze,
reţărănizeze, dupa
după cum
cum de
de pildá
pildă ~i
şi orasul
oraşul CámCâm
pulung
un carácter
pulung s'a
s’a pástrat
păstrat panA
până astázi
astăzi cu
cu un
caracter unic,
unic,
adevárat
tArAnesc, nu
priadevărat ţărănesc,
nu numai
numai satesc,
sătesc, atát
atât in
în pri
vinta
vinţa arhitecturii
arhitecturii sale,
sale, cát
cât ~i
şi in
în privinta
privinţa organiorgani
:mi
mosnenie umblátoare
zării in
în moşnenie
umblătoare pe
pe 42
42 mosi,
moşi. (Asta
(Asta ee
altA
altă poveste).
poveste).
■ MArturisesc
Mărturisesc cá'mi
că’mi aduc
aduc aminte
aminte de
de cuvintele
cuvintele
unui.
unui bocet
bocet huniedorean:
huniedorean: "draga
„draga maichii,
maichii, dupa
după
tine,
tine, imi
îmi pare
pare ~i
şi rAu
rău ~i
şi bine",
bine“, cáci
căci problema
problema ce
mi se
mi
se pune,
pune, mA
mă aruncá
aruncă in
în lndoialá:
îndoială: calea
calea viitoare
viitoare
aa prefacerilor
prefacerilor noastre
noastre culturale,
culturale, care
care va
va fi?
fi? ~i
Şi de
de
partea
partea cui
cui sA
să má
mă dau
dau in
în lupta
lupta de
de moarte
moarte ce
ce se
se
incepe?
începe? SA
Să fie
fie aceea
aceea aa mitocaniei?
mitocăniei? SA
Să fíe
fie aceea
aceea aa
costumului
costumului .,national"?
„naţional“? Nu
Nu ee pácat
păcat de
de DumneDumne
zeu
zeu sA
să se
se piardá
piardă comoara
comoara de
de bun
bun gust
gust aa Jh'aoiţărăniniei?
niei? Sa14poate
Sau poate tArAnia
ţărănia va
va fi destul
destul de
de puternica
puternică
,i
IAs~ s~
şi noi
noi destul
destul de
de cuminti
cuminţi ca
ca sA
să lăsăm
să se
se nascl
nască
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I\UU stil,
.ta, în
in felul
f~lul celui
celui muscelean?
muscelean? Să
51 ajutăm
ajutám
im
...emenea transformare
transformare ca
ca să
s! scăpăm
scápám ce
ce mai
mai ee
>I ademenea
II~scăpat?
.clpat? Dar
Dar dacă
daca nu
nu vom
vom face
lace astfel
astfel nimic
nimic
ile
altceva decât
decAt să
sa grăbim
grabim moartea
moartea ţărăniei?
taraniei?
Altceva
Hotldt lucru:
lucru: problema
problema ee destul
destul de
de complicompliHotărât
,.t,\ şi
,i nu
nu ne
ne poate
poate părea
parea deocamdată
deocamdata decât
decát „şi
,,~i
tată
rAu şi
ti bine“.
bine".
rău
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SATUL/
S A T U L /

Forma
roForma característica
caracteristică de
de viatA
viaţă aa poporului
poporului ro
mánesc
satului. E
mânesc este
este aceea
aceea aa satului.
£ un
un loe
loc común
comun aíirafir
maPa cA
EonnA himaţia
că orasele
oraşele noastre
noastre reprezintá
reprezintă oo formă
hi
brida
gAsit abridă de
de organizare
organizare sociala,
socială, in
în care
care si-au
şi-au găsit
adapost
dăpost elemente
elemente nedorite
nedorite ~i
şi nesigure:
nesigure; pe
pe cánd
când
satele
pástrátoarele curi1tiei
satele sunt
sunt păstrătoarele
curăţiei etnice
etnice ~i
şi aa tratra
ditiiíor
diţiilor neamului,
neamului.
Cu
toate acestea,
paradoxal, intreaga
Cu toate
acestea, aparent
aparent paradoxal,
întreaga
noastrá
noastră grije
grije se
se indreaptá
îndreaptă spre
spre orase.
oraşe. Aci
Aci este
este
locul
unde
se
lace
política,
aci
sunt
categoriile
locul unde se face politică, aci sunt categoriile soso
dale
ciale care
care pot
pot duce
duce oo luptá
luptă política
politică sustinutA
susţinută ~i
şi
aci
aci ee toatA
toată activitatea
activitatea economica,
economică, capitalisté,
capitalistă, care
care
ne
in legi1turi1
piata mondialá.
ne pune
pune în
legătură cu
cu piaţa
mondială. Satul
Satul ri1ră
mine
jucánd un
mâne ceva
ceva mai
mai la
la urmá,
urmă, jucând
un rol
rol mut
mut in
în culcul
tura
tura noastrá.
noastră. Desi
Deşi satul
satul reprezintá
reprezintă o structurá
structură soso
cialá
cială ~i
şi oo mentalitate
mentalitate aparte,
aparte, nimic
nimic din
din duhullui
duhul lui
nu
nu strábate
străbate in
în curentele
curentele de
de opinie
opinie publica.
publică. DeDe
sigur
sigur dorim
dorim binele
binele taranilor,
ţăranilor, avem
avem nevoie
nevoie de
de ei
ca
ca massá
massă electorala,
electorală, vom
vom reusi
reuşi poate
poate si1·indrepUm
să îndreptăm
unele
rele
si
si1
deschidem
si
satelor
unele rele şi să deschidem şi satelor calea
calea spre
spre
inainte.
înainte. Dar
Dar satul,
satul, ca
ca fi1pturA
făptură socialá
socială traditionall
tradiţională
(Revicta "eriteMn",
„Criterion**, 1934).
1934).
(ReviM
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a duh
duh al
al lui,
lui, nu
nu ne
ne intereseasa.
interesează. Soarta
Soarta lui
lui
pare pecetluitA;
pecetluită; de
de pe
acuma apar
apar semnele
semnele pieirii,
pieirii.
pare
pe acuma
latl,
lâta, de
de pildá,
pildă, ignoranta
ignoranţa vAditl
vădită aa orásenilor
orăşenilor fatA
faţă
de
de ce
ce ee satul.
satul. Pentru
Pentru majoritatea
majoritatea lor,
lor, satul
satul nici
nici nu
nu
existA
există cu
cu trAsáturile
trăsăturile lui
lui proprii,
proprii, cu
cu ·inchegare
închegare in
în
forme sociale
sociale justifícate,
justificate, cu
cu oo cultura
cultură proprie
proprie tratra
forme
diţională. Ci
Ci satul
satul se
se defineste
defineşte negativ:
negativ: e oo a§eaşe
ditionalA.
zare
zare neurbana:
neurbană: adicá
adică ee ceva
ceva care
care in
în fond
fond ee tot
tot
un
un oras,
oraş, ¡nsA
însă neajuns
neajuns la un
un grad
grad deosebit
deosebit de
de
desvoltare: oo suma
sumă de
de case
case mici
şi sArAcAcioase,
sărăcăcioase,
desvoltare:
mici ~i
dispuse
dispuse pe
pe uli~
uliţi intortochiate
întortochiate ~i
şi murdare.
murdare. lar
Iar sisă
tenii,
tenii, la
la rándul
rândul 10r,
lor, sunt
sunt niste
nişte viitori
viitori cetáteni
cetăţeni urur
bani,
bani, cu
cu condijia
condiţia sA
să scape
scap« de
de ímprejurárile
împrejurările vivi
trege
trege care
care i-au
i-au tinut
ţinut panA
până acuma
acuma intr'o
într’o stare
stare de
de
aemisálbaticie
semisălbăticie (de
(de trogloditi:
troglodiţi: spunea
spunea de
de curánd
curând
Un
ot ca
ignorare,
un scriitor
scriitor serios).
serios). T
Tot
ca un
un alt
alt Iel
fel de
de ignorare,
trebuie
idealizare aa satrebuie d
să socotim
socotim si
şi sistematica
sistematica idealizare
sa
telor,
telor, tManul
ţăranul ajungánd
ajungând sA
să lie
fie oo tema
temă lirid
lirică mulmul
ţumită cáreia
căreia iti
îţi poti
poţi exprima,
exprima, pe
pe ocolite,
ocolite, disdis
tumitA
pretul
preţul fatA
faţă de
de oo culturñ
cultură oráseneascá
orăşenească neplácuta.
neplăcută.
In publicistica
poate vedea
publicistica de
de acuma
acuma se
se poate
vedea ciar
clar
cum
cum gándirea
gândirea celor
celor mai
mai multi
mulţi este
este polarizata
polarizată nene
critic spre
spre "pro"
„pro“ sau
„contra". Pentru
Pentru cei de
de exex
critic
sau "contra".
tremă stángA
stângă sau
sau dreaptA,
dreaptă, este
este cu
cu desAvir~ire
desăvârşire
tremA
inutil
intanie pe
inutil sI
să se
se întârzie
pe oo problema
problemă de
de intelegere
înţelegere
aa satului:
satului: maine,
mâine, in
în ziua
ziua scontatá
scontată aa victoriei
victoriei popo
litice,
litice, oo nouá
nouă formA
formă de
de viatl
viaţă socialá
socială se
se va
va imim
pune, de-opotriva
de-opotrivă tutulor, "pro"
„pro“ sau
sau "contra",
„contra“.
pune,
Satul
Satul va
va ti
fi ce-l
ce-1 vor
vor tace
face acei
acei care
care vor
vor avea
avea in
în
máinile
mâinile lor
lor aparatura
aparatura Statului,
Statului, ~i
şi se
se vor
vor urbaurba
niza
niza satele
satele sau
sau se
se vor
vor ruraliza
ruraliza orasele,
oraşele, dupá
după voie.
voie.
T
recutul nu
Trecutul
nu prea
prea indepMtat
îndepărtat al tmi
ţării ne-a
ne-a arlară-
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tat
tat totu~i
totuşi primejdia
primejdia ce ne
ne pándeste
pândeşte daca
dacă pornim
pornim
pe
pe aceasU
această cale.
cale. Generatia
Generaţia care
care aa creeat
creeat Románia
România
moderna
modernă avea
avea ~i
şi ea
ea un
un ideal
ideal politic
politic inver~unat
înverşunat ~i
şi
credinfa
credinţa in
în atotputerpicia
atotputernicia vointei
voinţei Statului.
Statului. Dar
Dar
Statul
Statul pe
pe care
care l-au
l-au creeat
creeat aa rámas
rămas totu~i
totuşi un
un stat
stat
de
de saprafatA.
suprafaţă. In
In adáncuri,
adâncuri, organizarea
organizarea capitalista
capitalistă
¡iIiberalá,
şi liberală, venind
venind in
în contact
contact cu
cu formele
formele de
de viatA
viaţă
slte¡ti,
săteşti, aa dus
dus la
la ceeace
ceeace s'a
s’a numit,
numit, cu
cu drept
drept cucu
vAnt
vânt oo "neoiobAgie",
„neoiobăgie“, scump
scump plAtitA,
plătită, uneori
uneori cu
cu
sánge
sânge ~,
şi, definitiv
definitiv apoi,
apoi, prin
prin spulberarea
spulberarea marei
marei
proprietáji.
proprietăţi. Aceasta
Aceasta pentruca
pentrucă in
în lupta
lupta dintre
dintre
cele
cele doua
două forme
forme de
de viatá,
viaţă, orA~ene~ti
orăşeneşti ~i
şi sAte§ti.
săteşti,
, realitatea
realitatea nu
nu aa fost
fost atát
atât de
de vldit
vădit numai
numai "pro"
„pro“ sau
sau
numai
.,contra"
fonnei
de
viatA
or!§l1ne§ti,
ci
aa
numai „contra“ formei de viaţă orăşăneşti,
Imperechiat
împerechiat forma
forma constientá
conştientă aa Statului
Statului cu
cu forfor
mele
mele nelámurite,
nelămurite, vesnic
veşnic spontane
spontane §i
şi indl1r1tnic
îndărătnic
traditionale
tradiţionale ale
ale satului.
satului.
Aceea§
soéUU
Aceeaş soartă ne
ne poate
poate pandi
pândi §i
şi de
de aci
aci inainte:
înainte:
avem
avem de
de aceea
aceea datoria
datoria s1
să cunoastem
cunoaştem satul,
satul, amaamă
nuntit
vrem sA
nunţit §i
şi sub
sub toate
toate laturile
laturile lui,
lui, dacá
dacă vrem
să nu
nu
pornim
pornim pe
pe aventuri
aventuri mari
mari de
de natura
natură politicé,
politică, pe
pe
care
care apoi
apoi s!
să le
le raseumpere
răscumpere generajii
generaţii intregi
întregi de
de _1
suferintA.
suferinţă. Si
Şi mai
mai mult
mult declt
decât atat.
atât, suntem
suntem datori
datori ,.,
sA
să purcedem
purcedem la
la Iámurirea
lămurirea ce
ce este
este §i
şi ce
ce poate
poate fi
pentru
pentru noi
noi satul,
satul, ca
ca structurá
structură psihologicá
psihologică ~şi spispi
ritualA.
rituală, pentru
pentru cA
că aceasta
aceasta este
este singura
singura cale
cale de
de
constituire aa noastrá
noastră ca
ca najiune
naţiune moderna.
modernă.
eonstituire
\
Intelegerea
ar
înţelegerea noastrá
noastră aa ce
ce este
este oo 'viatA
viaţă de
de sat,
sat, ar
fi putut
putut 51
să fie
fie oo tnte1egere
înţelegere directa,
directă, aa celuia
celuia care
care
tr1ette
trăeşte efectiv,
efectiv, ca
ca simplu
simplu membru
membru al
al obstieí,
obştiei, inîntr·un
tr'un sato
sat. lar
Iar pentru
pentru orl§eni,
orăşeni, putea
putea fi participaparticipa
rea
viata unui
rea la
la viaţa
unui stat
stat flrlnesc.
ţărănesc, intr'o
într’o societate
societate
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rAmas!
rămasă ruralá,
rurală, in
în toata
toată structura
structura ei social¡
socială ~i
şi psipsi
hologica.
hologică. Un
Un asemenea
asemenea stat
stat a incetat
încetat si
să existe
Insll
însă la noi, incA
încă din
din veacul
veacul trecut,
trecut. Clasa
Clasa boieboie
reascá
rească pllmanteanll,
pământeană, aa avut
avut la noi putinta
putinţa si
să duca
ducă
mai departe,
proprie, viata
departe, pe
pe seama
seamă proprie,
viaţa de
de stat,
stat,
atunci
atunci cánd
când Impllrllpa
împărăţia turceascá
turcească evacua
evacuâ partile
părţile
sudestului
sudestului european.
european. Pentru
Pentru noi a fost
fost astfel
astfel
pierduta
pierdută putinta
putinţa rlminerii
rămânerii la
la un
un ruralism
ruralism momo
dest dar
dar trainic,
trainic, a~a
aşa cum
cum l-au
l-au avut
avut ~i
şi Serbia
Serbia ~i
şi
dest
Bulgaria.
Bulgaria.
Dar
inchisli calea
Dar daca
dacă ne
ne este
este închisă
calea aceasta
aceasta aa ¡nteînţe
Iegerii'
directe, prin
legerii'directe,
prin participarea
participarea la o viatA
viaţă tllrAţără
neasca,
nească, mai ne
ne rámáne
rămâne calea íntelegerii
înţelegerii critice,
prin
prin atente
atente studii
studii ~i
şi necontenite
necontenite altoiri
altoiri a ce gángân
dim
dim cu ceeace am
am aflat
aflat la sate. O natiune
naţiune se
deosebeste
deosebeşte de
de o populape,
populaţie, sau
sau o hoardá
hoardă oarecare,
oarecare,
prin faptul
faptul e!
că natiunea
naţiunea are
are o con,tiintl
conştiinţă nationall,
naţională,
prin
adicll
adică prin
prin faptul
faptul el
că opinia
opinia publicá,
publici, ia constient
conştient
sea6ta
seaina la ceeace este
este neamul
neamul caruia
căruia apartine
aparţine ~i
şi
societatea
societatea In
în care
care trllefte.
trăeşte. Cunoa,terea
Cunoaşterea ~tüntificA
ştiinţifică
a satului
satului este o datorie
datorie naponall.
naţională, pentrucá
pentrucă sinsin
gurA
gură ea,
ea, ne
ne poate
poate duce,
duce, pe calea
calea cunoqterii
cunoaşterii nana
ţiunii, la o con~tiintl
conştiinţă nationalll
naţională in
în sensul
sensul cel
cel adeade
tiunii,
várat
vărat al cuvántului,
cuvântului.
Dacă acest
acest lucru
lucru nu
nu s'a
s’a putut
putut faee
face panl
până acuma
acuma ,
Daca
in
în eonditii
condiţii multumitoare,
mulţumitoare, desigur
desigur e ,i
şi pentru
pentru
cA
că au
au fost
fost pricini
pricini obiective
obiective istorice,
istorice, care au
au stat
stat
piedicá.
piedică.
In
In primul
primul ránd
rând o problemA
problemă de
de Intelegere
înţelegere a sasa
telor
telor nu
nu se putea
putea pune
pune inainte
înainte de
de expropriere,
expropriere,
atata
atâta timp
timp cat
cât grava
grava problema
problemă agrarl
agrară dela
dela noi
nu
fusese
rezolvatá,
nu fusese rezolvată.
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Ceeace
Ceeace interesa
interesa pe
pe atunci
atunci nu
nu era
era satul
satul el Inîns~i,
suşi, cu arátarea
arătarea a tot
tot ce este
este el, ca deprindere
deprindere
de viaţă
şi mocnit
mocnit suflet,
suflet, ci
d mai
mai a:lesrelatiile
ales relaţiile exex
de
viat! ~
terioare
pe
care
acest
sat,
ori
care
ar
fi
fost
terioare pe
acest sat,
ar
fost el,
le avea
avea cu
cu stápánitorii
stăpânitorii de
de p!mant,
pământ, stabilirea
stabilirea concon
tractelor
tractelor de
de muncá,
muncă, acele
acele exasperante
exasperante forme
forme ulul
time
procesului de
time ale procesului
de disolutie
disoluţie complecta
complectă aa iobágiei.
băgiei.
Deaceea
Deaceea cártile
cărţile in
în care s'a
sa gándit
gândit cel mai
mai adánc
adânc
asupra
asupra problemei
problemei satului,
satului, au
au o coloraturá
coloratură pracprac
tiel
tică sáritoare
săritoare in
în ochi. De
De pild!
pildă "Cercetlri
„Cercetări istorice
istorice
ro
Románilor", a procu privire
privire la
la viata
viaţa agrar!
agrară a Românilor",
pro
fesorului
fesorului N.
N. lorga,
Iorga, e tipmtA
tipărită in
în 1908.
1908. Cartea
Cartea lui
Radu
Radu Rosetti,
Rosetti, "Stlpanii.
„Stăpânii, pamántul
pământul ~i
şi sátenii"
sătenii" tt e
urmata la
urmată
la 1907
1907 de
de cartea
cartea cu titlul
titlul deschis
deschis "Pen„Pen
tru
tru ce s'au
s’au rlsculat
răsculat tAranü",
ţăranii“, ..Neoiobagia"
„Neoiobăgia“ lui
lui DoDobrogeanu-Gherea
brogeanu-Gherea e ,i
şi ea din
din 1908.
1908. lar
Iar ,J~i
„Iaşi 1918"
1918"
«ste - data
data celeilalte
celeilalte clrti
cărţi capital
capitalee a profesorului
profesorului
estelorga,
,,La
question
agraire
en
Roumanie".
Iorga, „La question agraire
Roumanie“.
Pentru
Pentru seninátatea
seninătatea cu
cu care asemenea
asemenea opere
opere pupu
teau
teau fi primite,
primite, ne stA
stă mlrturie
mărturie cartea
cartea de
de urA
ură Imîm
potriva
potriva lui
lui Rosetti
Rosetti .,0
„O mistificare
mistificare istoricá"
istorică“ a lui
Panu, sau
sau atitudinea,
atitudinea, deseori
deseori revoltátoare,
revoltătoare, a dede
Panu,
putatilor
putaţilor cari ascultau,
ascultau, pe la
la 1907,
1907, cuvántárile
cuvântările
prof.
prof. lorga.
Iorga. (Vezi
(Vezi "In
„In era
era reformelor",
reformelor“, N.
N. lorga
Iorga
1909).
1909).
A~a
Aşa dar,
dar, in
în lipsa
lipsa unei
unei structuri
structuri tlrAne~ti
ţărăneşti a StaSta
tuluí
tului nostru
nostru ~i
şi in
în mijlocul
mijlocul unor
unor stári
stări de
de fapt
fapt care
sileau la
la concentrarea
concentrarea atenjiei
atenţiei in
în jurul
jurul unei
unei propro
sileau
bleme
bleme practice
practice agrare,
agrare, prilej
prilej de
de lupt!
luptă inver~uînverşu
nată, se inte1egepentruce
înţelege pentruce recunoasterea
recunoaşterea satului
satului nu
nu
natl,
a ajuns
ajuns sil
să fie parte
parte integrantl
integrantă din
din structura
structura inin
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telectualá
oras ~i
telectuală a románilor
românilor de la oraş
şi de ce nu
nu a
intrat
intrat in
în constiinta
conştiinţa najionalá
naţională propriu
propriu zisl.
zisă.
Aceasta
s'au flcut
incercili
Aceasta nu
nu inseamná
înseamnă ci
că nu
nu s’au
făcut încercări
lolositoare
numai că
el
folositoare de
de a se intelege
înţelege satul,
satul, ci numai
ele nu
au
pltruns
in
spiritul
public.
Astfel
punu au pătruns în spiritul public. Astfel pu
tem deosebi
deosebi mai multe
multe şcoli:
tem
scoli:
In
ránd trebuesc
In primul
primul rând
trebuesc sl
să fie
fie socotite
socotite clrtile
cărţile
profesioni~tilor
pildá seria
profesioniştilor agronomi,
agronomi, cum
cum de
de pildă
seria de
de
monografii
monografii ale
ale lui Ion
Ion Ionescu
Ionescu dela
dela Brad
Brad sau
"Política
agrará la Románi"
„Politica agrară
Români“ a lui George
George Maior.
Maior.
Cuprind.nd date
lámuritoare, aeeste
Cuprinzând
date foarte
foarte lămuritoare,
adeste cirti
cărţi
au
nici o influenti
au rimas
rămas in!i
însă firi
fără de nici
influenţă asupra
asupra
spiritului
pub lic.
spiritului public.
Mişcarea JJunimei,
care pe
pe altA
altă tărâmuri
lup
Mi~carea
unimei, care
tárámuri a luptat cu atâta
împotriva formelor
formelor sociale
tat
atata folos Impotriva
goale, nu
totusi nici-o luptl
nu a dus
dus totuşi
luptă pentru
pentru ,Jon„fon
dul"
dul“ social sátesc
sătesc de la
la noi.
Eminescu,
flri indoiala
Eminescu, care fără
îndoială mai mult
mult decát
decât
oricare
oricare a1tul
altul aa Inteles
înţeles ce este
este viaja
viaţa románeasca,
românească,
riman
fericitl care nu
rămânee o iRümplare
întâmplare cu totul
totul fericită
nu
apiri
¡nsl junimismul
junimismul de
apără însă
de invinuirea
învinuirea de
de a se fi
dovedit
in tot
tot ceeace priveste
dovedit sterp
sterp în
priveşte viata
viaţa satului.
satului.
Cu
miscare
Cu mult
mult mai
mai folositoare
folositoare a fost
fost vechea mişcare
socialista
sub forma
forma Gherismului
socialistă dela
dela noi, care sub
Gherismului
a aritat
infelegere pe
arătat pentru
pentru problema
problema slteasci
sătească o înţelegere
pe
care puţini
¡'utini dintre
contemporani
o
aveau.
(Vezi:
dintre contemporani
(Vezi:
Este socialismul
socialismul o fIoare
floare exoticl?
exotică?, Cu'Vinte
Cuvinte uitate
Este
uitate
,i
şi Neoíobagia).
Neoiobăgia). Intreg
întreg gherismul
gherismul porneste
porneşte de
de la
tnfelegerea
înţelegerea ei
că stárile
stările sociale de
de la noi erau
erau dada
torate
unei
altoiri
a
unei
vechi
forme
sociale,
torate unei altoiri
unei vechi forme
care era
era aceea
aceea a satului,
satului, cu o influentá
influenţă nouá
nouă caca
pitalistl
Neoiobágia e rezultatul
rezultatul hi
hipitalistă occidentalá,
occidentală. Neoiobăgia
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brid
brid al satului
satului románesc
românesc cu influenta
influenţa capitalistl.
capitalistă.
Dar
Dar dacl
dacă gherismul
gherismul aa cunoscut
cunoscut prea
prea bine
bine ce era
era
capitalismul
capitalismul care ne influenta,
influenţa, nu
nu ~tia
ştia decát
decât prea
prea
putin despre
puţin
despre ce era satul
satul el Insusi,
însuşi, asupra
asupra elcă
ruia
ruia se exercita
exercita influenta
influenţa capitalista.
capitalistă. Cele
Cele cáteva
câteva
studii
studii incepute
începute in
în sánul
sânul miscárii
mişcării socia1iste
socialiste pentru
pentru
intelegerea
intrerupte prin
înţelegerea satului,
satului, au
au fost
fost întrerupte
prin trecetrece
rea
rea la
la liberali
liberali aa generosilor
generoşilor ~i
şi mai
mai tal'%iu,prin
târziu, prin disdis
trugerea
trugerea gherismului
gherismului odatá
odată cu
cu návala
năvala bolsevisbolşevis
mului
mului urátor
urător al satelor
satelor si
şi credincios
credincios ..violentei
„violenţei
creatoare".
creatoare“.
Material
Material interesant
interesant s'a
s’a mai stráns
strâns ~i
şi prin
prin sese
ria
ria de
de anchete
anchete monografice
monografice asupra
asupra satelor
satelor romaromâ
neşti, pornitl
pornită de
de ministerul
ministerul de
de domenii
domenii ~imai
şi mai ales
~~ti.
din
din anchetele
anchetele flcute
făcute cu prilejul
prilejul dureros
dureros al lui
lui
1907. Dupa
După inlb~irea
înăbuşirea in
în sánge
sânge a rascoalelor,
răscoalelor, a
urmat
urmat o scurta
scurtă epoca
epocă de
de atenjie
atenţie pentru
pentru sat
sat ~
şi rara
poartele
potolirea ráscoalei
poartele acelera
acelora Insárcinati
însărcinaţi cu
cu potolirea
răscoalei
au
au vadit
vădit deseori
deseori o iotdegere,
înţelegere, care din
din pácate
păcate a
displrut
dispărut prea
prea curánd
curând ~i
şi n'a
n’a avut
avut rásunet.
răsunet.
De
De aceea miscarea
mişcarea cea mai de
de seamA
seamă pentru
pentru
cunoasterea
tot aceea
cunoaşterea satului
satului rlmane
rămâne tot
aceea a SAmmlSămănătorului. In
torului.
In vremea
vremea de
de astlzi
astăzi e o moda
modă s1
să se poponegrease!
negrească acest Slmllniltorism,
Sămănătorism, sub
sub cuvánt
cuvânt cA
că el
nu
nu ar
ar fi alt
alt ceva decát
decât o tendintl
tendinţă de
de a vedea
vedea
romantic
romantic viata
viaţa satelor.
satelor. Intr'adevár
Intr’adevăr SlmAnltorisSămănătoris
mul
mul a ajuns
ajuns poate
poate a fi
fi a~a:ceva,
aşa* ceva, la acei cari nu
nu
l-au ínteles.
înţeles. Dar
Dar la Inceput,
început, in
în gandul
gândul aceluia
aceluia
l-au
care 1-a
l-a creeat, Slmmltorismul
Sămănătorismul nu
nu era decát
decât o
deznldAjduitl
deznădăjduită íncercare
încercare de
de aa lega,
lega, cat
cât mai era
era
timpul,
timpul, firul
firul traditiei
tradiţiei noastre
noastre culturale
culturale rupte,
rupte, inîn
tre
carturar
~i
sat,
adicá
tntre
cultura
noastrl
tre cărturar şi sat, adică între cultura noastră
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neamul
neamul nostru,
nostru, cu
cu toate
toate traditiile
tradiţiile ~i
şi lelul
felul lui
lui
de
de aa fi. Daca
Dacă SlmanAtorul
Sămănătorul aa rámas
rămas numai
numai oo
,coalA
şcoală literará,
literară, care
care uneori
uneori valoread
valorează pujin.
puţin, din
din
lipsa
talent aa cátorva,
lipsa de
de talent
câtorva, dar
dar insemneasá
însemnează alteori
alteori
tot ce aa dat
dat mai
mai cu
cu adevárat
adevărat bun
bun neamul
neamul
~şi tot
acesta,
se
acesta, atunci
atunci cánd,
când, la
la talentul
talentul scriitorului
scriitorului se
adAoga
adăoga ~i
şi toatA
toată adáncimea
adâncimea pe
pe care
care oo are
are acela
acela
care
care gándeste
gândeşte pentru
pentru intreg
întreg neamul
neamul sAu
său si-si
şi-şi
spune
spune gandul
gândul asa
aşa ca
ca 51
să fie
fie pe
pe lntelesul
înţelesul acelui
acelui
neam,
ritA numai
neam, este
este dato
datorită
numai laptului
faptului cA
că nu
nu exista
exista
atunci
atunci oo clasá
clasă socialá
socială maturá,
matură, pentru
pentru aa duce
duce oo
luptA
ot de
luptă política
politică neoligarhicá.
neoligarhică. T
Tot
de aceea,
aceea, infApînfăp
tuiri
tuiri nu
nu aa putut
putut face
face nici
nici mi~carea
mişcarea poporanismupoporanismu
lui,
lui, desi
deşi era
era oo miscare
mişcare accentuat
accentuat politicé,
politică. Prea
Prea era
era
mare
mare dispretul
dispreţul "proprietarilor
„proprietarilor de
de pAmant".
pământ“, fatA·
faţă '
xJe "proprietaru
„proprietarii de
de idei",
idei“, si
şi prea
prea puternici
puternici erau,
erau,
-de
ca
ca sA
să se
se fi
fi putut
putut lace
face ceva
ceva inainte
înainte de
de exproexpro
priere.
priere. Ce
Ce ne-a
ne-a ramas
rămas totusi
totuşi dela
delà SAmAnAtorul.
Sămănătorul,
ee neinchipuit
neînchipuit de
de mult;
mult; fondul
fondul gandirii
gândirii noastre
noastre
despre
despre sat,
sat, chiar
chiar aa acelera
acelora care
care se
se declara
declară antiantisămănătorişti, este
este fără
să oo vrem
vrem sAmAnAtorist.
sămănătorist,
sAmAnAtori~ti.
fArA sA
in
în másura
măsura in
în care
care din
din tndemn
îndemn suíletesc,
sufletesc, tnteleînţele
gere,
gere, sau
sau interés
interes politic,
politic, ne
ne apropiem
apropiem de
de clasa
clasa
tArAneascA.
ţărănească.
Reforma
Reforma agrarA
agrară aa insemnat
însemnat oo resolvare
rezolvare in
în faptA
faptă
aa problemei
problemei noastre
noastre sociale;
sociale; ins!
însă nu
nu oo rezolvare
rezolvare
spiritualA.
spirituală.
Spargerea
Spargerea violenta
violentă si
şi sub
sub teroarea
teroarea unor
unor eveevénimente
nimente pe
pe care
care nimem
nimeni nu
nu le
le mai
mai putea
putea stAvili,
stăvili,
aa vechilor
relatii neoiobage
vechilor relaţii
neoiobage in
în favoarea
favoarea clasei
clasei tAţă
ránesti,
răneşti, nu
nu aa fost
fost precedatá
precedată catu~i
câtuşi de
de pujin
puţin de
de oo
Intelegere
satului. Ci
înţelegere aa satului.
Ci dinpotrivA
dinpotrivă aa lost
fost un
un pripri-
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prolej de
de aa se
se dovedi
dovedi cát
cât de
de putin
puţin cunoastem
cunoaştem pro
blemele
rezolvarea pe
hártie,
blemele satului.
satului. Din
Din nou,
nou, rezolvarea
pe hârtie,
cu
cu prineipii
principii juridice,
juridice, ni
ni s'a
s’a párut
părut ca
că poate
poate tine
ţine
loe
loc organizárii
organizării economice
economice aa realitatii
realităţii sociale,
sociale, asa
aşa
cum
era de
de fapt.
fapt. Problema
satului aa ramas
rămas tot
tot
cum era
Problema satului
deschisá
deschisă si
şi tot
tot grava,
gravă.
In
putinjele unei
In zilele
zilele noastre
noastre abea,
abea, sunt
sunt date
date putinţele
unei
íntelegeri
înţelegeri adevarate
adevărate aa satului.
satului. Votul
Votul universal
universal
aa Iacut
t~ranime factorul
făcut din
din ţărănime
factorul cel
cel mai
mai important
important
din
din punct
punct de
de vedere
vedere el~ctora1.
electoral. Opinia
Opinia publica,
publică, in
în
mod
deci, trebuie
mod fatal
fatal deci,
trebuie sa
să se
se simtá
simtă aplecata
aplecată spre
spre
aa primi
primi $i
şi aa folosi
folosi studiile
studiile asupra
asupra satului.
satului.
Inca
ideia unui
încă de
de la
la Iasi
Iaşi 1918
1918 ideia
unui Institut
Institut de
de cercer
cetári
reformei socetări aa realitátii
realităţii sociale
sociale in
în vederea
vederea reformei
so
dale. Iusese
ciale,
fusese emisá.
emisă. Profesorul
Profesorul D.
D. Gusti
Guşti $i
şi scoala
şcoala
monograficá
monografică din
din Bucuresti
Bucureşti aa reusit
reuşit apoi
apoi sá
să creeze
creeze
oo serie
serie íntreaga
întreagă de
de cercetátori
cercetători specializati
specializaţi ai
ai vievie
tii
ţii rurale.
rurale.
Problema
Problema satului
satului se
se pune
pune acuma
acuma clara,
clară, ca
ca oo
datorie
pe
care
o
avem
noi,
ca
proprie
a
noasdatorie pe care o avem noi, ca proprie a noas
tra.
tră.
Nimic
Nimic nu
nu ne
ne mai
mai sM
stă in
în calea
calea datoriei
datoriei noastre
noastre
de
la doua
de aa ne
ne pregati
pregăti cu
cu privire
privire la
două probleme
probleme gege
mene:
participarea
suíleteascá
la
viata
neamului
mene: participarea sufletească la viaţa neamului
de
urma cárora
de t~rani
ţărani de
de pe
pe urma
cărora traim
trăim $i
şi pentru
pentru care
care
trebueste
trebueşte s~
să tráim
trăim $i
şi cunoasterea
cunoaşterea lui
lui amanuntitl.
amănunţită,
care
m acea
care singurá
singură ne
ne va
va da
da putinta
putinţa sa
să duce
ducem
acea acac
pune
practica,
politicé
$i
culturalá,
care
si
ţiune practică, politică şi culturală, care să nu
nu
fie
fie fantezia
fantezia noastrá
noastră nesabuita
nesăbuită ci necesitatea
necesitatea imim
pusa
pusă de
de realitati.
realităţi.
Care
Care sunt
sunt liniile
liniile mari
mari de
de Iorte
forţe care
care se
se desdes
prind
prind din
din viaja
viaţa acestor
acestor sate
sate $i
şi care
care sunt
sunt proble
proble*..
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mele de viatA
viată practica
practică ce ni se pun?
pun? SA
Să Incerîncer
cám
o
scurtá
expunere
a
lor.
căm scurtă expunere
In
In primul
primul ránd,
rând, adevárul
adevărul de la care trebuie
trebuie
sa
să pornim
pornim este acela ctl
că realitatea
realitatea satului
satului exista,
există,
un fapt
fapt capital
capital pentru
pentru noi. Spre deosebire
deosebire de
ca un
alte popoare,
popoare, románii
românii se caracterizeazá
caracterizează in
în istoria
istoria
culturilor
culturilor lumii
lumii printr'un
printr’un fapt
fapt care nu-si
nu-şi gáseste
găseşte
perechea:
perechea: este
este tocmai acela de
de a fi o tArAnime
ţărănime
creatoare
u numai
creatoare Ioarte
foarte puternicá.
puternică. N
Nu
numai ca massá
massă
numericá
numerică ~i
şi intindere
întindere spatiala,
spaţială, dar
dar ~i
şi ca strucstruc
turá.
tură. Intr'adevár,
Intr’adevăr, pe cánd
când in
în alte locuri, fiecare
colţ de
de tarA
ţară formeaaa
formează o arie dialectalá
dialectală precis
precis dede
colt
terminara,
cu
limbá
deosebita,
fel
de
a
fi
~i
rosterminată,
limbă deosebită,
şi ros
turi
turi deosebite,
deosebite, tAranii
ţăranii románi,
români, in
în duda
ciuda faptului
faptului
cA
că au
au tráit
trăit sub
sub dominatiuni
dominaţiuni de stat
stat atát
atât de
de didi
verse,
verse, sunt
sunt páná
până astaai
astăzi un
un bloc omogen
omogen de
de pupu
ternicá
ternică creatie
creaţie originalá,
originală, semnul
semnul sub
sub care vietuvieţu
ieste aceastá
ieşte
această t;lranie,
ţărănie, fiind
fiind acela al obstiei
obştiei creacrea
toare.
toare.
O
O deosebire
deosebire esentiala
esenţială intre
între viata
viaţa oraseneascá
orăşenească
si
şi aceea a satuiui
satului consista
consistă in
în faptul
faptul ca
că la sat
sat nu
nu
exista
există persoane
persoane depositare
depozitare a toatá
toată cultura
cultura sAsă
teascá,
tească, ci depositara
depozitară este insa~i
însăşi obstia,
obştia. Atuncia
Atuncia
cánd,
când, de pilda,
pildă, se intámplA
întâmplă in
în viata
viaţa satului
satului un
un
eveniment
eveniment deosebit,
deosebit, nastere,
naştere, moarte,
moarte, nuntá,
nuntă, etc.,
nimeni nu
nu ar
ar putea
putea sá-ti
să-ţi spuie
spuie ce anume
anume se va
Intámpla ca reacjiune
a obstiei.
întâmpla
reacţiune din
din parte
partea
obştiei. Ci aci
exista
o
mentalitate
colectiva,
in
care
fiecare om
există mentalitate colectivă, în
om
in
în parte,
parte, ~tiind
ştiind cate
câte ceva, Iace
face gesturile
gesturile care se
cad, obstia
obştia inchegándu-se
închegându-se Iiresc,
firesc, cu
cu fiecare
fiecare pripri
le;
temelej nou.
nou. Dar
Dar inchegarea
închegarea aceasta
aceasta se Iace
face pe teme
iul
iul unei memorii
memorii sociale deosebit
deosebit de atente,
atente, asa
aşa
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cum
cum numai
numai civilizatiile
civilizaţiile pe
pe baü
bază de traditie
tradiţie orall
orală
o pot
Un fond
pot avea. Un
fond comun
comun strávechiu
străvechiu ex.istl
există
deci
deci pentru
pentru intreaga
întreaga noastrá
noastră tArlnie.
ţărănie. Din
Din Tara
Ţara
Ouasului,
Ouaşului, la Dunáre
Dunăre ~i
şi din
djn Banat
Banat in
în Basarabia,
Basarabia,
obstia
obştia tliranilor
ţăranilor reaqioneazl
reacţionează la Iel,
fel, pe
pe aceleasi
aceleaşi
linii
linii mari
mari de
de intelegere
înţelegere a viejii
vieţii ~í
şi uneori
uneori sursur
prinzátor
mai mici
mici amlprinzător de
de asemuit
asemuit pinl
până in
în cele mai
amă
nunte.
nunte. Dupá
După ce ai cunoscut
cunoscut o parte
parte din
din tarl,
ţară, nu
nu
mai poti
poţi avea mirari
mirări prea
prea mari
mari in
în alte
alte clilltoni
călătorii
ale tale. In
mearte, despre
In gándurile
gândurile lor
lor despre
despre moarte,
despre
viatl.
viaţă, despre
despre puterile
puterile nevázute,
nevăzute, bune
bune ~i
şi rele, care
ne stau
stau deasupra,
deasupra, despee
despre chipul
chipul in
în care se cade
sI
să se poarte
poarte oamenii
oamenii unii
unii cu altii
alţii inauntrul
înăuntrul fafa
miliilor ,i
miliilor
şi dela
dela familie
familie la Iamilie,
familie, toti
toţi tlranii
ţăranii nosnoş
tri se arata
arată plrt~i
părtaşi la
la aceeasi
aceeaşi veche civilízatie.
civilizaţie.
T
ocmai de aceea
Tocmai
aceea schimbarile
schimbările care
care se ivesc in
în sisâ
nul
vonul satului
satului nu
nu pot
pot fi usor
uşor siluite
siluite de catre
către o vo
intl
inţă 'exterioara.
exterioară. Asupra
Asupra unui
unui orl~an
orăşan poti
poţi exerexer
cita
cita o teroare
teroare Ji
şi sa-I
să-l silesti
sileşti sli
să fael
facă ceeace
ceeace vrei
tu. Ji
Ii poti
poţi schimba
schimba constiinta
conştiinţa ~şi ca atare
atare toate
toate
gesturue
gesturile pe care le are
are sub
sub supravegherea
supravegherea acesaces
tei
tei constiinte,
conştiinţe. Dar
Dar clatinarea
clătinarea unei
unei constiinte
conştiinţe inin
dividuale
dividuale nu
nu este deajuns
deajuns pentru
pentru aa sparge
sparge toncon
,tiinta
ştiinţa colectiva
colectivă a obstei,
obştei, cáci
căci aceea
aceea nu
nu e controcontro
latl
lată de
de ratiunea
raţiunea individualá,
individuală, ci de
de ceva cu mai
mai
mult
adánc
fi
mai
tainic,
Este
vorba
aci
de
o
mult adânc şi
tainic.
vorba
de anumitá
numită sensibilitate
sensibilitate aa satului
satului intreg
întreg fatI
faţă de viatl
viaţă
~i
şi imprejurlirile
împrejurările ei, care nu
nu dispare
dispare usor.
uşor. In
In TranTran
silvania
silvania au
au fost
fost desnationalizate
desnaţionalizate unele
unele grupe
grupe de
de
románi.
români. Desnationalizate
Desnaţionalizate in~li
însă in
în másura
măsura in
în care
oo asemenea
asemenea operajie
operaţie se poate
poate face cu sila:
sila: o plpă
rlsire
răsire a limbii, a credintii,
credinţii, poate
poate chiar
chiar a con,tiinconştiin80
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lei
Dar dedesubtul
(ei de neam. Dar
dedesubtul acestora,
acestora, deprindedeprinde
rile
rile obpiei,
obştiei, reactiunile
reacţiunile sale, cu o anumitá
anumită sensisensi
bilitate fi
bilitate
şi anumitl
anumită technica
technică ~i
şi ritual
ritual traditional,
tradiţional,
au
au rimas
rămas aceleasi
aceleaşi ca pentru
pentru intreaga
întreaga obstie
obştie roro
mAneasel.
mânească. laü
Iată un
un fapt
fapt care trebuie
trebuie 51
să ne arate
arate
el
vanc& ~i
şi de-asupra
de-asupra noastra,
noastră, orl~eni
orăşeni bltuti
bătuţi de vân
turile
marilor
drumuri,
se
cade
si
strljuiascl
turile marilor drumuri, cade să străjuiască dudu
hul
rámánem stingheri
hul obstiei,
obştiei, daca
dacă vrem
vrem sI
să DU
nu rămânem
stingheri
in
în mijlocul
mijlocul neamului
neamului nostru.
nostru. Plstrarea
Păstrarea unei
unei perper
manente
manente leglturi
legături cu aceastá
această ob~ie
obştie este o datorie
datorie
de
de tainá
taină a noastrá.
noastră. Putem
Putem desigur
desigui: simula
simula o asease
menea
menea leglturl.
legătură. Putem
Putem afirma
afirma sus
sus ~i
şi tare.
tare, la
la nene
voie costumándu-ne
costumându-ne in
în costum
costum najional,
naţional, el
că ne
ne
prlpldim
prăpădim dé
de dorul
dorul t1ranului.
ţăranului. Putem
Putem Iace
face literalitera
turl cu
toate hanurile
tură
cu eroi din
din toate
hanurile t1rii.
ţării, numai
numai cu
ţărani ~i
şi tlrance.
ţărance. Şi
totuşi lelul
felul nostru
nostru de
de aa reacreac
tlrani
~i to~i
tiona.
ţiona, sensibilitatea
sensibilitatea noastrá
noastră sI
să fie absolut
absolut strlÍnl
străină
de
de cea a poporului
poporului pentru
pentru cl,
că, la
la un
un moment
moment dat
al,r.lesvoltlrÜ.
al
,4esvoltăiii. noastre
noastre Suflete~ti,
sufleteşti, am
am rupt
rupt legalegă
tura
tura cu
cu obstia
obştia ~i
şi ne-am
ne-am desprins
desprins din
din zodia
zodia coco
lectiviütii,
adevlr
lectivităţii, singura
singura sub
sub eare
care putem
putem intr'
într’adevăr
fi ceeace suntem.
suntem.
Nu
Nu inllti~lm
înfăţişăm aci un
un ideal
ideal reactionar.
reacţionar. DinpoDinpotrivl.
trivă. Este
Este in
în obstie
obştie o putere
putere creatoare
creatoare pe
pe eare
care
nu
nu o au
au mediile
mediile od~ene~
orăşeneşti ímbolnávite
îmbolnăvite de
de 11'1fră
manürile
mântările prea
prea mari
mari spre
spre o individualitate,
individualitate, care
se
pretul unei
te cere tnflptuiü
înfăptuită chiar
chiar cu preţul
unei grote~
groteşti
originaliüp.
originalităţi sau
sau unei
unei istoviri
istoviri Elrl
fără leac,
leac. Ci
Ci omul
este
este asa
aşa flcut,
făcut, iucát,
încât, intocmai
întocmai ca Ji
şi Antb.eu.
Antheu, rere
caplitl
puteri
in
contad
cu
pámántul
~
cu
colee...
capătă puteri în contact cu pământul şi
colec
tivitatea
tivitatea in
în mijlocul cáreia
căreia ~i
şi pentru
pentru care trle~te.
trăeşte.
Avem
ElAvem in
în Eata
faţa noastrl
noastră nu
nu copíerea
copierea a ceeace s'a
s’a fă

•«

SOCIOLBUC

81

cut,
sA se
cut, pentru
pentru cA
că asa
aşa s'a
s’a apucat
apucat să
se facl.
iaci, ti
ci ideaidea
lul
unor lucruri
lul creárii
creării vesnic
veşnic noi,
noi, aa unor
lucruri dt
cât de
de inîn
driznete,
drăzneţe, cu
cu singura
singura chez:li~ie
chezăşie cA
că pornim
pornim dela
dela un
un
temei
temei sigur,
sigur, acela
acela al
al neintreruptei
neîntreruptei legáturi
legături tu
cu fefe
lul
.
lul de
de aa f~
fi al
al colectivitátii,
colectivităţii.
Satul
el
lnsusi
ne
dA
pilda:
trAsAturlle
Satul el însuşi ne dă pilda: trăsăturile cele
cele
mari
mari asemánátoare
asemănătoare ale
ale tutulor
tutulor satelor
satelor románesti,
româneşti,
nu
nu impiedicli
împiedică deloc
deloc necontenita
necontenita preíacere
prefacere aa inîn
flti~Arilor.
mene,
făţişărilor. Nu
Nu sunt
sunt douá
două sate
sate care
care 51
să se
se ase
asemene,
pentru
pentru cl
că fiecare
fiecare in
în parte
parte 51
să rezolve
rezolve problemele
problemele
.ce
. ce ii se
se pun,
pun, printr'o
printr’o modificare
modificare aa ceeace
ceeace era
era mai
mai
dinainte
dinainte ~ut.
ştiut. Este
Este in
în domeniul
domeniul vietii
vieţii sociale
sociale rorutale,
ţale, ceva
ceva asemánátor
asemănător cu
cu Ienomenul
fenomenul bine
bine cunescunos
cut al
al .literaturii
literaturii populare.
populare.
cut
ExistA
Există teme
teme general
general ráspándite,
răspândite, un
un anumit
anumit sissis
tem
tem metric,
metric, un
un anumit
anumit fel
fel de
de scandare,
scandare, deosebit
deosebit
dela
dela oo prod
proză la
la cántec,
cântec, un
un anumit
anumit fel
fel de
de emisie
emisie
aa vocei,
anumite
scári
ale
muzicei.
Insl
fieeare
vocei, anumite scări ale muzicei. Insă fiecare
cintlret,
cântăreţ, cánU
cântă altfel,
altfel, adáogánd
adăogând ~i
şi oránduind
orânduind verver
su
rile dupA
surile
după inspiratia
inspiraţia creatoare
creatoare ~i
şi talentul
talentul pe
pe
care
ot astfel
care ti
îl are.
are. T
Tot
astfel ~şi Ielul
felul lui
lui de
de trai
trai ee vesveş
nic
nic schimbat,
schimbat, dupl
după nevoi.
nevoi.
Cat
Cât de
de interesante
interesante nu
nu ar
ar fi deaceea
deaceea inventarieinventarie
rile
rile atente
atente ale
ale tutulor
tutulor formelor
formelor de
de viatA
viaţă cunoscunos
cute
cute de
de románi,
români. Dar
Dar noi
noi nu
nu am
am Ucut
făcut pinA
până astlzi
astăzi
inventarul
inventarul acestor
acestor bogatii
bogăţii ale
ale noastre
noastre ~i
şi n'am
n’am
stráns
invltAtura noastra
strâns spre
spre învăţătura
noastră dovezile
dovezile vii
vii ale
ale
geniului creator
noi nu
geniului
creator popular.
popular. latl
Iată de
de pilda,
pildă, noi
nu
~tim
in
momentul
de
fatA
care
sunt
formele
ştim în momentul de faţă care sunt formele de
de
stlpinire
stăpânire ale
ale plmlntului
pământului dela
dela noi
noi din
din tul.
ţară. ~tim
Ştim
precis
precis el
că aceste
aceste forme
forme nu
nu sunt
sunt cele
cele ale
ale codului.
codului.
Dar
Dar afata
atâta tot.
tot. Avem
Avem de
de pildá
pildă phti
părţi tntinse
întinse ale
ale
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tlrii
ţării (pare-se
(pare-se oo treime)
treime) care
care sunt
sunt sUparute
stăpânite in
în
forma,
forma, necunoscutá
necunoscută de
de codul
codul civil,
civil, aa deválmádevălmă
,iei.
şiei. Mai
Mai stim
ştim cA
că aceastá
această devMmA~ie
devălmăşie se
se imparte
împarte
in
doua
tipuri
mari:
una
absoluta,
alta
"umbllîn două tipuri mari: una absolută, alta „umblă
toare
toare pe
pe bátráni"
bătrâni“ ~i
şi mai
mai stim
ştim cA
că aceste
aceste forme
forme
umblátoare
umblătoare pe
pe bátráni
bătrâni au
au másurátori
măsurători in
în sisteme
sisteme
diverse:
diverse: de
de greutate
greutate (dramuri,
(dramuri* ocale),
ocale), de
de capadcapaci
tate
(lítri,
baniti),
de
suprafatl
(stánjeni,
tate (litri, băniţi), de suprafaţă (stânjeni, pogoapogoa
ne,
ne, funü,
funii, palme,
palme, palmace,
palmace, degete),
degete), sisteme
sisteme momo
ndare
netare (lei,
(lei, parale),
parale), sau
sau pe
pe vite
vite (oi,
(oi, boi,
boi, sau
sau nunu
mai
mai picioare),
picioare), in
în fonne
forme senzational
senzaţional de
de intereintere
sante
sante ~i
şi de necunoscute.
necunoscute. Mai
Mai ~tim
ştim cA
că sunt
sunt unele
unele
orase
oraşe (Cámpulungul,
(Câmpulungul, Curtea
Curtea de
de Arge~)
Argeş) tare
care inîn
trebuintead
trebuinţează curent
curent aceste
aceste sisteme
sisteme de
de proprietate,
proprietate,
insA
însă nu
nu putem
putem face
face oo listA
listă complectá
complectă aa tutulor
tutulor
acestor
acestor forme
forme ~i
şi si
să arAtlm
arătăm care
care sunt
sunt regiunile
regiunile
si
şi numárul
numărul de
de sate
sate care
care le
le folosese
folosesc astázi,
astăzi. FieFie
care
care obstie
obştie sáteascá
sătească ~e
ştie care
care ee sistemul
sistemul pe
pe care
care
il
îl Intrebuinteaeñ
întrebuinţează ea,
ea, insA
însă cunoasterea
cunoaşterea tutulor
tutulor obobştiilor nu
nu se
se poate
poate face
face decát
decât printr'o
printr’o operatie
operaţie
~tiilor
critica
critică ~tiintificA.
ştiinţifică. Desigur,
Desigur, oo lege
lege -— legea
legea scrisá
scrisă
pe
pe hártie
hârtie -— prevedea
prevedea la
la 1910
1910 terminarea
terminarea acestei
acestei
operatii
Operaţii de
de inventariere
inventariere in
în timp
timp de
de doi
doi ani.
ani. MaMa
terialul
terialul intreg
întreg informativ
informativ trebuia
trebuia sA
să fie
fie stráns
strâns
la
la Casa
Casa Pádurilor.
Pădurilor. Insá
Insă panA
până astlzi
astăzi in
în 1933 aceace
iasi
ignorantl ~i
iaşi ignoranţă
şi incurie
incurie pare
pare aa fi legea
legea noastrá.
noastră.
$i
Şi acesta
acesta este
este un
un simplu
simplu semn,
semn, pe
pe care
care tlîl aleg
aleg
intampllltor.
întâmplător. Dar
Dar aceeas
aceeaş lipsl
lipsă de
de pregltire
pregătire oo avem
vem cu
cu privire
privire la
la absolut
absolut toate
toate ramurile
ramurile vietii
vieţii
noastre
noastre tlrAne~ti.
ţărăneşti. Reforma
Reforma codului
codului nostru,
nostru, de
de
pilda,
se
Iace
in
acest
moment
pe
acelas
ripie,
pildă, se face în acest moment pe acelaş tipic,
cu
jurisprudentelor occidentale
cu colectiile
colecţiile jurisprudenţelor
occidentale de
de fatA,
faţă,
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insl
in lipsa
priînsă în
lipsă totala
totală de
de informatü
informaţii serioase
serioase cu pri
vire la realitatea
realitatea noastrá
noastră socialá.
socială. Si
Şi organizarea
organizarea
noastrá
tot astfel,
astfel, in
noastră economicá
economică se face tot
în haos,
haos, mni
meni
neştiind
dacă
în
viaţa
satelor
trebue
să
meni nestiind dacá in viata satelor trebue sl
aplecám
tenaplecăm cumpána
cumpăna spre
spre una
una sau
sau spre
spre alta
alta din
din ten
dintele
dinţele ce se vádesc,
vădesc, dar
dar pe care nimeni
nimeni nu
nu le
ia in
în seamá.
seamă. Construim
Construim fals, legi cari
cari cad
cad allală
de problema,
problemă, organizatü
organizaţii economice, stráine
străine
turi de
de
literatura pe care
de felul de a fi al satelor,
satelor, o literatură
nu
nu o injelege
înţelege decát
decât cenaclul respectivo
respectiv. Ne
Ne prepre
gltim
gătim astfel, cu buná
bună ~tiintl,
ştiinţă, Infrángerile
înfrângerile de
maine
mlinile noastre,
mâine ~i
şi ne
ne facem, cu
cu mâinile
noastre, soarta
soarta
cea rea
rea a prlpldirii.
prăpădirii.
.
De
De aceea problema
problema satului
satului mi se pare
pare aceea
dintre
problemele
care
singurl
este,
pentru
dintre problemele
singură
pentru gege
neratia tanlrl,
asupra
neraţia
tânără, o problemá
problemă de
de ráscruces
răscruce: asupra
si se opreascá
intreaga atentie
ei a,i
aşi vrea
vrea să
oprească întreaga
atenţie a celora
~i
lora de-o
de-o varstl
vârstă cu mine ~i
şi cu prilejúl
prilejul ei, aşi
vrea
sl
se
dovedeasca
intreaga
noastrl
putere
vrea să
dovedească întreaga noastră putere
de
.
de muncá.
muncă.
Pentru
spune că
cl nu
nu ne-am
Pentru ca si
să nu
nu se poatá
poată spune
ne-am
awt
mijlocul societăţii
societátii románesti,
avut rostul
rostul in
în mijlocul
româneşti, ci
am
am trlit
trăit zadamic,
zadarnic, numai
numai pentru
pentru folosul
folosul nostru.
nostru.
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STUDENŢEŞTI DIN
DIN CORBI
ECHIPELE STUDENTE~TI
ŞI STANE~T1
STANEŞTI JUD.
JUD. MUSCEL
~I
Echipele regale
regale student~ti
studenţeşti care au
au fost
fost tritri
Echipele
mise de
de catre
către Fundatia
Fundaţia Culturalá
Culturală Regala
Regală PrinciPrinci
Carol, in
în comunele SUnefti
Stăneşti ,işi Corbi
Corbi din
din
pele Carol,
judetul
judeţul Muscel,
Muscel, au
au avut
avut de
de intámpinat
întâmpinat greuUp
greutăţi
destul
destul de
de mari,
mari, pe
pe care insA
însă in
în bunA
bună parte
parte au
au
,tiut
sA
le
invingA.
ştiut să
învingă.
Valea-Doamnei, unde
unde se afl!
află asezate
aşezate aceste
Valea.Doamnei,
sate, este un
un col]
colţ ciudat
ciudat al Muscelului.
Muscelului. MusceMusce
tul
lul reprezinU
reprezintă in
în Vechiul
Vechiul Regat
Regat un
un jude]
judeţ deosedeose
bit de
de ridicat
ridicat culturaliceste.
culturaliceşte. Judecand
Judecând dupa
după stasta
bit
tisticile
tisticile pe
pe care le avem, nicAiri
nicăiri analIabetismul
analfabetismul
nu
nu este mai scázut
scăzut decát
decât aci. Invltltorimea
Invăţătorimea vesves
tiu
tită a acestuí
acestui jude]
judeţ a ,üut
ştiut s!-¡i
să-şi facli
facă deplin
deplin dada
toria,
toria, iar
iar tll.ranií,
ţăranii, ei ¡~i,i,
înşişi, au
au pástrat
păstrat foarte
foarte pupu
temic
ternic tot
tot tezaurul
tezaurul lor
lor de
de culturl
culturi popular!.
populară. Ni
Ni
s'a
s’a ridicat
ridicat chiar
chiar obiectia:
obiecţia: de
de ce am
am trimis
trimis toetoc
mai
mai in
în Muscel
Muscel echipe de
de muncá
muncă cultural!,
culturală, cánd
când
alte
alte judete
judeţe aveau
aveau poate
poate mai
mai multll
multă nevoe de
de un
un
ajutor.
ajutor. Insá,
Insă, Valea
Valea Doamnei
Doamnei din
din Muscel
Muscel reprerepre
:intA
zintă o ínsula
insulă de
de emigranti
emigranţi románi
români din
din TransilTransil(Conferintl
(ConferinţS la Radio; 8
B Noembl'lie
Noambrie 1934).
1 9 3 4 ).
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vania,
vania, a~ezati
aşezaţi in
în stare
stare de
de cll~ie
dăcăşie in
în mijlocul
mijlocul
masei
masei de
de rAze~imusceleni.
răzeşi musceleni. Pe
Pe de
de alu
altă parte,
parte, dupA
după
cum
cum s'a
s’a vadit
vădit incA
încă dela
dela inceputullucrüilor
începutul lucrărilor noanoa
stre,
stre, simplul
simplul fapt
(apt al ~tiintei
ştiinţei de
de carte
carte nu
nu inîn
seamná
seamnă neaparat
neapărat rezolvarea
rezolvarea tuturor
tuturor problemelor
problemelor
de cultura.
cultură. In
In primuI
primul ránd,
rând, sanatatea
sănătatea acestei
acestei
populatii
populaţii de
de pe
pe Valea-Doamnei
Valea-Doamnei las!
lasă cat
cât se poate
poate
de mult
mult de
de dorit.
dorit. De
De pildá,
pildă, la SUne~ti
Stăneşti o anan
de
cheta
chetă din
din casi
casă in
în casi
casă ne-a
ne-a arltat
arătat existenta
existenţa aa
70
70 de gusati,
guşaţi, 19 siíilitici,
sifilitici, 1O
10 tuberculosi,
tuberculoşi, 12 pelapelagro~i.
groşi. Locuintele
Locuinţele oamenilor,
oamenilor, cei multi
mulţi ~i
şi sárman!
sărmani
din
din aceste
aceste locuri,
locuri, sunt
sunt proaste,
proaste, cu
cu odái
odăi mici susu
prapopulate,
prapopulate, cu geanru.mcari
geamuri cari nu
nu se deschid
deschid nicinici
odatá,
odată, uneori
uneori alcátuite
alcătuite dintr'un
dintr’un simplu
simplu ciob de
de
geam, lipit
lipit deadreptul
deadreptul in
în tencuiala
tencuiala zidului.
zidului. FeFe
lul
lul lor
lor de
de alimentatie,
alimentaţie, deasemeni
deasemeni cu totul
totul rau.
rău.
Şi aci, deci, se araU
arată unuI
unul din
din aspectele
aspectele propro
$i
blemei
blemei cuIturii
culturii s!te~ti:
săteşti: am
am avut
avut prea
prea pupn!
puţină
grijl
de
igiena
slteascl
chiar
~i
in
regiunile
grijă de igiena sătească chiar şi în regiunile unde
scoala
şcoala §i-a
şi-a flcut
făcut datoria.
datoria. Nu
Nu se poate
poate ridica
ridica
obiectia
obiecţia el
că sáteanul
săteanul este refractar
refractar igienii:
igienii: dovada
dovada
o avem
avem in
în activitatea
activitatea echipelor
echipelor regale.
regale. Cele
Cele douá
două
echipe
echipe medicale,
medicale, care au
au instalat
instalat intr'un
într’un vechiu
vechiu
dispensar
dispensar p!rbit
părăsit un
un dispensar
dispensar model,
model, sub
sub concon
ducerea
ducerea d-lui
d-lui dr,
dr. l.I. Dumitrescu
Dumitrescu ~i
şi a studentistudenţi
lor
urcan si
lor T
Turcan
şi Novac,
Novac, in
în satul
satul Corbi,
Corbi, dar
iar in
în SUStă
nesti
neşti un
un dispensar
dispensar improvizat
improvizat in
în localul
localul scolií,
şcolii,
sub
sub conducerea
conducerea d-lui
d-lui dr.
dr. Vládescu
Vlădescu si
şi aa studenstuden
tilor
ţilor Gherasim
Gherasim ~i
şi Matei,
Matei, au
au fost
fost tnca
încă din
din pripri
mele sile
asaltate
de
bolnavi,
cari
veneau
nu
zile asaltate de bolnavi,
veneau nu nunu
mai din
din satele acestea, ci din
din toate
toate satele
satele rere
giunii,
giunii, uneori
uneori dela
dela distante
distanţe de
de cate
câte 40 de
de km.
km.
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departe din
din judeţul
judetul Argeş.
Arge~. Din
Din cele
cele 136$
1365 d~*
departe
consultatii date
date în
in Stăneşti,
StAne~ti, 676
676 privesc
prívese boV1
bol'laVl
consultaţii
^ 1
veniti din
din toate
toate satele
satele vecine.
vecine, Iar
lar din
dio cele
cele ^15~
veniţi
.
consultatii
date
in
Corbí,
209
erau
veni1Í
din
consultaţii date în Corbi, 209 erau veniţi “in
alte comune.
comune. Este
Este de
de ajuns,
ajuns, deci,
'deci, ca
ca să
51 se
se ~ea
alte
, ea
sl1tenilO'rputinţa
putinta unei
unei îngrijiri
ingrijiri medicale
medicale prii»**
pri.,tr un
un
sătenilor
dispensar
dotat
cu
ce-i
trebue,
adica
medie
bun
dispensar dotat cu ce-i trebue, adică medic un
,i doctorii
doctorii îndeajuns,
tndeajuns, pentruca
pentruca igiena
igiena să
sA înCeaP^
ineeapA
şi
deveni folositoare.
folositoare. Obiceiul
Obiceiul echipelor
echipelor reg^e
reg~e ~.e
aa deveni
pleca în
in sat,
sat, din
din casă
casa în
in casă,
casa, într’o
intr' O'campanie
campante.
aa pleca
easegeneralizatá de
de igienă
igienll publică,
publica, s’a
s' a vădit
vádit <
dJease"
generalizată
meni aa fi
fi de
de un
un folos
fO'IO'sdeosebit.
Cele dintâi
dintái case
case
meni
deosebit. Cele
vizit~te erau
erau într’o
intr'O' stare
stare de
de murdărie
murdárie de
de Pe
pedevizitate
e*
scris. Pe
Pe măsură
mllsurA însă
insA ce
ce ancheta
ancheta se
se con#*1^3’
cO'ntin4<1,
scris.
ínregistrándu-se evident
evident statistic
statistic observaţii^
O'bservatü1e flînregistrându-se
cute, gospodarii
gospodarii se simţeau
simteau datori
datori să-şi
s1-~i i^retc
,~rete
cute,
casele, aşa
asa că
d la
la sfârşit
sfal',it întreaga
intreaga înfăţişare
inUp~e
sa:
casele,
*" sa*
tuluí era
era schimbată
schimbati cu
tu mult
mult în
in bine.
bine. Nu
Nu i»1**11®1
tului
actiunea directă
directa medicală
medicalá joacă
joacá aci
aci un
un rol d~ "
acţiunea
sebit, cât
cát mai
mai ales
ales pilda.
pilda. Echipele
Echipele studePÎ*^1’
stude.,~e,h,
sebit,
sub conducerea
conducerea şefilor
sefilor de echipă
ecrupl respectivi»
respectivi, Vasub
a~
sile Cotigă
CO'tigl şi
,i Serafim
Serafim Berbeniţă,
Berbenitá, au
au începi’
incep¡jt!. dee
aceea să
511 cureţe
curete ei înşişi
in~i~i locuinţele
locuintele lor,
100f,100c,,!nta
aceea
loi*^n^a
comunA a şcolii
~cO'lii şi
~i drumurile
drumun!e publice,
publice, mătUfa
mltúfand• ’
comună
astupánd gropile,
gropile, secând
secánd băltoacele,
baltoacele, săpând
Slpln& ^an'
sanastupând
.turi.
dovedind
cA
nu
este
pentru
nimeni
11
ruţuri, dovedind că
este pentru nimeni 0 ru’
sine să
sl1 muncească
munceascá cu
tu braţele
bratele spre
spre folosii
folO'sul Pu"
puşine
blic. La început,
inceput, echipele studenţeşti,
studente,ti,
a1S fost
blic.
atf
privite cu neîncredere,
neincredere, socotite
socotite drept
drept echif®
echipe_ d.e
privite
,e
propaganda
politicé,
sau
echipe
de
anabaptiJti.·
propagandă politică, sau echipe
anabaP^
Apoí au
au produs
produs mirarea
mirarea satului,
satului, care
care încet1
¡nce~ 1; cu
Apoi
Incetul s’a
s'a strâns
strans în
in jurul
jurul lor
100rşi
§i a sfârşit
sEar~it P*111
ptm a
încetul

.,,,nw
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se apuca
apuca Ji
şi el de
de treabá.
treabă. In SUneJti,
Stăneşti, o stradá
stradă
Ilturalnicl
lăturalnică din
din cátunul
cătunul Poduri
Poduri a Eost
fost transfortransfor
matA
model, de
mată astEel
astfel intr'o
într’o stradá
stradă model,
de o curltenie
curăţenie
perfectá,
perfectă, cu
cu Jantun
şanţuri bine
bine sápate,
săpate, cu
cu podete,
podeţe, scaune
scaune
la poartl,
a&post pentru
poartă, adăpost
pentru trecatori,
trecători, din
din lemn
lemn vopvop
sit
sit cu
cu var,
var, astEel
astfel cl
că e o placere
plăcere 51
să treci
treci acum
acum
prin
prin locuri
locuri can
cari aludatl
altădată erau
erau o balta
baltă de
de noroi.
noroi.
AceeaJi
Aceeaşi metodi
metodă de
de lucru,
lucru, mai mult
mult cu Eapta
fapta
decát
decât cu
cu vorba,
vorba, a Eost
fost intrebuintatl
întrebuinţată ,işi pentru
pentru
celelalte
celelalte laturi,
laturi, deobicei
deobicei nebágate
nebăgate in
în seamá,
seamă, ale
vietii
vieţii slte,ti.
săteşti. In
In gospodária
gospodăria lor
lor sátenii
sătenii mai
mai au
au
incl
invltat. Invltltura
încă multe
multe de
de învăţat.
învăţătura aceasta
aceasta nu
nu
poate
prin c.h1i,
poate fi datA
dată msl
însă prin
cărţi, sau
sau prin
prin confeconfe
rinte. Sunt
rinţe.
Simt mult
mult mai bune
bune ,colile
şcolile practice
practice de
pomiculturl,
pomicultură, altoit,
altoit, stropit,
stropit, curltat,
curăţat, cules
cules de
de
poame
poame care
care au
au Eost
fost organizate
organizate de
de catre
către mnginerii
inginerii
agronomi
udose in
agronomi Dan in
în Corbi
Corbi ,i
şi T
Tudose
în StlneJti,
Stăneşti,
cu
- pentru
cu ajutorul
ajutorul —
pentru care
care trebueste
trebueşte din
din nou
nou si
să
multumim
mulţumim -— a Sectiei
Secţiei Camerei
Camerei Agricole
Agricole din
din
Muscel,
Muscel, de
de sub
sub conducerea
conducerea d-lui
d-lui Iosif
Iosif PoenlPoenăreanu.
reanu. Deasemeni,
Deasemeni, sunt
sunt cu
cu mult
mult mai
mai bune
bune lec..
lec
tiile
ţiile practice
practice Elcute
făcute din
din casá
casă in
în casi,
casă, sau
sau pe
pe grugru
pele
pele stránse
strânse de
de gospodine,
gospodine, asa
aşa cum
cum le-a flcut
făcut
maestra
ot astf\l,
maestra de
de menaj, d-ra
d-ra Dandu.
Dandu. T
Tot
astfel, mermer
gand
din
casi
in
casi,
cu
instrumentele
necegând din casă în casă, cu instrumentele nece
sare
sare Ji
şi muncind
muncind allturi
alături de sáteni
săteni in
în toate
toate imîm
prejurárile gospodăriilor
gospodlrillor lor, echipele regale
prejurările
regale au
au
RUJit
reuşit si
să Eacl
facă mai multA
multă educare
educare aa gospq1arilor
gospq-Harilor
in
în trebile
trebile lor
lor gospodaresti,
gospodăreşti, decát
decât ani
ani intregi
întregi de
de
zile
2ile de
de scoala,
şcoală.
Cei
trlit in
Cei can
cari au
au trăit
în mijlocuI
mijlocul unor
unor asemenea
asemenea
echipe,
echipe, nu
nu pot
pot uita
uita afluenta
afluenţa din
din fiecare
fiecare dimi..
dimi
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neatá,
neaţă, nu
nu numai
numai in
în fata
faţa dispensanrlui,
dispensarului, ci ,işi la
locuínta
locuinţa medicului
medicului veterinar
veterinar .,i
.şi a agronomului.
agronomului.

în parte
parte dorea
dorea ca agronomul
agronomul ,i
şi veteriveteri
Fiecare in
narul
narul 51
să treac!
treacă cat
cât mai curánd
curând prin
prin gospodária
gospodăria
să-i spue
spue daca
dacă este bine
bine ceeace
ceeace lace
face ,işi
lui ca 51-i
s1-i
arate
cum
trebue
51
facl
mai
bine.
să-i arate cum trebue să facă
\'Pe
Pe mlsurl
Url
măsură Ce
ce satul
satul era
era astfel
astfel dfligat.
câştigat, fără
de
de discursuri,
discursuri, ti
ci prin
prin dovedirea
dovedirea z.i
zi de
de zi aa folofolo
sulai
sului pe care
care n
îl aduce
aduce un
un om
om de
de culturá
cultură bine
bine
pregátit
,i
51Íitor
la
muncá,
s'a
putut
porni
pregătit şi săritor Ia muncă, s’a putut porni de
de
catre
regale la o munc!
către echipele
echipele regale
muncă ceva mai grea,
grea,
fi
şi anume
anume la munca
munca culturii
culturii intelectuale
intelectuale ,i
şi momo
raleo
rale.
Este
Este munca
munca cea mai
mai grea, pentrucá
pentrucă dacá
dacă un
un
un agronom,
agronom, un
un veterinar
veterinar i,i
îşi cunosc
cunosc meme
medic, un
seria ,işi stiu
ştiu ce trebue
trebue sI
să fae!
facă intr'un
într’un sat, un
un
om tr1it
trăit ,i
şi crescut
crescut in
în scolile
şcolile orasuhii
oraşului nu
nu ştie
om
,tie
tot atat
atât de
de bine
bine ce trebue
trebue 51
să facl
facă in
în domeniile
domeniile
tot
vietii
vieţii suflete,ti
sufleteşti a satului.
satului. De
De aceea, daca
dacă satul
satul a
avut
avut ce 51
să invete
înveţe \lela
dela tehnicienii
tehnicienii echipei,
echipei, in
în egall
egală
mlsur!
măsură a invltat
învăţat si
şi echipa
echipa dela
dela sato
sat. Cu
Cu multA
multă
prudenţă s'a
s’a ale!tuit
alcătuit programul
programul de
de lucra,
lucru, cu
cu pripri
"ruden!!
vire
,i moralá,
vire la cultura
cultura intelectualá
intelectuală şi
morală, sau
sau mai
mai
bine
nlscut :ti
bine zis acest
acest program
program de
de lucru
lucru s'a
s’a născut
zi de
de
zi din
din colaborarea
colaborarea prieteneascá
prietenească dintre
dintre sat
sat $Í
şi echipă. Munca
Munca ne-a
ne-a fost
fost fome
foarte mult
mult ajutttA
ajutată
chipl.
de presenta
prezenţa in
în mijlocul
mijlocul echipei
echipei a delegatilor
delegaţilor
de
O.N.E.F.-ului,
O.N.E.F.-ului, cari aveau
aveau ins!rcinarea
însărcinarea de
de a inîn
cerca o educatie
educaţie preregimentara
preregimentară slteasel,
sătească, ínsárînsăr
cinare pe
pe care si-au
şi-au dus-o
dus-o foarte
foarte corect la caca
pAt.
păt, educánd
educând prin
prin tir,
tir, exercitii
exerciţii de
de gimnasticá
gimnastică
fÍ
din toţi
toti tinerii
şi sport,
sport, 76% din
tinerii cari cádeau
cădeau in
în prepre
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vederile
preregimentare, dar
vederile Legii
Legii pregátirii
pregătirii preregimentare,
dar cari
cari
au
au reusit
reuşit sa
să facA
facă incA
încă mai
mai mult
mult decát
decât atát
atât prin
prin
constituirea
constituirea cu
cu ajutorul
ajutorul acestor
acestor tineri
tineri aa unui
unui nunu
eleu
cleu de
de muncá
muncă cultural!
culturală pentru
pentru satul
satul ¡ntreg.
întreg.
Pentruca
Pentruca s!
să se
se Inteleagá
înţeleagă mai
mai Iimpede,
limpede, in
în scurscur
tele cuvinte
cuvinte ce-mi
ce-mi sunt
sunt tngaduite
îngăduite aci, felul
felul nono
tele
stru
de aa lucra,
lucra, asi
vrea s!
stru de
aşi vrea
să dau
dau pilda
pilda ~e:z;lltorilor
şezătorilor
serale
peste
serale ale
ale echipei
echipei Stanesti.
Stăneşti. Tinerii,
Tinerii, pregátiti
pregătiţi peste
zi preregimentar
preregimentar de
de cñtre
către instructorul
instructorul Barbu,
Barbu, se
se
adunau
adunau seara
seara s!
să facA
facă cor
cor sub
sub conducerea
conducerea aceaceluias,
luiaş. In
In fome
foarte scurtá
scurtă vreme,
vreme, pe
pe langa
lângă acesti
aceşti
tineri au
au inceput
început t~A
tsă v~e
vie ~i
şi oameni
oameni in
în drstA,
vârstă, fefe
tineri
mei,
fete
~i
copii,
La
inceput
s'au
fAcut
numai
mei, fete şi copii. La început s’au făcut numai
coruri.
coruri. Insá,
Insă, din
din simt1ul
simflul fapt
fapt al adunárii
adunării atátor
atâtor
oameni
au náscut
oameni laolaltá,
laolaltă, ~edtorile
şezătorile s's’au
născut fArA
fără s!
să
vrem.
vrem. Sátenii,
Sătenii, ei in~i~i.
înşişi, ne
ne cereau
cereau sa
să le
le cetim
cetim ceva.
ceva.
Sau vroiau
vroiau sA
să citeascá
citească chiar
chiar ei.
ei. Cimiliturile
Cimiliturile inînSau
trerupeau
trerupeau cu
cu glume
glume plácute
plăcute repetitüle
repetiţiile corului.
corului.
CantAreti
Cântăreţi sáteni,
săteni, se
se ridicau
ridicau in
în fiecare
fiecare momento
moment.
Sfaturile
indemnurile echipeiSfaturile ~i
şi îndemnurile
echipei puteau
puteau s!
să He
fie
amestecate in
în ~e%Atoare.
şezătoare, fArA
fără ca
ca lucrul
lucrul sA
să fie
fie susu
amestecate
pArAtor
plictisitor. T
oti intelectualii
părător sau
sau plictisitor.
Toţi
intelectualii satului
satului
veneau
veneau ~şi ei
ei seará
seară de
de seará
seară in
în aceste
aceste ~e:z;lltori,
şezători,
in
în care
care participarea
participarea echipei
echipei aproape
aproape nici
nici nu
nu era
era
simţită. Ei, oamenii
oamenii se
se adunau
adunau ~i
şi ne
ne cereau
cereau SA
să
simtitA.
facem
facem ceeace
ceeace socoteau
socoteau ei e!
că era
era nimerit.
nimerit. Aci,
Aci, in
în
şezători s's’a
hotărît programul
programul nostru
nostru de
de
aceste ~ezAtori
a hotárít
lucru.
lucru. Aci.
Ad, in
în aceste
aceste ~eutori
şezători s'a
s’a náscut
născut entuziasentuzias
mul
mul general
general al
al satului
satului pentru
pentru munca
munca UcutA
făcută de
de
echipe ~i
şi pentru
pentru statornicirea
statornicirea ei in
în forma
forma unui
unui
echipe
Cámin
Cămin Cultural,
Cultural, pe
pe care am
am avut
avut fericirea
fericirea sa-l
să-l
~i
şi vedem
vedem ridicándu-se
ridicându-se cu
cu temelii
temelii de
de piatrá
piatră soso
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lide
lide inainte
înainte incA
încă de
de plecarea
plecarea noastrá
noastră de
de aco]o,
acojo.
Şi de
de aei
aci s'a
s'a lAtit
lăţit pe
pe toatA
toată regiunea
regiunea dorul
dorul unei
Si
unei
munci
laolaltá
a
tuturor
oamenilor
de
bine,
munci laolaltă a tuturor oamenilor de bine,
stran~
strânşi la
la treaba
treaba cea
cea bunl
bună aa Cáminelor
Căminelor CultuCultu
raleo
rale. Cánd
Când am
am plecat,
plecat, am
am lásat
lăsat in
în urma
urma noastrá
noastră
6 Omine
Cămine bine
bine inchegate,
închegate, oo metodá
metodă de
de lucru
lucru pe
pe
care
care oo deprinseserá
deprinseseră dela
dela noi
noi toji
toţi intelectualii
intelectualii din
din
acele
acele PArti,
părţi, oo intelegere
înţelegere aa tuturora
tuturora :’ cA
că nu
nu lnîn
seamná
seamnă cultura
cultură numai
numai invAtarea
învăţarea buchelor
buchelor scrise
scrise
pe
báncile ~colü,
pe băncilc
şcolii, ci truda
truda ridicárii
ridicării spre
spre trepte
trepte
mai
mai inalte
înalte aa intregei
întregei vieti
vieţi sátesti.
săteşti.
Si
Şi mai
mai ales
ales am
am IAsat
lăsat in
în urma
urma noastrl,
noastră, lucru
lucru
pentru
pentru care
care ne
ne mándrim
mândrim cel
cel mai
mai mult,
mult, sufletul
sufletul
satului
satului cu
cu totul
totul schimbat
schimbat pentru
pentru orice
orice activitate
activitate
de
Nu mai
putea
de Ielul
felul celei
celei aa echipelor
echipelor regale.
regale. Nu
mai putea
ti
fi vorba
vorba la
la sfar~t
sfârşit de
de oo neintelegere
neînţelegere aa satului,
satului,
de
de o teamá
teamă a luí
lui sau
sau o neíncredere,
neîncredere, ci dimpodimpo
trivl
carea noastrivă de
de oo párere
părere de
de rau
rău pentru
pentru pie
plecarea
noas
trA
prea timpurie,
tră prea
timpurie, o dorinta
dorinţă vie
vie de
de aa ne
ne reinreîn
toarce
toarce pentru
pentru aa putea
putea duce
duce mai
mai departe
departe munca
munca
Inceputá.
pentru aceasta
Începută. Avem
Avem pentru
aceasta dovada
dovada nu
nu nunu
mai
mai momentele
momentele dramatice
dramatice ~i
şi duioase
duioase ale
ale satelor
satelor
care
plecarea noascare ne-au
ne-au intov1rA~it
întovărăşit plángánd
plângând la
la plecarea
noas
tră de
de acolo, ci ~i
şi freamltul
freamătul tarúu
târziu al satului,
satului,
trl
care
care prind
prind chip,
chip, de
de pilda,
pildă, asa
aşa cum
cum se
se intampll
întâmplă
in
în viata
viaţa fArlneasd,
ţărănească, in
în versuri
versuri populare
populare cántate.
cântate.
A~i
Aşi vrea
vrea sA
să íncheiu
încheiu cu
cu vreo
vreo cáteva
câteva din
din ele.
ele. A~i
Aşi
vrea
53
aduc
in
sprijinul
dovezilor
noastre
vrea să aduc în sprijinul dovezilor noastre de
de
munca,
muncă, si
şi aceste
aceste cáteva
câteva versuri,
versuri, de
de duioasá
duioasă facfac
turA,
tură, care
care se
se cantA
cântă astAzi
astăzi in
în Corbi:
Corbi:
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$i-am zis
sis verde
verde trei
trel graţiate
granate
Şi-am
Veni un
un om
om de
de departe
departe
Veni
Fost trimes
trlmes de
de Majestate
Majestate
Fost
Cu alţi
alti domni
damnl şi# domnişoare
aomnlsoar«
Cu
Fo~ti trimeşi
trlmesi In
In cercetare
cerceiare
Foşti
eerce!tI pe
pe toţi
toti de-arândul
de-ardndul
Cercetă
st-au cutreerat
cutreerai pământul
pdmdntul
Şi-au
Invdtdturi şi$i sfaturi
sjaturi bune
bune
Învăţături
Au răspândit
rdspdndit multe
multe ’n
'n lume
lume
Au
$1 frumos
irumos au
au premiat
premiat
Şl
Pe mulţi
muu! gospodari
Rospodari din
din sat
sal
Pe
$i-au lăsat
tásat ca
ca suvenire
suvmire
Şi-au
edrii, Icoane
lcoane şi# Albine
Albine
Cărţi,
Vrednici sunt
sunt de
de mulţumire
muttumire
Vrednici
e'au făcut
fdcut In
In sat
sat mult
mult bine
bine
C’au
Ne-au învăţat
lnvdlat aa sădi
sddi
Ne-au
Pomi, legumuri
legumuri şi-orice-ar
$i.orice-ar fiti
Pomi,
$; oricine
oricine aa cerut
cerut
Şi
Sfaturi bune
bune aa avut.
Sfaturi

. -

Echipierul este astfel descris:
Dimineaia "n
zari pleca
pleca
Dimineaţa
'n zori
taniu că
ctI venea
Seara târziu
edci avea sarcină
sarclntI grea
Căci
Majestatea Sa
Dela Maiestatea
Timp de vre’o
vre» trei luni de zile
züe
Timp
Am avut tot sfaturi
siaturi bune
Am
Majestatea să
sa trăiască
traiasctI
Majestatea
~ echipa studenţească
studenleascd
Şi
$; noi
no; sănătoşi
sdruIto~i să
sa fim
11m
Şi
$i la anul să-i
sa-i primim.
Şi
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EXPERIENŢA ECHIPELOR
ECHIPELOR REGALE
REGALE
EXPERIENTA
STUDENTESTI
STUDENŢEŞTI
Cele
Cele douasprezece
douăsprezece echipe studentesti
studenţeşti care au
au '>
(ost
(ost trimese,
trimese, din
din Inalta
înalta initiativñ
iniţiativă a Maestltü
Maestăţii
Sale,
Regelui, ca sá
Sale-Regelui,
să Iucreze
lucreze timp
timp de
de trei
trei luni,
luni, in
în
cadrul
ridicarea
cadrul unor
unor cámine
cămine experimentale,
experimentale, la ridicarea
culturalá
reíntors la Bucuculturală a satelor
satelor noastre,
noastre, s'au
s’au reîntors
Bucu
resti
reşti ~i
şi au
au organizat,
organizat, in
în localul
localul Fundatiei
Fundaţiei CulCul
turale
turale Regale
Regale Principele
Principele Carel,
Carol, o Expoaitie
Expoziţie de
de
Iucrari
lucrări aa cárei
cărei boglp.e
bogăţie se 'impune
impune chiar
chiar ~i
şi atenaten
tiei
ţiei vizitatorului
vizitatorului grábit.
grăbit.
Sunt
problemele ce
Sunt atát
atât de
de multe
multe §i
şi de
de grave
grave problemele
s'au
s’au pus
pus acestor
acestor echipe, este
este atát
atât de
de nouá
nouă meme
toda
Intrebuintata,
Incát
este
de
datoria
noastrá
toda întrebuinţată, încât
datoria noastră
sl
să ne
ne oprim
oprim in
în fata
faţa 10r,
lor, c1utand
căutând a trage
trage toate
toate
foloasele
foloasele experientei
experienţei flcute
făcute ~şi concluzii asupra
asupra
chipului
chipului in
în care trebue
trebue sl
să se procedeze
procedeze de
de aci
inainte,
pentru
ca
aceastá
prima
experientá
înainte, pentru
această primă experienţă sl
să
poatá
poată da,
da, in
în viitor,
viitor, roade
roade incl
încă mai bogate.
bogate. TreTre
bue
bue sl
să cáutám
căutăm a intelege
înţelege de
de pe
pe acum, mai intai
întâi
felul in
în care aceste echipe au
au a-si
a-şi duce
duce munca
munca
felul
pentru
pentru ec'
ce* sl
să ajung1
ajungă a fi deplin
deplin elicace,
eficace, Uf!
fără iro(„Revista Funclatülor
Fundaţiilor Regalo"
Regale“ I lanuarre
Ianuarie 1935).
1 9 3 5 ).
("Revieta
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sire
sire zadarnicA
zadarnică de
de puteri;
puteri; in
în al
al doilea
doilea ránd,
rând, sA
să
se
se generalizeze
generalizeze pe
pe un
un nutnh
număr din
din ce
ce in
în ce
ce mai
mai
mare
mare de
de sate
sate din
din toate
toate regiunile
regiunile tAñí
ţării ~i
şi mai
mai ales
ales
sA
să se
se permanentizeze,
permanentizeze, ajungind
ajungând aa fifi oo opera
operă de
de
zí
zi la
la :zi
zi urmAritA
urmărită temeinic
temeinic ~i
şi panA
până la
la capat
capăt ~i,
şi, in
în
acelasi
acelaşi timp,
timp, controlata
controlată de
de organele
organele in
în drept.
drept.
In
In rándurile
rândurile care
care urmeazá
urmează vom
vom cauta,
căuta, in
în ceea
ceea
ce
ce ne
ne priveste,
priveşte, sA
să expunem
expunem problema
problema asa
aşa cum
cum
am
am mleles-o,
înţeles-o, ca
ca oo consecintá
consecinţă logic
logic desfA~uratA
desfăşurată
din
din rezultatele
rezultatele actuale,
actuale, infAp~ate
înfăţişate in
în expozitía
expoziţia aamintitá.
mintită.
*

•

SA
Să lámurim
lămurim mai
mai inUi
întâi ce
ce sunt
sunt aceste
aceste echipe
echipe
regale.
In
primavara
anului
acesta,
Maestatea
regale. In primăvara anului acesta, Maestatea
Sa
Sa Regele
Regele aa pornit
pornit dela
dela gandul
gândul cA
că menirea
menirea stustu
dentilor
denţilor nu
nu este
este numai
numai aceea
aceea de
de aa studia
studia in
în timtim
pul
pul anilor
anilor lor
lor de
de studentie,
studenţie. Ci,
Ci, datoria
datoria pe
pe care
ei
ei oo contracteazá
contractează astfel
astfel fatA
faţă de
de societatea
societatea romaromâ
neascá,
nească, care
care cu
cu multá
multă trudá
trudă le
le pune
pune la
la dispozidispozi
tie
ţie mijloacele invAtAturli,
învăţăturii, trebue
trebue sA
să fie rAscumpArăscumpă
ratA
rată printr'o
printr’o contra-prestatie
contra-prestaţie de
de muncá,
muncă, in
în folofolo
sul
sul lAriio
ţării. Menirea
Menirea studentilor
studenţilor trece
trece deci
deci dincolo
dincolo
de
de viaja
viaţa interna
internă aa universitátilor,
universităţilor, trece
trece chiar
chiar dindin
colo
colo de
de marginile
marginile orasului
oraşului in
în care studiazá,
studiază, tretre
buind
sA
ajunga
a
cuprinde
intreg
intinsul
tArii,
buind să ajungă a cuprinde întreg întinsul ţării,
unde
unde mase
mase Mari
mari de
de oameni
oameni nu
nu s'au
s’au putut
putut incA
încă
bucura
bucura de
de bineíacerile
binefacerile unei
unei organizatii
organizaţii de
de stat
stat
perfecte,
perfecte. MAcar
Măcar oo parte
parte din
din invAfAtura
învăţătura pe
pe care
care
studentimea
studenţimea oo dobándeste
dobândeşte peste
peste iarná
iarnă la
la cursuri,
cursuri,
In
în biblioteci,
biblioteci, in
în sAli
săli de
de spitale
spitale ~i
şi in
în laboratorii,
laboratorii,
trebue
trebue sA
să fie
fie imprA~tiate
împrăştiate tuturor
tuturor ~i
şi sá
să .devinll
devină
bun comun.
comun.
hun
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Dad
gravá de
Dacă existl
există o problema
problemă gravă
de culturl,
cultură, la
noi in
tarl, apoi
în ţară,
apoi este tocmai
tocmai aceea
aceea pe
pe care o
naste
unei de.spArtiri.
naşte primejdia
primejdia permanentá
permanentă a unei
despărţiri,
uneori
uneori prea
prea violente,
violente, Intre
între cultura
cultura satelor
satelor ~i
şi aa*
leea
trebue glsitl
<ieea a oraselor.
oraşelor. Cu
Cu orice
orice chip
chip trebue
găsită momo
dalitatea
prápastia sI
dalitatea ca
ca prăpastia
să He
fie astupatl
astupată ~i
şi sl
să se
creeze
mijloace
de
comunicatie
spiritualli
creeze mijloace de comunicaţie spirituală intre
între
lumea
oraselor. T
rimeterea stulumea satelor
satelor ~i
şi aceea aa oraşelor.
Trimeterea
stu
dentilor
denţilor la sate
sate cu
cu Incredintarea
încredinţarea de
de aa face
face acolo
acolo
o opera
chipul cel mai nímerit
operă culturalá
culturală este chipul
nimerit penpen
tru
educarea
noii
generatii
de
cárturari
in
sentítru educarea noii generaţii
cărturari în senti
mentul
mentul acestei
acestei datorii
datorii pe
pe care
care o avem
avem fati
faţă de
de
satele
satele noastre,
noastre.
~i
Şi alte
alte universitáti,
universităţi, din
din alte
alte fAri.
ţări, au
au pornit
pornit
cándva
la
o
activitate
asemánatoare,
De
pildl,
cândva
o activitate asemănătoare. De pildă,
universitájile
preocuuniversităţile americane
americane au
au fost
fost de
de mult
mult preocu
pate
in viaja
pate de problema
problema pe
pe care o ridica
ridica în
viaţa stasta
tului american,
tului
american, presenta
prezenţa unui
unui numár
număr mare
mare de
nnigranti,
imigranţi, improspl~
împrospătaţi periodic,
periodic, ~i
şi care
care nu.~i
nu-şi
glsesc
găsesc o asesare
aşezare definitivl
definitivă in
în patria
patria lor
lor de
de adopadop
tiune.
ţiune. Aci stA
stă originea
originea vestitei
vestitei m~cm
mişcări universiuniversi
tare
tare a setlementurilor,
setlementurilor, -— de
de pildl
pildă a Hull
Huli
House-ului
House-ului sau
sau al setlementului
setlementului universiUpi
universităţii din
din
Chicago, -— care au
Chicago,
au peste
peste 60 de
de ani
ani vechime
vechime
~i al clror
şi
căror rost
rost era ca, prin
prin studiu
studiu ~i
şi actiune
acţiune
directa,
sl
treacñ
patrimoniul
cultural
american
directă, să treacă patrimoniul cultural american
si
şi acestor
acestor grupe
grupe rázlete.
răzleţe.
Nu
Nu vrem
vrem 51
să spunem
spunem cl
că aceeasi
aceeaşi este
este situatia
situaţia
~i
tarl; Intr'o
privintl e mai
şi la noi in
în ţară;
într’o privinţă
mai buna,
bună,
intr'alta mai
într’alta
mai rea. Mai
Mai buna
bună pentru
pentru cl
că acei clcă
rora
He imp1rtl~it1
rora aceasta
această culturl
cultură trebue
trebue sI
să fie
împărtăşită nu
nu
sunt
sunt grupe
grupe de
de imigrati
imigraţi std.ini,
străini, ti
ci h1~ti~i.
băştinaşi. Dar
Dar
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este
este Ji
şi mai
mai rea, pentru
pentru di
că nouá
nouă nu
nu ni se pune
pune
problema
problema ridicárii
ridicării unor
unor grupe
grupe dzlete,
răzleţe, ci propro
blema
ridicárii
viejii
tuturor
satelor
románesti.
blema ridicării vieţii tuturor satelor româneşti.
Problema
proProblema ridicárii
ridicării culturale
culturale este la noi o pro
blemá
si de
blemă de
de víat!
viaţă şi
de mearte
moarte pentru
pentru statul
statul intreg.
întreg.
Echipele
Echipele studentesti
studenţeşti trimise
trimise pentru
pentru a incerca
încerca
o asemenea
asemenea activítate,
activitate, experimentalá
experimentală deocamdatá,
deocamdată,
au
alcátuite, Incát
au fost
fost de
de aceea astfcl
astfel alcătuite,
încât toate
toate dodo
meniile
meniile culturii
culturii sa
să aibá
aibă putin~
putinţă de
de actiune.
acţiune. La
recomandarea
trirecomandarea universitátilor
universităţilor respective,
respective, s'au
s’au tri
mes studenti
studenţi din
din toate
toate facultátile
facultăţile ~i
şi anume
anume au
au
fost
fost 17 medicinisti,
medicinişti, 10 veterinari,
veterinari, 14:
14: agronomi,
agronomi,
28 studenti
studenţi in
în litere,
litere, 11 in
în drept,
drept, 5 in
în ,tiinte,
ştiinţe,
7 în
in teologie
in
teologie si
şi 6 eleve ale scclilor
şcolilor de menaj,
menaj, în
total
in 12 grupe.
total 98 de studenti
studenţi repartizati
repartizaţi în
grupe.
La acesti
aceşti studenti
studenţi s'au
s’au adáogat,
adăogat, pentru
pentru ca
munca
munca lor
lor sii
să poatá
poată fi mai bine
bine indrumatá,
îndrumată, ~i
şi
un
un corp
corp de
de tehnicieni
tehnicieni in
în numár
număr de
de 56, dintre
dintre
care 12 doctori,
doctori, 9 ingineri
ingineri agronomi,
agronomi, 7 medid
medici
veterinari,
gosveterinari, 6 surori
surori de
de ocrotire,
ocrotire, 6 maestre
maestre de
de gos
podarle,
profesori ,i
podărie, plus
plus un
un grup
grup de
de 16 profesori
şi stustu
denti
denţi dela
dela Oficiul
Oficiul National
Naţional de
de Educatie
Educaţie FizicA,
Fizică,
care aveau
aveau in
în special
special menirea
menirea de
de a Incerca
încerca (ceea
ce se facea
făcea pentru
pentru prima
prima oará
oară in
în tara),
ţară), o eduedu
catie
caţie preregimentará
preregimentară sáteascá.
sătească.
Aceste
Aceste douasprezece
douăsprezece echipe, prin
prin bunávointa
bunăvoinţa
deosebitá
a
ministerelor,
au
fost
aprovizionate
deosebită
ministerelor, au fost aprovizionate
cu
cu intreg
întreg materialul
materialul farmaceutic
farmaceutic necesar
necesar dispendispen
sarelor
sarelor ce urmau
urmau sli
să infiinjeze,
înfiinţeze, precum
precum ,i
şi cu acela
necesar
dispozitie de
Canecesar muncii
muncii agricole,
agricole, pus
pus la dispoziţie
de Ca
merele
Culmerele de
de agricultura
agricultură respective.
respective. Fuadatia
Fundaţia Cul
turala
turală Regala
Regală Principele
Principele Carol
Carol aa dat
dat ,işi ea 12
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biblioteci,
biblioteci, 1.200 de
de icoane
icoane ~i
şi alte
alte multe
multe obiecte,
obiecte.
Alegerea
re au
Alegerea satelor
satelor in
în ca
care
au fost
fost trimese
trimese aceste
aceste
echipe
echipe s'a
s’a Iácut
făcut astíel:
astfel: in
în fiecare
fiecare regiune
regiune istoricá
istorică
s'a
s’a ales
ales cel
cel putin
puţin cate
câte un
un sat,
sat, avándu-se
avându-se in
în veve
dere
dere sl
să fie
fie in
în numár
număr aproape
aproape egal
egal satele
satele de
de
campo
câmp, de
de munte
munte ~şi cele
cele de
de apl.
apă. S'au
S'au ales
ales astfel
astfel
satele:
satele: Sadova
Sadova din
din judo
jud. Cámpulung
Câmpulung (Bucovina),
(Bucovina),
loe
loc de
de veche
veche asesare
aşezare aa rázesilor
răzeşilor ocolului
ocolului cámpucâmpulungean:
mazili Nápádeni,
lungean; satul
satul de
de mazili
Năpădeni, (jud.
(jud. Bálti),
Bălţi),
din
din vechea
vechea regiune
regiune aa codrului
codrului moldovenesc;
moldovenesc; sasa
tul Nerej,
Nerej, unul
unul din
din principalele
principalele centre
centre ale
ale razerăze
~ilor
şilor vránceni
vrânceni;j satul
satul Vácáreni,
Văcăreni, asesare
aşezare de
de pescari
pescari
~i
ni ~i
şi agricultori,
agricultori, roma
români
şi lipoveni,
lipoveni, de
de pe
pe margimargi
nea
Dunarii:
satul
Miron-Costin,
Iostii
Bránisnea Dunării; satul Miron-Costin, foştii Brănişteni
teni din
din vechea
vechea mosie
moşie aa cronicarului;
cronicarului; satul
satul de
de
asesare
aşezare nouá,
nouă, Ferdinand
Ferdinand 1
I din
din judetul
judeţul Constanta,
Constanţa,
cu
cu populajie
populaţie románá,
română, germana
germană si
şi tatAreasca;
tătărească; grugru
pul
pul de
de sate
sate Stanesti,
Stăneşti, Corbi
Corbi si
şi Nucsoara,
Nucşoara, din
din juju
detul
deţul Muscel,
Muscel, de
de pe
pe acea
acea vale
vale aa Doamnei,
Doamnei, in
în
care
care oo imigratie
imigraţie relativ
relativ recenta
recentă de
de ungureni
ungureni aa
dat
de
dat nastere
naştere unui
unui tip
tip muscelean
muscelean deosebit
deosebit de
cel
cel al
al mosnenilor
moşnenilor vechi
vechi bástinasi:
băştinaşi; satul
satul GoiceaGoiceaMare
Mare din
din judetul
judeţul Dolj,
Dolj, sárac
sărac ~i
şi de
de pliná
plină eamcâm
pie;
satul
Fibis,
judetul
Timi,.
din
acel
Banat
pie; satul Fibiş, judeţul Timiş, din
Banat
in
în care
care oo aparenta
aparentă buna
bună stare
stare economicá
economică este
este
scump
scump plAtiU
plătită printr'un
printr’un fenomen
fenomen de
de subnatalisubnatalitate;
tate; şi, in
în sfar~it.
sfârşit, satul
satul granieeresc
grăniceresc al
al Lesului,
Leşului,
de
langl
Násáud,
de lângă Năsăud.
Dupl
După toate
toate rapoartele,
rapoartele, care
care se
se pot
pot glsi
găsi la
la FunFun
datie,
daţie, reese
reese el
că aceste
aceste echipe
echipe au
au fost
fost lntámpiîntâmpi
nate
nate de
de sáteni
săteni cu
cu oo nelncredere,
neîncredere, care
care mergea
mergea
uneori
uneori pana
până la
la dusmánie,
duşmănie. Preeenta
Prezenţa unui
unui atát
atât de
de

,i.

l(
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mare
mare grup
grup de studenti
studenţi in
în mijlocul satului
satului este
un
fapt neobisnuit,
venit
un fapt
neobişnuit. Afirmatia
Afirmaţia lor
lor cl
că au
au venit
doar
cauta si
fael din
doar cu
cu gandul
gândul de a căuta
să facă
din rlsputeri
răsputeri
tot
binele pe care-l
eutot binele
care-1 vor
vor putea,
putea, ca sl-~i
să-şi tinl
ţină cu
vántul
vântul dat
dat Regelui
Regelui Tlrii
Ţării cánd
când Acesta
Acesta le spusese
spusese
„Duceţi in
în sate
sate o parte
parte din
din sufletul
sufletul ~i
şi din
din dradra
"Ducep
gostea
domeniul, daca
gostea Mea".
Mea“, parea
părea de domeniul,
dacă nu
nu al
basmelor, cel putin
basmelor,
puţin al unor
unor intentii
intenţii ascunse
ascunse care
nu
nu nu
nu..
nu Indrázneau
îndrăzneau sA
să se dea
dea pe fatA.
faţă. Uneori
Uneori nu
mai
mai sátenii,
sătenii, ci ~i
şi intelectualii
intelectualii satelor
satelor au
au arátat
arătat
aceeasi
Au fost insl
aceeaşi neincredere,
neîncredere. Au
însă suficiente
suficiente cácâ
teya zile de lucru,
teva
lucru, a fost
fost deajuns
deajuns ca echipa
echipa si
să
deschidá
deschidă dispensare,
dispensare, in
în care zi ~i
şi noapte
noapte bolbol*
Elrl platá,
navii erau
erau ingrijiti
îngrijiţi fără
plată, a fost
fost deajuns
deajuns ca
să se apuce
apuce de slpatul
săpatul santurilor
şanţurilor şi
se
.echipa 51
~i secarea baltoacelor,
băltoacelor, a fost
deajuns ca medicii veve
carea
fost deajuns
terinari, agronomii,
terinari,
agronomii, maestrele
maestrele de
de gospodárie
gospodărie si
să
inceapl
in casa,
înceapă aa intra
intra din
din casa
casă în
casă, pentru
pentru ca inîn
tr~aga
atmosferá si
treaga atmosferă
să se schimbe, toatl
toată lumea sA
să
Inteleagá
rostul precis
înţeleagă rostul
precis al echipei ~
şi sá
să blnuiasd
bănuiască
rezultatele
rezultatele pe care o asemenea
asemenea actiune
acţiune le putea
putea
avea, daca
adáodacă la studentime
studenţime ~i
şi tehnicieni
tehnicieni se. adăogau
bunávointele-sişi puterile
gau bunăvoinţele
puterile de muncá
muncă ale bl~băş
tinaşilor.
tinasilor.
Până la sfirpt,
sfârşit, rezultatele
rezultatele au
au fost
fost bune.
bune. De
Panl
sigur,
sigur, unele echipe, fie din
din pricina
pricina imprejurlriîmprejurări
luptat, fie din
lor prea
prea grele cu
cu care au
au avut
avut de
de luptat,
din
priciná
lipsit măcar
macar ceva din
din multele
pricină cl
că le-a lipsit
multele calicali
tití pe
tăţi
pe care trebue
trebue 51
să le aibl
aibă acei care pomesc
pornesc
la asemenea
asemenea lucru,
au dat
dat rezultate
rezultate mai modeste.
modeste.
lucru, au
Marea
exMarea majoritate
majoritate ¡nsA
însă a ajuns
ajuns la rezultate
rezultate ex
celente ~i
şi vreo cáteva
câteva din
din ele la
la rezultate
rezultate cu
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totW
deosebite. Pentru
inflp,a, într’un
tntr'un singur
singur
totul deosebite.
Pentru a înfăţişa,
tablou rezumativ,
rezumativ, care au fost
fost problemele atacate
atacate
tablou
echipe şi
,i rezultatele
rezultatele la care
care au ajuns,
ajuns, am
am pu
pude echipe
si ne folosim
folosim de următoarele
urmátoarele date şi
Ji anume:
anume:
tea să
In domeniul
domeniul sănătăţii,
sanatilii. sau
s'au dat 18.012 consul
consultatii şi
Ji s’au
s'au aplicat tratamente;
tratamente; s’au
s'au făcut
flcut 5.381
5.381
taţii
injectii, 590
590 vizite
vizite medicale la domiciliu, 155
155 ana
anainjecţii,
Ji s’au
s'au înjghebat
injghebat 12 farmacii model.
lize şi
In domeniul
domeniul muncii, s’au
s'au dat
dat 3.330
3.:no consultaţii
consultatii
s'au ţinut
pnut 22 conferinţe
conferinte şi
Ji lecţiuni
lecjiuni
agronomice, s’au
s'au arat
arat şi
Ji însămânţat
inslmlntat sistematic 345
345
practice, s’au
s'au deparazitat
deparazitat şi
Ji altoit
altoit 3.473
3.4-73 de pomi. Ve
Veha, s’au
terinarii au
au dat
dat şi
Ji ei 5.029 consultaţii
consultajii şi
,i au
au fă
flterinarii
6.522 injecţii
injectii şi
,i 2.150
2.150 vaccinări.
vaccinAri.
cut 6.522
In ce
ce priveşte
privqte edilitatea,
edilitatea, s’au
s' au făcut
flcut 22
22 poduri
poduri
In
de
ciment,
397
podete
de
lemn,
30.600
m. de
de
de ciment, 397 podeţe de lemn,
m.
Jant, 60.450
6O.~50 m.
m. şosea,
sosea, 1.500
1.500 mp.
mp. teren
ter en de
de sport,
sport,
şanţ,
s'au vopsit
vopsit şi
,i reparat
reparat 200
200 de
de case,
case, s’au
s'au construit
construit
s’au
16 grajduri,
grajduri, s’au
s'au asanat
asanat 16
16 fântâni,
finUni. s’au
,'au reparat
reparat
16
6
Jcoli
Ji
2
biserici.
S'au
dat
apoi
160
lectii
de
6 şcoli şi 2 biserici. S’au dat apoi 160 lecţii de
gospodlrie practică
practica şi
Ji s’au
s'au construit
construit 55 silozuri
silozuri
gospodărie
cu oo capacitate
capacitate de
de 53.CC0
53.COOkg.
kg.
cu
Sub raportul
raportul educaţiei
educaliei preregimentare,
preregimenfare. s’au
s'au
Sub
pregltit
329
de
tineri.
pregătit 329 de tineri.
S'au mai
mai ţinut
tinut 89
89 de
de predici
predici religioase
religioase şi
Ji 36
36
S’au
de conferinţe,
conferinte, s’au
s'au împărţit
implrtit 1.200
1.200 de
de icoane,
icoane, 1.500
1.500
de
volume de
de cărţi,
clrti. s’au
s'au făcut
flcut 96
96 de
de şezători,
Jez!tori, s’au
s'au
volume
premiat
vreo
240
de
gospodari
harnici
Ji
s'au
premiat vreo 240 de gospodari harnici şi s’au
inceput clădirile
cládirile de
de Cămine,
Camine, din
din care
care unul,
unul, de
de
început
pildl cel
ce! din
din Stăneşti,
S~neJf:i, aa ajuns
ajuns acum
acum până
pan1 la
la
pildă
acopaiJ.
acoperiş.
Trebue să
51 ţinem
pnem seama
seama că
cl în
in aceste
aceste cifre
cifre nu
DU se
se
Trebue
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poate
poate inlA~a
înfăţişa nici unul
unul din
din rezultatele
rezultatele suflete,u
sufleteşti
obtinute
obţinute de
de echipl.
echipă. Si
Şi cu toate
toate acestea,
acestea, resultarezulta
tul
tul cel mai important
important al muncii
muncii echipelor
echipelor nu
nu este
acela al unui
~ant
sApat
ori
al
unei
consultatii
unui şanţ săpat
unei consultaţii
date,
date, ci al prefacerii
prefacerii mentalitátii
mentalităţii satului
satului in
în sensen
sul unei
unei treziri
treziri a interesului
interesului public
public pentru
pentru propro
blemele de cultura,
cultură. Nici
Nici una
una dintre
dintre echipe nu
nu
blemele
s'ar
s’ar socoti judecatá
judecată obiectiv,
obiectiv, daca
dacă am
am p.ne
ţine seama
seama
in
în aprecierile
aprecierile noastre
noastre asupra
asupra muncii
muncii ei, numai
numai
de datele
datele mai
mai sus
sus inlA~~ate.
înfăţişate. Ci
Ci toate
toate ar
ar cere si
să
de
se ia in
în seamá
seamă buna
buna amintire
amintire pe
pe care
care au
au lásat-o
lăsat-o
in
în sat
sat ~
şi terenul
terenul deosebit
deosebit de favorabil
favorabil pe
pe care
l-au
l-au creeat
creeat prin
prin munca
munca lor. lar
Iar multi
mulţi intelectuali
intelectuali
din
din sat
sat s'au
s’au vAzut
văzut sprijiniji
sprijiniţi in
în munca
munca pe care
o duceau
duceau ei de
de mult
mult ~şi o vor
vor duce
duce de
de acum
acum
înainte cu alte
alte meto
metode
de lucru,
lucru, cu
cu mult
mult mai
inainte
de de
serioase
serioase decát
decât aceíea
acelea care panA
până acuma
acuma aveau
aveau exex
elusiv
clusiv curs in
în viaja
viaţa Caminelor
Căminelor noastre
noastre Culturale
Culturale..

•*
Oricát
Oricât de
de satisUcltoare
satisfăcătoare ar
ar fi aceste
aceste rezultate,
rezultate,
problema
problema cea grava
gravă care ni se pune
pune acum
acum este
aceea de
de a cAuta
căuta 51
să íntelegem
înţelegem chipul
chipul in
în care tehteh
nica
nica de
de lucru
lucru a echipelor
echipelor cultural
culturalee poate
poate sA
să dede
viná
vină incA
încă ,i
şi mai eficace. O
O primá
primă concluzie ce
se poate
poate desprinde
desprinde este
este aceea cá
că cele mai
mai Irufru
moase rezultate
rezultate s'au
s’au objinut
obţinut de
de acele echipe
echipe care
moase
au
au avut
avut la
la indem~l
îndemână tehnicieni
tehnicieni buni
buni in
în domedome
niul
niul slnAtAp.i
sănătăţii si
şi al munci10r
muncilor in
în gospodlrie.
gospodărie. LuLu
crul
crul nu
nu trebue
trebue sA
să ne
ne mire;
mire; mai
mai mult
mult decát
decât atat,
atât,
el putea
putea sA
să fie mai
mai dinainte
dinainte bánuit,
bănuit.
Daca
Dacă stám
stăm ~i
şi judecam
judecăm problema
problema culturo
culturii sAsă
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te~ti
teşti ~şi plecám
plecăm dela
dela intelegerea
înţelegerea acestui
acestui adevár
adevăr hotlritor
nu reprezinta,
punct de
tărîtor el
că satele nu
reprezintă, din
din punct
de veve
dere
treaptá inferioară
inferioará culturii
dere cultural,
cultural, o treaptă
culturii oraoră
~ene~ti,
Uln alt ¡el
şeneşti, ci deseori
deseori numai
numai uin
fel de cultura,
cultură,
o culturá
cultură nescrisá,
nescrisă, de
de zestre
zestre traditionalá,
tradiţională, mosmoş
tenitá
din generatie
tenită prin
prin viu graiu,
graiu, din
generaţie in
în generajie,
generaţie,
vom
concluzia cArostul
vom ajunge
ajunge la concluzia
că rostul unei
unei activitlji
activităţi
culturale
ránd acela de
culturale la sate
sate este in
în primul
primul rând
de a
da
sáteanului ceeace tntr'adevar
lipseste, ada săteanului
într’adevăr ii
îi lipseşte,
dicá
dică igiená
igienă ~i
şi buná
bună stare
stare económica.
economică. Civilizatia
Civilizaţia
de.
dţ plin
plin folk1or
folklor a satului
satului este o zestre a tilrii
ţării pe
care trebue
nu a o preface,
trebue s!
să cáutám
căutăm nu
preface, ci, pe
cat
c!
cât ne stA
stă in
în putin~!,
putinţă, a o pastra.
păstra. Drept
Drept este că
o buna
bună parte
parte din
din inf!p~area
înfăţişarea bUranA
bătrână a satelor
satelor
piere, in
în mod
mod fatal,
fatal, sub
sub presiunea
presiunea influentelor
influenţelor
piere,
orl~ene~ti
orăşeneşti ,i
şi cl
că va trebui
trebui si
să se nascá
nască de undeva
undeva
o noul
potriva nevoilor
nevoilor sanouă culturl
cultură sAteasel
sătească pe
pe potriva
sa
telor romlne~ti
româneşti modeme.
moderne. In
In sarcina
sarcina cui cade
telor
crearea acestei noi culturi
culturi săteşti?
bună parte
crearea
slte~ti? In bunA
parte
In
în sarcina
sarcina satului
satului insu~i.
însuşi. Dacá
Dacă este adevárat,
adevărat, de
pilda,
strat de
pildă, c!
că vechiul strat
de cántece
cântece populare
populare este
ast!zi
prea rare
astăzi dispárut,
dispărut, prea
rare ~i
şi prea
prea putine
puţine rere
giuni ale t!rií
ţării fiind
pot impro
giuni
fiind acelea care mai pot
improviza
stil reviza melodie
melodie ~i
şi vers dintr'odatá,
dintr’odată, Intr'un
într’un stil
re
gional
caracteristic, nu
mai putin
gional caracteristic,
nu e mai
puţin adevárat
adevărat cl
că
astăzi pe tot
tot intinsul
întinsul tilru
ţării se naşte
nou folfol
astázi
naste un
un nou
klor
popular, foarte
foarte frumos.
nAd!jdui ca
klor popular,
frumos. Putem
Putem nădăjdui
asemenea
asemenea manifestári
manifestări 51
să aparA
apară ~i
şi in
în alte domenii
domenii
decát
In al doilea
doilea ránd,
decât acelea
acelea ale muzicii,
muzicii. In
rând, creacrea
rea unei
unei culturi
culturi populare
populare cade
cade ~i
şi în
sarcina căr
rea
in sarcina
cArturarilor cu talento
talent. Ceeace pe vremuri
vremuri a ştiut
turarilor
§tiut
s!
un Anton
să facA
facă un
un Dosoftei
Dosoftei Mitropolitul
Mitropolitul sau un
Anton
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Pann,
Pann, ale
ale cáror
căror versuri
versuri au
au •fost
fost primite
primite de
de sIsă
teni
teni ~i
şi integrate
integrate folklorului
folklorului 10r,
lor, de
de ce
ce sl
să nu
nu nană
dajduim
dăjduim el
că va
va putea
putea fi repetat
repetat de
de altii?
alţii?
Nadejdea
Nădejdea aceasta
aceasta insl
însă nu
nu trebue
trebue sl
să ne
ne Iaca
facă
sl
să uitám
uităm el,
că, deocamdata,
deocamdată, oo asemenea
asemenea cultura
cultură slsă
teasca
tească nu
nu avem
avem si
şi ca
ca atare
atare munca
munca echipelor
echipelor stustu
dentesti
denţeşti este
este foarte
foarte ingreuiata,
îngreuiată. Daca
Dacă am
am avea
avea oo
cultura
cultură slteascl
sătească pe
pe care
care 51
să oo putem
putem duce
duce de-a
de-a
gata
a oras
gata del
dela
oraş la
la sat,
sat, atunci
atunci menirea
menirea echipelor
echipelor
studentesti
studenţeşti ar fi foarte
foarte limpede: studentii
studenţii n'ar
n’ar
Ii
fi decát
decât propagandistii
propagandiştii acestei
acestei culturi.
culturi. In
In lipsa
lipsa
ei,
ei, nu
nu putem
putem cere
cere studentilor
studenţilor sl
să creeze
creeze ei
ei aceasta
această
culturá,
cultură. De
De aceea,
aceea, activitatea
activitatea cea
cea mai
mai rodnicá
rodnică aa
Iost,
fost, si
şi va
va fi Inca
încă multl
multă vreme,
vreme, cea
cea tehnicá.
tehnică. Daca
Dacă
íncercarile
de
a
schimba
ceva
din
cultura
încercările de a schimba ceva din cultura folfolkloricá
klorică aa ~ii
ţării nu
nu au
au dus
dus panl
până acum
acum la
la alt
alt rere
zultat
zultat decát
decât la
la stricarea
stricarea aa ceeace
ceeace era
era (rumos,
frumos,
flrl
tot afără putinta
putinţa inlocuirii
înlocuirii prin
prin altceva
altceva macar
măcar tot
tat
tât de
de frumos,
frumos, in
în schimb
schimb stráduinta
străduinţa de
de aa aduce
aduce
mai
in sat,
mai mulu
multă igiená
igienă în
sat, de
de aa imbunltlv
îmbunătăţi tehteh
nica
nica de
de lucru
lucru in
în gospodaria
gospodăria sáteanului,
săteanului, de
de aa
organiza
organiza sistematic
sistematic intovul~irea
întovărăşirea tuturor
tuturor gospogospo
darilor
darilor laolaltá,
laolaltă, pentru
pentru ca
ca impreuná
împreună sI
să poatá
poată
face
face latl
faţă mai
mai usor
uşor ímprejurárilor
împrejurărilor momentului
momentului economic,
conomic, aceasta
aceasta nu
nu poate
poate fi niciodatá
niciodată lipsit
lipsit de
de
folos.
Aci
nu
poate
fi
actiune
pornita
gresit,
nici
folos. Aci nu poate fi acţiune pornită greşit, nici
strlduintl
străduinţă dmas!
rămasă zadarnicá.
zadarnică.
Concluzia
Concluzia care
care mi se
se pare
pare el
că se
se impune
impune dio
din
aceste
aceste experiente
experienţe de
de panl
până acum,
acum, este
este aceea
aceea ca,
că,
daca
e
vorba
de
o
educare
in
munca
aceasta
dacă e vorba de o educare în munca aceasta aa .
echipelor
echipelor studentesti,
studenţeşti, aceasta
această educare
educare nu
nu poate
poate
fifi decát
decât Indoitá:
îndoită: aa satului
satului de
de catre
către echipá,
echipă, dar
dar
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mai
mai ales aa echipei de
de catre
către sato
sat. In
In domeniul
domeniul slsă
nlUpi
nătăţii ~i
şi al muncii,
muncii, in
în domeniul
domeniul organizárii
organizării soso
dale,
ciale, echipa
echipa studenteascá
studenţească are calea
calea deschisa,
deschisă. DaDa
toria
putinta de inflptuire
toria ei este clara
clară si
şi putinţa
înfăptuire usoara.
uşoară.
Insá
Insă in
în domeniul
domeniul vietii
vieţii suíletesti,
sufleteşti, pentru
pentru ca strástră

duintele
duinţele echipei s!
să ducá
ducă la bun
bun rezultat,
rezultat, este
bine
bine ca o campanie
campanie de
de lucru
lucru sl
să serveascá
servească mai
mai
ales pentru
$i pentru
legarea
pentru observarea
observarea umila
umilă şi
pentru legarea
prin
prin iubire
iubire §i
şi cunoastere
cunoaştere ~tiinpficl,
ştiinţifică, de realitajile
realităţile
vietii
vieţii de
de obste
obşte aa taranilor
ţăranilor romani,
români, viatl
viaţă pe
pe care
care
studentii,
studenţii, chiar daca
dacă au
au cunoscut-o
cunoscut-o cándva
cândva in
în
copilaría
copilăria lor,
lor, n'au
n’au mai avut
avut apoi prilej
prilej sl
să o
íntálneasca
întâlnească in
în nici unul
unul din
din anii invltlturii
învăţăturii lor
lor
prin
una din
prin scoli
şcoli ~i
şi in
în nici una
din ímprejurárile
împrejurările vietii
vieţii
orasenesti,
orăşeneşti, atát
atât de
de stráine
străine de
de ceeace este
este viatl
viaţă
slteasc1.
sătească.
Asemenea
forma de muncA,
Asemenea formă
muncă, ímperechiata,
împerechiată,
teoretic
teoretic ~i
şi practic,
practic, s'a
s’a mai íncercat
încercat la noi in
în tarA
ţară
-— ~i
şi poate
poate el
că este bine
bine s!
să se remarce
remarce aceasta
această
asemanare
asemănare -— de Seminarul
Seminarul de
de Sociologie al d-lui
d-lui
profesor
profesor D. Gusti,
Guşti, in
în cursul
cursul campaniilor
campaniilor de
de momo
nografie
nografie sociologicá.
sociologică. $i
Şi acolo grupul
grupul restráns
restrâns al
monografistilor
monografiştilor pornea
pornea pe aceastá
această dubla
dublă cale: a
cercetárii
cercetării vietii
vieţii satesti,
săteşti, in
în scopul
scopul de
de a ajunge
ajunge la
lntelegerea
înţelegerea limpede
limpede a ei, in
în dorinta
dorinţa de
de aa gasi
găsi
astfel
astfel un
un temei pentru
pentru o actiune
acţiune practica
practică ulteulte
rioara.
rioară. Daca
Dacă de
de data
data aceasta
aceasta echipele studenstuden
testi
ţeşti sunt
sunt menite
menite sl
să puna
pună in
în primul
primul ránd
rând acac
centul
actiunea practica,
centul pe acţiunea
practică, nu
nu trebue
trebue s!
să se piarda
piardă
din
din vedere
vedere el
că numai
numai actiunea
acţiunea condusa
condusă in
în dede
plinl
cuno~tin~l
de
cauzé
poate
sl
ajungá
plină cunoştinţă de cauză poate să ajungă la
bun
bun capát.
capăt. Si
Şi in
în tot
tot caeul
cazul nasterea
naşterea culturii
culturii slsă
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te~ti
carturari nu
nu poate
poate fi decát
teşti prin
prin cărturari
decât ajutatA
ajutată prin
prin
educarea
educarea unei
unei generajii
generaţii noi de
de studenji
studenţi la o
permanentá
problemelor satesti
permanentă preocupare
preocupare a problemelor
săteşti ~i
şi
la o incercare
de
asimilare
suíleteascá
a
viejii
încercare
asimilare sufletească
vieţii
populare.
Din sánul
acestor tineri,
astázi
populare. Din
sânul acestor
tineri, care astăzi
se stráduesc
străduesc sl1faca
să facă munca
munca practica
practică ce li
li se cere
~i
şi sl1
să se infiateasdi
înfrăţească suíleteste
sufleteşte cu satul
satul pana
până acum
uitat,
se
vor
putea
naste
oamenií
tacum uitat,
vor putea naşte oamenii de
de ta
lent care sa
să creese
creeze literatura
literatura ~i
şi sufletul
nou
lent
sufletul cel nou
al culturii
culturii sl1tefti
viitoare .
săteşti viitoare.

•*
Pentru ca munca
regale să
sa iasñ
Pentru
munca echipelor
echipelor regale
iasă din
din
laza
afll până
pana
faza de simplu
simplu experiment
experiment in
în care se află
aeum,
trebuesc găsite
gásite mijloacele pentru
acum, trebuesc
pentru ca acac
punea
generalizatá. Atâta
Atata vreme
ţiunea lor sl1
să Iie
fie generalizată.
vreme cát
cât
se vor
vor putea
putea trimete
trimete in
în ţară
tarl1 numai
numai douasprezece
douăsprezece
echipe
timp ce avem
avem 15.201 sate in
echipe pe an, in
în timp
în
toatl1
toată tara,
ţara, resultatele,
rezultatele, Url1
fără tndoiala,
îndoială, nu
nu vor
vor pupu
tea
rebue sl
tinem seama, de
tea fi decát
decât Iocale.
locale. T
Trebue
să ţinem
sigur,
intr'un anumit
anumit
sigur, de
de laptul
faptul ca
că pilda
pilda data
dată într’un
sat
asa uneori
resat este contagio
contagioasă
uneori pentru
pentru intreaga
întreaga re
giune
~i
sunt
unele
echipe,
cum
e
de
pilda
cea
giune şi sunt unele
cum de pildă
din
sl1 creeze panl
opt
din Goicea,
Goicea, care au
au reusit
reuşit să
până la opt
camine,
ínvecinate j totusi
limitarea
cămine, in
în opt
opt sate
sate învecinate;
totuşi limitarea
~i
departe la un
atát de mic de echipe
şi mai departe
un numár
număr atât
Inseamná
înseamnă condamnarea
condamnarea del"
dela inceput
început a acestei noi
miscari
nu ar fi
mişcări culturale
culturale dela
dela noi,
noi. Poate
Poate ca
că nu
fi liplip
sita
másura de organizare
sită de sens
sens măsura
organizare interna
internă a uniuni
versita1ilor
versităţilor noastre
noastre care s1
să ceará,
ceară, in
în mod
mod obliobli
gator,
trecerea
unei
probe
practiee
de
muncá
gator, trecerea
probe practice
muncă
culturall1,
culturală, o dovedire
dovedire a cunostintelor
cunoştinţelor culese, prinprin104
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tr' o muncá
tr’o
muncă in
în sánul
sânul unei
unei asemenea
asemenea echipe
echipe tritri
mese la sate,
sate. In lipsa
lipsa acesteia,
acesteia, o ¡ntins~
întinsă propapropa
gandá, prin
gandă,
prin toate
toate mijloacele
mijloacele cu putintá,
putinţă, trebue
trebue
Inceputá,
buna lor
începută, pentru
pentru ca de
de buna
lor voe studentii
studenţii
s~
să se apuce de aceasta
această muncá
muncă ~i,
şi, la nevoe, din
din
initiativa
vederea ei. Sa
iniţiativa lor
lor sa
să se organizeze
organizeze in
în vederea
Să
nu se creada
poate fi denu
creadă c~
că numai
numai entuziasmul
entuziasmul poate
ajuns;
ajuns; o buná
bună pregátire
pregătire este absolut
absolut necesará.
necesară.
Vad
ca
o
necesitate
absoluta
iníiintarea
unor
Văd
necesitate absolută înfiinţarea unor
cursuri
cursuri de
de Indrumári
îndrumări sociale pe lang~
lângă toate
toate uniuni
versitátile,
sa nu
versităţile, care să
nu aibá
aibă alt scop decát
decât acela
de
putinta unei
aplicári aa teoriei
teoriei ínváde a glisi
găsi putinţa
unei aplicări
învă
tate,
ţate, la
la realitatile
realităţile sociale ale populatiei
populaţiei noastre,
noastre.
Pentru
s~ poatá
Pentru ca munca
munca echipelor
echipelor regale să
poată fi
dusá
trebue ca universităţile
universitatile toate
dusă la bun
bun capát,
capăt, trebue
toate
s~-~i
cárui vast
să-şi adaoge
adaoge un
un seminar
seminar practic,
practic, al cărui
vast
cámp
lntreagá, Ji
câmp de aplicare
aplicare ~
să fie tara
ţara întreagă,
şi mai
ales
in tot
ales trebue
trebue ca íntreaga
întreaga studentime,
studenţime, în
tot timpul
timpul
fcolarit~tii
şcolarităţii sale, s~
să se transforme
transforme intrto
într’o echipl
echipă
de
lucru,
care
s~
aibá
in
vedere,
nu
numai
de lucru,
să aibă în vedere, nu numai inîn
v~tl!tura
rascumvăţătura cárturáreascá
cărturărească pentru
pentru ei, dar
dar ~i
şi răscum
pararea
inv~t~turi prin
părarea acestei învăţături
prin difuzarea
difuzarea metometo
dicá
dică a celor folositoare
folositoare in
în mijlocul poporului,
poporului,
lntr'o
într’o permanenta
permanentă caZM
caznă de adaptare
adaptare a lor
lor la
ce este bun
in mediul
bun în
mediul social románesc
românesc ~i
şi de
ridicare
ridicare a acestui
acestui mediu
mediu la nivelul la care s'eu
s’au
ridicat
carteo
ridicat ti,
ei, prin
prin carte.

•*
Dio
Din cate
câte s'au
s’au vázut
văzut pana
până acum, noi toti
toţi cárcăr
turarii
luati in
turarii oraselor,
oraşelor, luaţi
în masa
masă ~i
şi cu atát
atât mai
mult studentimea,
studenţimea, nu
nu avem
avem de
de dat
dat satului,
satului, asas
mult
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tazi,
tăzi, in
în mod
mod cert,
cert, decát
decât binefacerile
binefacerile pe
pe care
care le
le
poate
poate aduce
aduce dupa
după sine
sine igiena
igiena ~i
şi buna
buna rostuire
rostuire
aa trebilor
oatá viaja
trebilor gospodaresti,
gospodăreşti. TToată
viaţa sufleteascá,
sufletească,
tot ceeace
tot
ceeace formeazá
formează intr'adevar
într’adevăr cultura
cultura supesupe
rioará
rioară trebue
trebue sa
să nascá
nască spontan
spontan dela
dela sat
sat chiar.
chiar.
Sunt
Sunt lucruri
lucruri care
care pot
pot fi
fi obiect
obiect de
de propaganda
propagandă
~i
şi altele
altele care
care trebue
trebue sii
să fie
fie doar
doar un
un simplu
simplu pripri
lej
lej de
de creatie.
creaţie. Faptul
Faptul nou
nou pe
pe care
care il
îl implica
implică echiechi
pele
pele studentesti
studenţeşti este
este ca
că acest
acest prilej
prilej de
de creajie
creaţie
culturalá
sufleteascá
la
sate
se
iveste
prin
culturală sufletească la sate se iveşte prin pupu
nerea
laolaltá aa cárturarului
nerea laolaltă
cărturarului de
de la
la oras
oraş cu
cu viata
viaţa
vie aa satului.
satului.
vie
Oricát
Oricât de
de refácuti
refăcuţi sufleteste
sufleteşte ar
ar fi studentii
studenţii care
care
se
se íntorc
întorc dupa
după oo campanie
campanie culturalá
culturală la
la sate,
sate,
chiar
chiar daca
dacă s'ar
s’ar intoarce
întoarce an
an dupá
după an
an in
în aceleasi
aceleaşi
locuri,
locuri, satul
satul tot
tot rámáne
rămâne multa
multă vreme
vreme singur
singur ~i
şi
studentii
studenţii tot
tot se
se intorc
întorc din
din nou
nou in
în bibliotecile,
bibliotecile,
clinicile
clinicile ~i
şi salile
sălile lor
lor de
de cursuri,
cursuri, pentru
pentru ca
ca apoi,
apoi,
la
la un
un moment
moment dat,
dat, sa
să fie
fie smulsi
smulşi de
de profesiile
profesiile
pe
rebue de
pe care
care le
le vor
vor avea.
avea. T
Trebue
de aceea
aceea sii
să existe
existe
la sat
sat oo injghebare
înjghebare permanenta
permanentă de
de lucru.
lucru. SforSfor
la
tui
ţări oricát
oricât de
de rodnice,
rodnice, daca
dacă sunt
sunt numai
numai intámîntâm
plateare,
plătoare, ajung
ajung sa
să se
se iroseasca
irosească ~i
şi locul
locul cándva
cândva
destelenit
desţelenit recade
recade in
în paragina.
paragină. Aci
Aci incepe
începe propro
blema
cea
mar
e
a
cáutárii
mijloaeelor
prin
blema cea mare a căutării mijloacelor prin care
care
sa
să se
se poata
poată permanentiza
permanentiza actiunea
acţiunea ínceputa.
începută.
Singura
Singura solutie
soluţie cu
cu putinjá
putinţă este
este aceea
aceea aa Iolofolo
sirii
sirii tuturor
tuturor elementelor
elementelor carturáresti
cărturăreşti care
care exista
există
la sate.
la
sate. Studentii
Studenţii din
din echipe
echipe nu
nu sunt
sunt din
din feriferi
cire
cire cei
cei dintái
dintâi ~i
şi nici
nici singurii
singurii care
care au
au incercat
încercat
oo ridicare
ridicare culturalá
culturală aa poporului:
poporului; ci la
la sate
sate se
se
glsesc
găsesc acei
acei lndrumatori
îndrumători firesti
fireşti ai
ai poporului
poporului care
care
106
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sunt
preotii, Orice
sunt inv.1t!torii
învăţătorii si
şi preoţii.
Orice muncá
muncă facuta
făcută
la
la sat
sat f.1r.1
fără s!
să se
se tin.1
ţină seamá
seamă de
de acestia,
aceştia, fAra
fără s!
să
reuseascá
reuşească aa si-i
şi-i alátura
alătura §i
şi a-i
a-i face
face ca
ca ~i
şi dupé
după
plecarea
plecarea echipelor
echipelor s!
să continue
continue singuri
singuri munca
munca inîn
ceputá,
cepută, este
este zadamica,
zadarnică. Nu
Nu se
se poate
poate spune
spune el
că
pan!
până acum
acum intelectualii
intelectualii satelor
satelor n'au
n’au fácut
făcut nimic
nimic
pentru
pentru sato
sat. Dimpotríva,
Dimpotrivă, daca
dacă exista
există oo imbunáîmbună
tltire
tăţire oarecare
oarecare in
în felul
felul de
de viajA
viaţă al
al sáteanuhri,
săteanului,
lor
lor le-o
le-o datoram.
datorăm. De
De aceea
aceea rolul
rolul echipelor
echipelor rere
gale
gale nu
nu poate
poate si
şi nu
nu trebue
trebue s!
să fie
fie altul
altul decát
decât
de
de aa se
se pune
pune in
în slujba
slujba cárturarilor
cărturarilor care
care tráesc
trăesc
in
in dorinta
în sat,
sat, în
dorinţa de
de a-i
a-i ajuta,
ajuta, materialmente
materialmente si
şi
suíleteste,
sufleteşte, in
în lupta
lupta pe
pe care
care ei
ei oo íncepusera
începuseră didi
naintea
naintea venirii
venirii echipelor
echipelor ~i
şi pe
pe care
care oo vor
vor concon
tinua
tinua dupa
după plecarea
plecarea loro
lor. Singura
Singura problema
problemă este
este
numai
numai aceea
aceea de
de aa gási
găsi chipul
chipul in
în care
care acest
acest ajuaju
tor
tor poate
poate fi dat,
dat, metoda
metoda de
de muncá
muncă ce
ce trebue
trebue
íntrebuintata
întrebuinţată pentru
pentru transformarea
transformarea tuturor
tuturor inteinte
lectualilor,
lectualilor, fie
fie dela
dela sat,
sat, fíe
fie dela
dela oras,
oraş, laolalta,
laolaltă,
Intr'
o echipa
într’o
echipă de
de permanentá
permanentă luptá.
luptă.
La
La acest
acest rezultat
rezultat nu
nu se
se poate
poate ajunge
ajunge decát
decât
prin
formula
Cáminului
Cultural.
Ceeace
prin formula Căminului Cultural. Ceeace %1.
ză
darniceste
mai bune
dărniceşte uneori
uneori cele
cele mai
bune intentii
intenţii este
este fapfap
tul
tul e!
că intelectualii
intelectualii satelor
satelor tráesc
trăesc rül~ti
răzleţiţi unii
unii
de
de altii,
alţii, daca
dacă nu
nu chiar
chiar in
în dusmanie.
duşmănie. Caminul
Căminul
Cultural
Ii chiamá
Cultural îi
chiamă ¡ns!
insă lntr'un
într’un loe
loc unde
unde certucertu
rile
rile politice
politice §i
şi personale
personale trebuesc
trebuesc s!
să dispara.
dispară.
Cáminul
tuCăminul Cultural
Cultural inseamná
înseamnă unirea
unirea laolaltá
laolaltă aa tu
turor
turor oamenilor
oamenilor de
de bine
bine dintr'un
dintr’un sat,
sat, pentru
pentru ca
ca
acolo
acolo s!
să se
se poatá
poată injgheba
înjgheba inceputurile
începuturile unei
unei riri
dicari
dicări continue
continue aa satuLui
satului intreg.
întreg.
De
De aceea
aceea echipele
echipele studentesti
studenţeşti au
au Iost
fost dela
dela inîn-
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ceput
Ceput puse
puse in
în slujba
slujba acestor
acestor Camine
Cămine Culturale.
Culturale.
Ele nu
nu au
au, fost
fost deci trimise
trimise ca sa
să lucreze
lucreze de
de
capul
capul lor
lor ~i
şi singuratice
singuratice in
în sat,
sat, ci dimpotrivá,
dimpotrivă,
s!
să se integreze
integreze Cáminului
Căminului Cultural
Cultural ~i
şi s~
să lucreze
lucreze
ca
ca membri
membri ai kli.
lui. De
De aceea cáminele
căminele in
în care
s'au
s'au trimes
trimes echipeIe
echipele studentesti
studenţeşti trebuesc
trebuesc sa
să fíe
fie
socotite
ca
ni~te
cámine
experimentale,
in
care
socotite
nişte cămine experimentale, în care
s'a
s’a incercat,
încercat, ~i
şi in
în buná
bună parte
parte s'a
s’a reusit,
reuşit, sa
să se
creeze
creeze un
un program
program de
de muncá
muncă ~i
şi o tehnicá
tehnică de
de
aplicare
aplicare a acestui
acestui program,
program, care
care s~
să poatá
poată fi du~
după
aceea primit
primit de toate
toate Cáminele
Căminele din
din fad.
ţară. Sunt
Sunt
atát
atât de
de multe
multe bune
bune veinte,
voinţe, atat
atât dor
dor de
de aa face
bine,
bine, in
în toatá
toată tara,
ţara, Incát
încât ar
ar fi pacat
păcat ca
ca ele s~
să nu
nu
poaU
poată fi folosite.
folosite. Si,
Şi, deocamdatá,
deocamdată, cam
cam aceasta
aceasta
este situatia:
situaţia; cáci
căci oamenii
oamenii de
de bun~voin~
bunăvoinţă nu
nu ~tiu
ştiu
ce anume
anume trebue
trebue s~
să Iac~.
facă, n'au
n’au in
în fata
faţa lor
lor o pildá
pildă
pe
pe care
care s'o
s’o urmeze.
urmeze. Se marginesc,
mărginesc, de
de aceea,
aceea, s~
să
creeze o biblioteca
cu
pujine
cArti,
dintre
care
bibliotecă
puţine cărţi, dintre
in~
încă mai
mai putine
puţine -sunt
sunt cu adevárat
adevărat Iolositoare
folositoare popo
porului
porului sau
sau s~
să dea
dea serbári
serbări ~i
şi ~ez~tori
şezători artistice,
artistice, al
cáror
căror folos
folos este i1uzoriu
iluzoriu ~i
şi repede
repede se transforma
transformă
Intr'un
într’un prilej de
de petrecere
petrecere aa intelectualilor
intelectualilor din
din
sate,
sate, in
în loe
loc s~
să fie un
un mijloc de
de ridicare
ridicare efecefec-*
tiv~
tivă aa satului.
satului. Mai
Mai ales
ales de aceea, pilda
pilda echipeechipe
lor
lor studentesti
studenţeşti regale
regale este Iolositoare,
folositoare, pentru
pentru c~
că
accentul
accentul aa fost
fost pus
pus in
în munca
munca lor
lor nu
nu pe discurdiscur
suri
tinute la prilejuri
suri ţinute
prilejuri festive
festive sau
sau la ~eutori.
şezători, ci
pe
pe o muncá
muncă practica
practică ~i
şi directa
directă in
în jurul
jurul dispendispen
sarului
~i
a
gospodáriei
t1rlne~ti.
T
oate
sarului şi
gospodăriei ţărăneşti. Toate eámicămi
nele
nele culturale
culturale trebue
trebue sa
să inteleag~
înţeleagă ca
că a sosit
sosit momo
mentul
mentul cánd
când e nevoe
nevoe sa
să se parbeasd
părăsească propapropa
ganda
ganda oralá
orală pentru
pentru o indreptare
îndreptare spre
spre a~unea.
acţiunea
108
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directa,
care el singur
directă. Pilda
Pilda omuIui
omului care
singur munceste,
munceşte,
desi
casmaua, la
deşi intelectual,
intelectual, cu
cu casmaua,
la asanarea
asanarea bálbăl
toacelor din
din sat,
sat, care
singur altoeste
altoeşte pomii
pomii din
din
toacelor
care singur
modeste pepiniere,
pepiniere, care
care trece
din casa
casă în
casă
modeste
trece din
in casa
pentru
ferestrele şi
~i aa arata
pentru aa deschide
deschide ferestrele
arăta cum
cum tretrebuesc
oamenii maturi
buesc ingrijifi
îngrijiţi copiii
copiii ~i
şi oamenii
maturi pentru
pentru
ca
ca sánatatea
sănătatea sa
să le
le fie
fie buná,
bună, este
este singura
singura care
care
poate
pentru cA
poate fi urmatá
urmată de
de sat,
sat, pentru
că numai
numai ea
ea vine
vine
de
folos practic
de indatá
îndată cu
cu un
un folos
practic ce
ce nu
nu se
se poate
poate tAtă
gAdui.
gădui.
Aceastá transformare
transformare aa metodelor
metodelor de
Această
de lucru
lucru ale
ale
Căminelor CuIturale
Culturale este
este ţinta
cea mare
pe care
Climinelor
tinta cea
mare pe
care
trebue
SA' pre
pretrebue s'o
s’o urmáreascá
urmărească echipele
echipele regale.
regale. Să
supunem
supunem cA
că o echipá
echipă studenteasca
studenţească in
în cele
cele trei
trei
luni
bolluni de
de zile
zile cát
cât aa stat
stat in
în sat
sat aa ingrijit
îngrijit toji
toţi bol
navii
din comuna,
nenavii din
comună. Dupa
După plecarea
plecarea ei ¡nsa,
însă, nemai
un doctor
sA dea
oamai fiind
fiind un
doctor care
care să
dea ingrijiri,
îngrijiri, oa
menii
menii vor
vor rAmane
rămâne tot
tot neingrijiti.
neîngrijiţi. De
De aceea
aceea s'ar
s’ar
putea
vreme cât
eat
putea socoti
socoti oo asemenea
asemenea munel,
muncă, atáta
atâta vreme
nu
poate fi
in toate
nu poate
fi flicutA
făcută pennanent
permanent ~i
şi în
toate satele,
satele,
drept
drept un
un simplu
simplu gest
gest de
de filantropie,
filantropie, foarte
foarte frufru
lDOS,
mos, dar
dar foarie
foarte putin
puţin eficace,
eficace. InsA
Insă echipele
echipele stustu
dentesti
~i altceva:
altceva: anume
anume sA
denţeşti au
au cáutat
căutat sA
să facA
facă şi
să
gáseascá
metodele
prin
care
se
poate
duce
,o
camgăsească metodele prin care se poate duce o campanie
satul, ceeace
panie de
de igiená
igienă publica
publică in
în tot
tot satul,
ceeace nu
nu
presupune neapărat
neapárat presenta
doctor. Ingripresupune
prezenţa unui
unui doctor.
îngri
jirea
slnAtAtü prin
jirea sănătăţii
prin igiena
igiena elementará,
elementară, supravesuprave
gherea
vizite domiciliare
gherea prin
prin vizite
domiciliare aa tuturor
tuturor lehuzelehuzelor
de pildă
pildl actíuni
sunt
lor ~i
şi sugacilor,
sugacilor, iata'
iată'de
acţiuni care
care sunt
numai
modeste; in
numai aparent
aparent modeste;
în realitate
realitate ele
ele sunt
sunt de
de
mare
intai, pentru
cA atacA
mare valoare:
valoare: mai
mai întâi,
pentru că
atacă adeade
várata
vărata problema
problemă grava,
gravă, aceea
aceea a slinlitlitii
sănătăţii popupopu
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tare
lare ~
şi in
în al doilea
doilea rand
rând ~
şi mai
mai ales, pentru
pentru cl
că
aceastl
poate fi dusá
această aetiune
acţiune poate
dusă mai departe
departe ~
şi in
în
timpul
timpul iernii
iernii de
de membrii
membrii permanenti
permanenţi ai
ai CilmiCămi
nelor,
regale n'ar
nelor. De
De asemeni,
asemeni, daca
dacă echipele regale
n’ar fi
reusit
51
facli
decát
munca
bruu
a
slplrii
reuşit să facă decât munca brută a săpării sanşan
turilor,
ţurilor, i-am
i-am putea
putea usor
uşor confunda
confunda cu serviciile
serviciile
tehnice
tehnice ale Ministerului
Ministerului de
de Comunicatii.
Comunicaţii. Insa
Insă
rostul
rostul urtnlrit
urmărit a fost
fost altul:
altul: acela
acela de
de aa schimba
schimba
mentalitatea
mentalitatea satului
satului cu
cu privire
privire la problemele
problemele ediedi
litare
litare ti
şi mai
mai ales a da
da in
în sarcina
sarcina Cáminului
Căminului local
grija
grija índeplinirii
îndeplinirii ~i
şi pe
pe mai
mai departe
departe a acestui
acestui propro
gram
gram de
de lucru,
lucru, care nu
nu cere o pregatire
pregătire deosedeose
bita,
bită, ci numai
numai o sinceritate
sinceritate in
în nevoile
nevoile noastre
noastre
de trai
trai civilizat ~i
şi un
un spirit
spirit de
de jertfl
jertfă pentru
pentru bibi
de
nele obstesc.
obştesc.
nele
Activitatea
Activitatea echipelor
echipelor regale
regale trebue
trebue deci
deci sl1
să
tindá
tindă la
la crearea
crearea pe
pe tot
tot intinsul
întinsul t11rii
tării a unor
unor QCă
mine Culturale
Culturale carera
cărora si
să se lase o pildl
pildă de
de urur
mat ~i
şi un
un program
program practic
practic de
de aplicat,
aplicat.
mat
Munca
Munca echipelor
echipelor in
în sánul
sânul Camínelor
Căminelor CultuCultu
rale mai are
are incl
încă un
un folos ~i
şi anume
anume acela al
controlului
controlului ce se poate
poate astfel
astfel face de
de organele
organele
in drept.
rebue sil
in lipsa
drept. T
Trebue
să recunoastem
recunoaştem ca,
că, în
lipsa
unui
unui control,
control, o asemenea
asemenea miscare,
mişcare, mai ales daca,
dacă,
dupa
după cum
cum nldljduim,
nădăjduim, va lua
lua proportii
proporţii din
din ce
in
în ce mai mari,
mari, ar
ar putea
putea sl
să fie ~i
şi prímejdíoasa,
primejdioasă,
prin
prin faptul
faptul cl
că s'ar
s’ar putea
putea abate
abate dela
dela scopul
scopul prepre
as
cis pe
pe care trebue
trebue 51-1
să-l urmáreascá
urmărească ~i
şi care este
exclusiv
exclusiv acela al ridicárii
ridicării satului
satului spre
spre trepte
trepte de
de
mai
mai inaltl
înaltă omenie,
omenie. Organisarea
Organizarea ei in
în sánul
sânul QCă
minelor
permanente, a caror
minelor Culturale
Culturale permanente,
căror intreagl
întreagă
activitate
activitate este
este controlata
controlată ~i
şi indrumatl
îndrumată de
de orgaorga
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nul
nul central
central al Fundatiei
Fundaţiei Culturale
Culturale Regale
Regale PrinPrin
cipele
cipele Carol,
Carol, poate
poate duce
duce la crearea
crearea unui
unui cadru
cadru
deplin
deplin inchegat,
închegat, care sA
să garanteze
garanteze seriozitatea
seriozitatea
lucrárilor
lucrărilor ~şi neabaterea
neabaterea lor
lor dela
dela scopul
scopul ce tretrebue
bue sa-l
să-l aibli.
aibă.
Tinta
Ţinta generala
generală pe
pe care trebue
trebue s'o
s’o urmárim
urmărim nu
nu
poate
poate fi deci alta
alta decát
decât crearea, pe
pe intreg
întreg inîn
tinsul
tinsul tArií,
ţării, a unui
unui mare
mare numár
număr de
de Omine
Cămine CulCul
turale.
turale. SA
Să nu
nu mai fie sat
sat in
în care
care 51
să nu
nu existe
existe
un
Camin
Cultural
~
sA
nu
fíe
Crunin
Cultural
un Cămin Cultural şi să nu fie Cămin Cultural
care
care sA
să nu
nu fi reusit
reuşit sA
să mobilizeze
mobilizeze pe
pe loe,
loc, la
la oo
muncá
muncă culturalá,
culturală, pe
pe absolut
absolut toti
toţi oamenii
oamenii care
care
pot
pot fi de
de folos
folos sAtenilor.
sătenilor. In
In cadrele
cadrele astfel
astfel forfor
mate,
prin
organizarea
Caminelor,
s1
se
intemate, prin organizarea Căminelor, să se inte
greze
greze echipele
echipele studentesti,
studenţeşti, nu
nu numai
numai pe
pe timp
timp de
de
un
un an,
an, ci, daca
dacă s'ar
s’ar putea,
putea, an
an dupá
după an,
an, chiar
chiar
dupa
după párasirea
părăsirea universitatii,
universităţii, astfel
astfel ca sA
să apara
apară
tuturor
tuturor intelectualilor
intelectualilor tArii
ţării oo datorie
datorie foarte
foarte fifi
reascá,
rească, obligatia
obligaţia lor
lor de
de aa munci
munci nu
nu numai
numai in
în
ramurile
ramurile profesiei
profesiei lor
lor orA~en~ti,
orăşeneşti, ci ~i
şi in
în rándurându
rile
rile unui
unui Camin
Cămin Cultural
Cultural sátesc.
sătesc.
Iníáptuirea
înfăptuirea unui
unui asemenea
asemenea plan
plan de
de lucru
lucru ar
ar
aduce
aduce dupa
după sine
sine o schimbare
schimbare totala
totală in
în atmoslera
atmosfera
vietii
vieţii noastre
noastre intelectuale,
intelectuale. Cercetarea
Cercetarea atent1
atentă ,işi
~tiintificA
ştiinţifică aa vietii
vieţii populare
populare ar
ar face vie
vie tntotdeaîntotdea
una,
una, viata
viaţa sufleteascá
sufletească a satenilor,
sătenilor, ca o problemA
problemă
de
de existenta
existenţă nationala,
naţională, in
în mintea
mintea tuturor
tuturor cártucărtu
rarilor
rarilor tarii.
ţării. lar
Iar grija
grija gAsirii
găsirii mijloacelor
mijloacelor prin
prin care
aceastá
această ¡"ltelectualitate
‘iitelectualitate poate
poate fi de
de folos
folos marilor
marilor
mase
mase populare
populare ne-ar
ne-ar impiedica
împiedica dela
dela prea
prea desde
desele
abateri
abateri ce se fac de
de atáta
atâta vreme
vreme in
în cultura
cultura noasnoas
trA,
tră, dela
dela un
un ideal
ideal cultural
cultural propriu
propriu nona.
nouă. In
In aa
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ceste lmprejurári
împrejurări putem
putem nadajdui
nădăjdui la
la colaboracolabora
rea
rea unei
unei serii de
de cárturari,
cărturari, care sil
să i§i
îşi aduca
aducă Iaîn
treg
prinosul lor
treg prinosul
lor de
de talent
talent ~i
şi suflet
suflet pentru
pentru creacrea
rea
rea valorilor
valorilor culturale
culturale de folos popular
popular §i
şi astfel
sil
să ajungem
ajungem la astuparea
astuparea prapastiei
prăpastiei primejdioase
primejdioase
deschise
intre
sat
~i
oras
si
la
legarea
deschise între sat şi oraş şi
legarea din
din nou
nou
a firului
firului traditional,
vreme Intradiţional, o bunñ
bună bucatá
bucată de
de vreme
în
trerupt,
trerupt, care unea
unea duhul
duhul si
şi nevoile reale
reale ale sasa
telor
telor cu creatiile
creaţiile cele mai
mai inalte
înalte ale culturii
culturii oráoră
senesti.
şeneşti.
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PREFACERI ~J
ŞI TRADITII
TRA DIŢII
Activitatea
Activitatea une.i
unei echipe regale
regale este, fara
fără inîn
doialá,
doială, o activitate
activitate de
de prefacere
prefacere éh
a>. satului.
satului. latA
Iată
pentru
pentru ce foarte
foarte multi
mulţi dintre
dintre iubitorii
iubitorii adevárati
adevăraţi
ai lumii
lumii sate~ti
săteşti se bucurá
bucură ~i
şi nu
nu prea
prea de
de aceste
echipe,
teamá
fiindu-le
ca
nu
cumva
prin
echipe, teamă fiindu-le
nu cumva prin asease
menea
menea Incercári
încercări reformatoare
reformatoare sa
să nu
nu se praplprăpă
deascá
dească partea
partea aceea frumoasA
frumoasă aa vietii
vieţii satului,
satului,
parfumul arhaic
arhaic ~i
şi poezia
poezia vesnic
veşnic proaspAtA
proaspătă lele
parfumul
gatA
gată de
de stárile
stările de fapt
fapt patriarhale.
patriarhale.
O parte
parte de
de adevár
adevăr se cuprinde
cuprinde in
în aceastá
această
teamá
de
teamă a unora.
unora. A spus-o
spus-o ~i
şi Eminescu:
Eminescu: "un
„unde
vin
vin cu
cu drum
drum de
de fier, toate
toate cántecele
cântecele pier",
pier“. JaU
Iată
de
de ce este
este nimerit
nimerit sa
să privim
privim problema
problema in
în fata
faţă
~i
vrem noi sa
şi si
să ne lntrebám:
întrebăm: vrem
să schimbám
schimbăm satul
satul
total,
total, sa-l
să-l stergem
ştergem de pe
pe fata
faţa pamantului
pământului ~i
şi sa-l
să-l
înlocuim cu altul
altul "model",
„model“, dupa
după un
un sablon
şablon unic
inlocuim
scornit
scornit aici la Bucuresti?
Bucureşti? Hotárit
Hotărît lucru,
lucru, nu
nu avem
avem
de gánd
gând sa
să facem
facem asa
aşa ceva1
ceval Suntem
Suntem cu mult
mult
mai
mai realisti
realişti si
şi vedem
vedem problema
problema fh'a
fără de
de aceste
naivitáji
naivităţi pe
pe care poate
poate ni le doresc
doresc unii.
~i
Şi problema,
problema, oricát
oricât s'ar
s’ar ascunde
ascunde dupa
după deget
deget
("Curiemd
(„C u rieru l Ecli.ipelor";
Echipelor“ ; 18
18 dulíe
Iulie 1935).
1 9 3 5 ).
8
8
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indrlgitii
îndrăgiţii de
de patriarhalism,
patriarhalism, este aceasta:
aceasta: satul
satul
románesc
românesc este astázi
astăzi in
în prefacere,
prefacere, fie cl
că o vrem
vrem
că nu
nu o vrem.
vrem. Numai
Numai că
prefacerea aceasta
aceasta
fie cl
ca prefacerea
se face orbeste
orbeşte ~i
şi Url
fără destulá
destulă cumintenie,
cuminţenie. SISă
tenü
tenii i~i
îşi pübesc
părăsesc vechiul
vechiul lor fel de a fi ~i
şi intrl
intră
íntr'o
într’o altl
altă viatA
viaţă pentru
pentru care nu
nu sunt
sunt indeajuns
îndeajuns
de
preglti~.
Lumea
moderna
~i
are
relele
sale.
de pregătiţi. Lumea modernă îşi are
Dar
PanA acum
Dar i~i
îşi are
are ~i
şi i>artile
părţile ei bune.
bune. Până
acum insl,
însă,
satul
satul nu
nu s'a
s’a bucurat
bucurat indeajuns
îndeajuns de
de pütile
părţile acesaces
tea
tea bune
bune ale vietii
vieţii moderne.
moderne. A luat
luat ce-i urát
urât ~şi
ráu,
dar
n'a
luat
ce-i
bun.
Dacl
de
pildá
rău, dar n’a luat
bun. Dacă de pildă din
din
orase
oraşe se tlspande~te
răspândeşte siEilisul,
sifilisul, nu
nu suntem
suntem datori
datori
51
tot din
să aducem
aducem tot
din orase
oraşe ~i
şi neosalvarsanul?
neosalvarsanul? Se
poate
poate afia
afla cineva care s~
să nu
nu se bucure
bucure de
de slnlsănă
tatea
tatea poporului?
poporului? ~f
Şi! putem
putem sl
să ne punem
punem noi
tn~ine,
înşine, vre-o
vre-o stavilá
stavilă in
în lupta
lupta pe care o ducem
ducem
pentru
pentru higiena
higiena satului?
satului? Sau
Sau pentru
pentru intreaga
întreaga noanoa
stra
.campanie
de
lucrári
edilitare?
Recititi
stră campanie de lucrări edilitare? Recitiţi cucu
vintele
vintele rostite
rostite de
de M. S. Regele la piecarea
plecarea echiechi
pelor
pelor §i
şi veti
veţi vedea
vedea cl
că accentul
accehtul in
în programul
programul nono
stru
pus tocmai
stru de
de lucru
lucru este pus
tocmai pe
pe aceastá
această lature
lăture
satului: pe
pe slnltate,
sănătate, pe
pe higienl.
higi'enă.
a problemei
problemei satul~i:
In
muncá. DacA
moIn al doilea
doilea ránd,
rând, pe muncă.
Dacă lumea
lumea mo
demá
dernă a oraselor,
oraşelor, cu economia
economia ei capitalista,
capitalistă, a
spart ~i
şi a risipit
risipit vechile noastre
noastre organizatii
organizaţii soso
spart
ciale dela
dela sate, nu
nu suntem
suntem datori
datori sa
să luam
luăm pentru
pentru
sáteni
săteni mAsuri
măsuri de
de aparare
apărare ~şi s~
să cáutám
căutăm a le da
da
o .organizare
organizare care sá-i
să-i apere
apere ~í
şi sa-i
să-i facl
facă a sta
sta
in
în fata
faţa altora
altora cu arme
arme egale, in
în lupta
lupta economicá?
economică?
larl~i
ar avea curajul
Iarăşi tntrebam
întrebăm cine ar
curajul 51
să spue
spue cA
că
rlu
rău face o echipa
echipă cánd
când deschide
deschide o ~coall
şcoală de
de
altoit
altoit sau
sau de
de menaj, cánd
când deprinde
deprinde pe sáteni
săteni cu
114

SOCIOLBUC

o gospodárie
gospodărie rationalá
raţională sau
sau ii
îi organizeazé
organizează in
în toto
v~r~~ii
vărăşii ~i
şi cooperative?
cooperative?
Ramáne
Rămâne deci
deci ceva
ceva de
de discutat
discutat numai
numai in
în ce
priveşte activitatea
activitatea de
de prefacere
prefacere suíleteascá
sufletească ~i
şi
priveste
mtelectualá,
intelectuală. Aci
Aci Intr'adevár
într’adevăr am
am Ji
fi gre~iti
greşiţi daca,
dacă,
in
în regiunile
regiunile unde
unde viaja
viaţa sufleteascá
sufletească s'a
s’a pástrat
păstrat nene
atinsá,
am
veni
noi
51
le
stricám
traditiile
atinsă, am veni
să
stricăm tradiţiile ~i
şi
sá-i
să-i "culturali:z:Am"cu
„culturalizăm“ cu sila. Dimpotriva
Dimpotrivă in
în asease
menea
menea regiuni
regiuni echipa
echipa este aceea care trebuie
trebuie s~
să
puie la scoala
şcoala satului
satului ~i
şi s~
să Invete
înveţe dela
dela sato
sat,
se puie
cu luare
luare aminte
aminte ~i
şi cu dragoste,
dragoste, Iucrurile
lucrurile minuminu
nat
nat de
de frumoase
frumoase de acolo: muzicl,
muzică, poezie, jojo
curi,
curi, sport.
sport. Iatá
Iată de
de ce ~i
şi studiile
studiile de
de monografie
monografie
au ~i
şi rostul
rostul acesta
acesta de
de aa face mai
mai strinsA
strânsă legAlegă
au
tura
tura sufleteascá
sufletească intre
între viaja
viaţa satului,
satului, pistratl
păstrată ~i
şi
iubită asa
aşa cum
cum este, ~i
şi ·echip.1.
echipă.
iubitA
Dar
Dar acolo unde
unde viata
viaţa aceasta
aceasta frumoasl
frumoasă a fost
fost
inlocuitA
cu
o
copie
proastá
dupl
mahalalele
oraînlocuită cu o
proastă după mahalalele ora
~elor,
şelor, acolo unde
unde portul
portul s'a
s’a pierdut,
pierdut, muziea
muzica s'a
s’a
prostit
prostit ~i
şi puterea
puterea de
de crearea
crearea folk1orului
folklorului a sleit?
sleit?
Nu
Nu e de
de datoria
datoria noastrá
noastră 5.1
să clut~m
căutăm cu erice
orice
chip
chip aa le reínvia,
reînvia, a face din
din nou
nou astíel
astfel ca traclitradi
tia
ţia 51
să fíe
fie p.1stratl,
păstrată, a conviage
convinge oamenii,
oamenii, aa lansa
lansa
chiar
chiar oo moda
modă intre
între sáteni,
săteni, pentru
pentru reíntoarcerea
reîntoarcerea
la cele bltrine~?
bătrâneşti? S'ar
S’ar putea
putea ca
ca 51
să nu
nu reu~im
reuşim
in
în aceastá
această incercare
încercare aa noastrá.
noastră. S'ar
S’ar putea
putea uneune
ori
ori 5.1gre~im
să greşim in
în executarea
executarea gándului
gândului nostru.
nostru. S'ar
S’ar
putea
putea chiar
chiar ca, ceeace Incercám
încercăm noi,
noi, s~
să fie o utouto
pie ~i
şi viaja
viaţa bogatl
bogată in
în folk1or
folklor a satului
satului s~
să fie sorsor
pie
tită flr.1
fără scapare
scăpare pieirii.
pieirii. In
In tot
tot cazul, noi
noi ne vom
vom
titl
fi flcut
făcut datoria,
datoria, ~i
şi nimeni
nimeni nu
nu va avea
avea dreptul
dreptul
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sA
am injeles
problema si
să ne spuie
spuie el
că n'
n’am
înţeles problema
şi cA
că am
am
gresit atunei
greşit
atunci cánd
când ne-am
ne-am pus
pus ca prográm:
program: reforrefor
marea totală
totala a satului
vedete al
satului din punctul
punctul de vedere
sanatatii §i
gospodare#i. în
Insănătăţii
şi a organizarii
organizării sale gospodăreşti,
ver~unata păstrare
pastrare a tradiJiei
verşunată
tradiţiei .in
în domeniul
domeniul vietii
vieţii
suflefe#i
sufleteşti §i
şi intelectuale.
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PENTRU
PENTRU UN CREZ DE MUNCA
MUNCA
AL CELOR TINERI
TINERI
Daca
Dacă am
am avea
avea sume
sume enorme
enorme de
de bani,
bani, medimedi
camente,
masini
agricole
~i
vite
de
rasa,
cate
camente, maşini agricole şi vite de rasă, câte am
am
vrea,
vrea, UrA
fără Indoialá
îndoială cA
că am
am putea
putea ridica
ridica un
un sat,
sat,
din
din punct
punct de
de vedere
vedere cultural,
cultural, cu
cu mult
mult mai
mai usor.
uşor.
E deci
deci firesc
firesc ca
ca multe
multe echipe
echipe sA
să fi cáutat
căutat sA-~i
să-şi
procure
aceste
mijloace
,i
noi
trebue
sA
ne
procure aceste mijloace şi noi trebue să ne bubu
curam,
curăm, frAte,te,
frăţeşte, de
de cáte
câte ori
ori una
una din
din ele,
ele, prin
prin strAstră
duintele
duinţele ei,
ei, reu~e,te
reuşeşte sA
să mánuiascá
mânuiască fonduri
fonduri mai
mai
mari,
mari, spre
spre folosul
folosul satului
satului unde
unde lucreaea.
lucrează.
Dar
Dar iarA~i
iarăşi nu
nu trebue
trebue sA
să se
se máhneascá
mâhnească prea
prea
mult,
mult, acei
acei din
din echipele
echipele mai
mai bátute
bătute de
de soartá.
soartă. PenPen
tru cA
că trimiterea
trimiterea unor
unor Echipe
Echipe Studente,ti
Studenţeşti la
la sate,
sate,
este
ceva
care
are
un
rost
cu
mult
mai
adánc
este ceva care are un rost cu mult mai adânc
,i
şi mai
mai tainic,
tainic, un
un rost
rost pe
pe care
care este
este bine
bine sa-l
să-l mai
mai
spunem
spunem íncaodata,
încăodată, ca
ca sA
să nu-l
nu-1 uitám,
uităm.
Echipele
Echipele trimise
trimise sunt
sunt echipe
echipe experimentale
experimentale ,işi
studentesti,
avánd
menirea
sA
experimenteze,
studenţeşti, având menirea să experimenteze, aadica,
dică, ce poate
poate face
face oo manA
mână de
de oameni
oameni de
de bine,
bine,
intr'un
într’un Camin
Cămin Cultural.
Cultural. Oamenii
Oamenii acestia
aceştia de
de bine,
bine,
pentru
pentru ca experimentul
experimentul sA
să fie
fie doveditor,
doveditor, trebue
trebue
.(
..Curierul
.(„C
u rieru l Echipe]or"¡
E ch ip elo r"; 27 lulie
Iulie 1935).
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sI
să lucreze in
în condijii
condiţii normale.
normale. Din
Din nefericiee,
nefericire,
~tim
lucro la
ştim care
care sunt
sunt conditiile
condiţiile normale
normale de
de lucru
sate.
sate. Noi
Noi nu
nu vom
vom putea,
putea, pentru
pentru mulü
multă vreme
vreme
incA,
strángem, pentru
încă, sll
să strângem,
pentru toate
toate satele,
satele, mijloace
din
din cale afarl
afară de Mari.
mari.
latA
Iată deci
deci de
de ce noi, in
în Echípele
Echipele Studentesti,
Studenţeşti,
trebue
trebue sl
să dovedim
dovedim cI
că o manl
mână de
de oameni
oameni tineri
tineri
~i
in duda
şi de
de inimá,
inimă, poate
poate face mult,
mult, în
ciuda lipsurllor
lipsurilor
~şi in.
în ciuda
ciuda greuUfilor.
greutăţilor, chiar
chiar ~i
şi in
în cel
cel mai oroporop
sit
sat
din
tara
románeascá,
chiar
~i
atunci
sit sat din ţara românească, chiar şi atunci cánd
când
alti
alţi oameni,
oameni, pe
pe care ni i-am
i-am dori
dori tovarl~i,
tovarăşi, se
uita
uită la noi cu ochii neincrezlltori
neîncrezători ~şi rlluvoitori.
răuvoitori.
Aceasta
Aceasta este pilda
pilda pe
pe care trebue
trebue sl
să o dám,
dăm, noi
cei tineri,
tineri, pilda
cu
care
ne
vom
putea
pilda
vom putea mándri,
mândri,
cáci
urmatá de
căci este singura
singura ce va putea
putea fifi urmată
de toatá
toată
lumea
lumea in
în vremurile
vremurile acestea
acestea de grea
grea lipsá,
lipsă. Clci
Căci
dad
milioane
nu
avem,
ca
sll
le
dám
drumul
dacă milioane nu
să
dăm drumul
sl
sate, cel putin
să curgá
curgă ploaie
ploaie peste
peste sate,
puţin suflet
suflet ~i
şi
dragos
te de
si avem
dragoste
de sat,
sat, atlrnl
atârnă de
de noi să
avem ~i
şi si
să
Iacem
facem din
din ele un
un semn
semn al nostru,
nostru, al celor tineri.
tineri.
Bucuraji-vá
deci
~i
fiti
mándri,
daca
veti
Bucuraţi-vă
şi fiţi mândri, dacă veţi pupu
tea
tea Iace
face sll
să se simtl
simtă in
în sat
sat suflétul
sufletul vostru,
vostru, in
în
ciuda
ciuda mizeriei
mizeriei hade
hâde ~i
şi a lipsei
lipsei de
de mijloace care
te gatue~te.
gâtueşte. SI
Să se fae!
facă simtit,
simţit, muncind
muncind tlrlne~te,
ţărăneşte,
Inversunat,
înverşunat, strangand
strângând din
din dinti,
dinţi, la
la nevoie,
nevoie. Clla
Căci
dad
dacă astáz]
astăzi trudim
trudim intunecap.
întunecaţi in
în greut~ti,
greutăţi, maine
mâine
vom
vom fi blánd
blând Íuminaji
luminaţi de
de raza
raza bucuriei
bucuriei aceleia,
care vine
din
izbánda
pe
care
o
~tii
vine din izbânda pe
ştii el
că nu
nu este
este
numai
numai a ta,
ta, ti
ci a tuturor
tuturor acelora
acelora pentru
pentru pilduipilduirea
rea carera
cărora ti-ai
ţi-ai trlit
trăit viata,
viaţa.
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IMPOTRIVA
ÎMPOTRIVA UNEI HARNICII
HARNICII OARBE
FArAindoialá
Fără îndoială cA
că munca
munca este 5fanu.
sfântă. Dar
Dar penpen
tru aceasta,
trebue 5A
~ insuflefiU
aceasta, ea trebue
să mai fie şi
însufleţită
de
cree şi
~i himinatá
de un
un crez
luminată de un
un gand.
gând. Crezul
Crezul ne
este: jertfA
este:
jertfă a noastrá
noastră pentru
pentru ob~e.
obştie. Gandul
Gândul nono
stru,
jerífim, astEel
stru, e acela eli
că avem
avem datoria
datoria 51
să ne jertfim,
astfel
ineat
pilduitori pentru
pentru altií,
încât s~
să fim pilduitori
alţii.
Zadarnic
munci, din
din rlsputeri,
toaU
Zadarnic am
am munci,
răsputeri, daca
dacă toată
truda
f!clie subt
subt
truda ne-ar
ne-ar TAmane
rămâne ascunsA,
ascunsă, ca o făclie
ebroc.
dorniel 5AlacA
obroc. Astbí
Astăzi toatá
toată lumea
lumea e dornică
să facă ceva
pentru sate. Dar
multi se sbat
zadarnic gresind
pentru
Dar mulţi
sbat zadarnic
greşind
dnunurile,
drumurile, adulmecánd
adulmecând rlscruci1e,
răscrucile, z!hovind
zăbovind in
în
locuri
iar~i calocuri de primejdie,
primejdie. Fieeare
Fiecare pome,te
porneşte iarăşi
ca
lea dela
dela inceput,
alpi au
au lucrat
lucrat înain
inainînceput, uitand
uitând a
că şi alţii
tea lor
mereu lucránd,
tea
lor ~i
şi el,
că, poate,
poate, mereu
lucrând, au
au apucat
apucat
sA Ji
să
şi tnvete
înveţe ceva.
Dar nu
Dar
nu e numai
numai vina
vina lor, ci ,i
şi a celor care
,tiu ~
taco Vina
ştiu
şi tac.
Vina acelera
acelora care nu
nu ,tiu
ştiu spune
spune cum
trebue,
primitA. Vina
trebue, inv!tAtura
învăţătura primită.
Vina acelora
acelora care din
din
lene
lene nu-si
nu-şi simt
simt chemarea
chemarea de
de dascáli
dascăli ~i
şi de
de luplup
Utori
gandului.
tători ai gândului.
latA
tovar!Jii de oaIată noi, Echipele,
Echipele, suntem
suntem tovarăşii

,i

( ,.Curierul
..Curierul Ecbipelo..";
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meni
meni cu un
un rost
rost in
în cultura
cultura drturAreasd.
cărturărească a t1rii.
ţării.
Prin
Prin cresterea
creşterea ce Di
ni s'a
s’a dat,
dat, mánuim
mânuim condeiul,
condeiul,
folosim
folosim vorba
vorba ~i
şi ne
ne spunem
spunem cuvántul,
cuvântul, fiecare la
locul nostru.
nostru. De
De aceea munca
munca noastrá
noastră nu
nu se sfusfâr
şeşte în satul
satul celor trei
trei luni
luni de
de varAin
vară în care tr!im,
trăim,
~e~tein
ci mai
mai departe.
departe, trebue
trebue sI
să ducem
ducem tuturor
tuturor vestea
vestea
cea nouá,
nouă, a luptei
luptei pomitá
pornită pentru
pentru mai
mai mult!
multă omeome
nie intre
între oameni
oameni ,işi mai
mai multá
multă culturA.
cultură. Ce folos
dacá
pierdacă suntem
suntem hamici,
harnici, trei
trei luni,
luni, intr'un
într’un colt
colţ pier
dut
dut de
de tarA,
ţară, dad.
dacă altii
alţii nu
nu vor
vor face la fel cu noi?
noi?
Dacñ
Dacă altii
alţii nu
nk vor
vor putea
putea trage
trage Ioloase
foloase din expeexpe
rienta
rienţa noastrá?
noastră?
Chiar
Chiar daca
dacă am
am cadea
cădea istoviti,
istoviţi, seara
seara de
de pe
urma
urma muncii
muncii f!cute,
făcute, hárnicia
hărnicia noastrá
noastră tot
tot oarbá
oarbă
rámáne,
rămâne, daca
dacă nu
nu vom
vom sti
şti sI
să scápám
scăpăm din
din ea.
ea, ce
este de
de scápat:
scăpat: inv!f!tura.
învăţătura.
Suntem
Suntem tchipt
echipe experimentale;
experimentale; adicá
adică trebue
trebue si
să
ne intoarcem
întoarcem acasa,
acasă, cu o experienta,
experienţă, pe
pe care altü
alţii
si
să o posta
poată apoi folosi.
latA
Iată de
de ce nu
nu trebue
trebue s!
să uitám
uităm nid-o
nici-o singur!
singură
clip!
clipă datoria
datoria noastrá
noastră de
de clrturari:
cărturari: s!
să scrim
scrim pe
pe
hártie
hârtie studiile
studiile trebuincioase
trebuincioase intelegerii
înţelegerii muncü
muncii EAfă
cute; sI
să ar!tAm,
arătăm, monografic,
monografic, care ne
ne era
era satul
satul
~i
şi sA
să infAti~!m
înfăţişăm in
în rapoarte
rapoarte gándurile
gândurile noastre
noastre Ji
şi
experienta
experienţa ca~tigatl
câştigată muncind.
muncind.
O
O scoalá,
şcoală, in
în adeváratul
adevăratul inteles
înţeles al cuvántului,
cuvântului,
iaü
ce
trebue
5!
fie
o
echipá,
Si
s!
iată
trebue să
echipă. Şi să dea
dea DUll)Dum
nezeu ca la aceastá
această scoala,
şcoală, cát
cât mai deslvhliü,
desăvârşită,
nezeu
să vie
vie tofi
toţi clrturarii
cărturarii cu dragoste
dragoste adevkatl
adevărată peapen
si
tru
tru tarA.
ţară.
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GRANIŢA NAS~UDULUI.
NASAUDULUI.
SATE DIN GRANITA

I
~

Pentru
e.1lAtorul neatent,
Pentru călătorul
neatent, sunt
sunt toate
toate satele
satele la
fel.
schimbá de
de la
la regiune
regiune
fel. Desigur
Desigur cA
că ceva
ceva se
se schimbă
la regiune,
exterioará aa caregiune, macar
măcar in
în infAti~ea
înfăţişarea exterioară
ca
selor
selor ~i
şi in
în chipul
chipul de
de a se
se intocmi
întocmi gospodáriile.
gospodăriile.
Insa cine
cine nu
Insă
nu se
se opreste,
opreşte, ca sA
să inteleagA,
înţeleagă, cu
cu grije,
grije,
viaja
viaţa adancA
adâncă aa satelor,
satelor, nu
nu poate
poate nieiodata
niciodată sl-,i
să-şi
dea
de bogati
dea seama
seama cit
cât de
bogată este,
este, in
în schimbarea
schimbarea fefe
lurilor ei
lurilor
ei de
de a Ii,
fi, mereu
mereu ve,nita
veşnica ,işi proaspAta
proaspăta
inoire
viep.i suflete,ti
Fieînoire aa privelistei
priveliştei vieţii
sufleteşti a sate1or.
satelor. Fie
care
care sat
sat in
în parte
parte este
este oo fApturA
făptură deosebita,
deosebită, care
care
te uimeste
originalitatea ei,
te
uimeşte prin
prin originalitatea
ei, asa
aşa eum
cum te
te uiui
mese
tAinuitA íncepe
mesc ~i
şi oamenii
oamenii cánd
când viata
viaţa lor
lor tăinuită
începe aa
ţi
se deslusi,
desluşi. Sunt
Sunt sate
bătrâne cu
cu rosturi
ti se
sate bAtrane
rosturi bine
bine
inchegate,
desi
pup.n
obosite
de
vremuri.
închegate, deşi puţin obosite de vremuri. Sate
Sate
tinere
mute ~i
de în
lntinere ~i
şi návalnice,
năvalnice. Sate
Sate mute
şi incordate
încordate de
dárjire,
dârjire, sate
sate pline
pline de
de avant
avânt ~şi de
de Incredere,
încredere, prepre
cum
cum ~şi sate
sate desnádajduite,
desnădăjduite. Sunt
Sunt amesteeate
amestecate aci
aci
trAsAturi ~i
trăsături
şi culori
culori felurite,
felurite, ca
ca in
în paleta
paleta unui
unui maemae
stro,
iscate din
stru, iscate
din tradijia
tradiţia veacurilor,
veacurilor, náscute
născute din
din
soarta
tarA în
in parte,
soarta istoricá
istorică aa fiecárui
fiecărui colt
colţ de
de ţară
parte,
frAmantate
pámántului ~
oafrământate de
de felul
felul pământului
şi aa muncii
muncii oa((Coruerinta
Conferinţă la R.&o¡
Radio; 12 Noembrie
Noembrie 1935).
1 9 3 5 ).
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menilor
menilor sau
sau de
de chipul
chipul in
în care tráesc
trăesc laolaltá,
laolaltă, cu
anumite
anumite obiceiuri
obiceiuri ~i
şi deprinderi,
deprinderi, viata
viaţa lor.
lor.
De
aceea,
este
totdeauna
un
lucro
plin
De
totdeauna un lucru plin de
de isis
pitl,
pită, plecarea
plecarea cu o echipl
echipă de
de muncá
muncă la sate,
sate, cum
cum
au
au fost
fost echipele
echipele pe care
care ~i
şi in
în anul
anul acesta
acesta le-a tritri
mes Fundatia
Fundaţia Cultural!
Culturală Regala
Regală Peincipele
Principele Carol,
Carol,
pentrucá
pentrucă niciodatá
niciodată nu
nu poti
poţi afIa
afla rnai
mai dinainte
dinainte curn
cum
va fi satul
satul in
în care te
te vei opri
opri trei
trei luni
luni de zile
ti
şi nu
nu poti
poţi deci nici si
să intelegi
înţelegi care
care va fi rostul
rostul
Uu
acolo.
S'ar
putea
~a
satul
s!
te
primeascá
tău
S’ar putea ţa satul să te primească
cu bucurie,
bucurie, s1
să ,tie
ştie el ¡nsu~
însuş ce vrea
vrea ~i
şi sli
să te
te pue
pue
de indatl
îndată la treabá,
treabă, chiar
chiar din
din zÍ1la
ziua sosirii
sosirii tale;
tale;
dar
dar poate
poate d
că te
te va
va lisa
lăsa sA
să muncesti
munceşti din
din greu
greu ~i
şi
singur,
c1Jtigand
in
Iiecare
zi
cite
un
suflet,
insingur, câştigând în fiecare
câte un suflet, înnaintánd
naintând abia
abia pas
pas cu pas
pas in
în pustia
pustia nelncrederii.
neîncrederii.
Foarte
Foarte pe
pe scurt
scurt asi
aşi vrea
vrea in
în astAsearAsi
astăseară să vA
vă popo
vestesc
vestesc ce anume
anume au
au intalnit
întâlnit echipele
echipele care
care au
au lulu
crat
crat tocmai
tocmai in
în nordul
nordul tlrií.
ţării, in
în granita
graniţa NAsluduNăsăuduluí
lui ~i
şi anume
anume in
în douá
două sate de
de acolo,
acolo, Lesu
Leşu ~i
şi
Şanţu.
Santu·
In
Lesu. De
In anul
anul trecut
trecut avusesem
avusesem o echipa
echipă in
în Leşu.
acolo afIaserl
aflaseră ,lntenii
şănţenii ce anume
anume treabl
treabă face
face o
echipl
hotáechipă §i
şi cát
cât folos
folos vine
vine de pe
pe unna
urma ei ~i
şi hotăriserá
rîseră ca sl
să Iacá
facă tot
tot ce li-o
li-o sta
sta in
în putintá
putinţă ca si
să
aibe in
anul
acesta
~i
ei
o
echipá
a
lor.
Cu
neîn anul acesta şi
echipă a
Cu ne
numárate
numărate jalbe
jalbe catre
către Fundatie,
Fundaţie, ,Antenii
şănţenii spuneau
spuneau
el
că ar
ar fi gata
gata sI
să sarA
sară ~i
şi in
în ajutor,
ajutor, macar
măcar cu
cu casa
ti
şi masa,
masa, asa
aşa ca nu
nu cumva
cumva echipa
echipa pe
pe care ,i-o
şi-o
Y1'oiau,si
vroiau, să fíe
fie vreo povara
povâră pentru
pentru cineva. Am
Am pleple
cat deci ;fcolo,
¿colo, mai intai
întâi putini,
puţini, ca sI
să vedem
vedem cu
eehii
nostri daca
ochii noştri
dacă Intr'adevár
într’adevăr satul
satul vroia
vroia o echipá
echipă
pe care 51
~-o
pe
singur,
Nu
pot
uita,
desi
să şi-o ţie singur. Nu pot uita, deşi sunt
sunt
122
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multe
multe luni
luni de
de atunci,
atunci, adunarea
adunarea mare
mare de
de oameni
oameni
pe
pe care
care aro
am glsit-o
găsit-o iotr'o
într’o Duminicá
Duminică dio
din luna
luna MM.
Mai,
~eptand
aşteptând dupa
după vecernie,
vecernie, 51
să venim
venim sA
să stám
stăm la
sIat
sfat impreun1.
împreună. Ne-au
Ne-au iscodit,
iscodit, ne-au
ne-au intrebat
întrebat ce
f1cuser1m
făcuserăm prin
prin alte
alte sate
sate ~i
şi ce f1g!duim
făgăduim s1
să fafa
cem in
Ne-au arAtat
în satul
satul lor,
lor. Ne-au
arătat ce socoteau
socoteau ei cA
că
trebuia
trebuia ficut.
făcut. Si
Şi asa,
aşa, ca niste
nişte gospodari
gospodari cuminti,
cuminţi,
fArAde
fără de entuziasm
entuziasm de
de o clipá
clipă numai,
numai, ci
ci bine
bine cumcum
panind
pănind lucrurile,
lucrurile, am
am cázut
căzut la lnvoialá
învoială 51
să Incerîncer
cám
putea mai
căm Impreuuá
împreună 51
să facem tot
tot ce vom
vom putea
buo
bun peotru
pentru ridicarea
ridicarea satului.
satului. Dar
Dar mai
mai ales
ales ceeace
ceeace
de
de pe
pe atunci
atunci mi-a atras
atras luarea
luarea aminte,
aminte, era meme
reu
sA le dám
reu repetata
repetata lor cerere, 51
să venim
venim să
dăm popo
runci,
runci, sA
să luám
luăm conducerea,
conducerea, s1
să stim
ştim precis
precis ce
vrem
vrem ~i
şi apoi
apoi s1
să incepem
începem a exercita
exercita in
în sat
sat o acac
puoe
ţiune de disciplinare
disciplinare la care
care toti
toţi se arátau
arătau gata
gata
51
să se supue
supue de bunávoe.
bunăvoe. Am
Am ramas
rămas cu totul
totul mimi
rat
de
oevoia
asprá
pe
care
o
aveau
de
a
se
simti
rat de nevoia aspră pe
aveau de
simţi
cu
cu un
un comandant
comandant in
în Irunte.
frunte. Abia
Abia mult
mult mai tartâr
ziu
tálcul adánc
ziu am
am putut
putut s!
să tnteleg
înţeleg tâlcul
adânc Ji
şi roadele
roadele
bogate
bogate ce se puteau
puteau scoate
scoate dio
din aceastá
această dorintá,
dorinţă,
cu
uoui sat
cu totul
totul ciudatá,
ciudată, aa unui
sat care i~i
îşi vroia
vroia un
un stAstă
pân. A~a
Aşa se intAmpl!
întâmplă in
în toate
toate satele dio
din granita
graniţa
pan.
Năsăudului. Este
Este acolo o dorinta
dorinţă de
de ordine
ordine Ji
şi
Nasaudului.
de
de muncá
muncă sub
sub conducere,
conducere, pe care rareori
rareori o inîn
ta1ne~ti
tâlneşti aiurea.
aiurea. Poate
Poate doar
doar in
în celelalte tinuturi
ţinuturi
de
de granit!;
graniţă; dar
dar acolo mi s'a
s’a p!rut
părut aa fi mai ~tearştear
să Ji
şi mai tulbure.
tulbure. Caci
Căci in
în tiouturile
ţinuturile acestea
acestea de
de
51
graoitA
oamenii
mai
tráesc
¡nel
zodia
unui
tregraniţă oamenii
trăesc încă zodia unui tre
cut
cut rámas
rămas viu
viu in
în Eelul
felul de
de aa fi
fi al oameoilor,
oamenilor, o
amintire
amintire a vremii
vremii cánd
când toate
toate satele
satele acestea
acestea cucu
noscuserá
noscuseră o astfel
astfel de
de comanda,
comandă, care pe atunci
atunci
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era
era militarA.
militară. StApanirea
Stăpânirea de
de pe
pe timpuri,
timpuri, in
în domdom
nia
ereeia, organizase
nia Mariei
Măriei T
Terezia,
organizase regimente
regimente de
de gragra
niP
niţă dealungul
dealungul hotarelor,
hotarelor. Aci
Aci la
la ooi
noi in
în TransilTransil
vania
trei asemenea
vania erau
erau trei
asemenea regimente:
regimente: cel bAnlibănă
tean
ţean cu
cu centrul
centrul in
în Caransebes,
Caransebeş, cel
cel din
din Tara
Ţara 01Ol
tului
tului cu
cu centrul
centrul in
în Orlat
Orlat si
şi cel
cel din
din Nasáud
Năsăud cu
cu
central
centrul in
în Násáud.
Năsăud. In
In GranitA
Graniţă domnea
domnea [ArA
fără de
de
stavila,
stavilă, vointa
voinţa conducátorilor
conducătorilor militari,
militari, cari erau
erau
in
acelas timp
în acelaş
timp admini~tratori
administratori ~i
şi judecátori
judecători ai inîntregei
treburile
tregei vieti
vieţi regionale,
regionale. Se amestecau
amestecau io
în treburile
satului,
satului, cu
cu stricte
stricte legiuiri,
legiuiri, in
în gospodaria
gospodăria fiecafiecă
rui om
om in
în parte,
parte, ba
ba chiar
chiar ~i
şi in
în viata
viaţa de
de familie,
rui
creiod
creind oo stare
stare de
de spirit
spirit cu
cu totuI
totul specialá
specială de
de susu
punere ~i
punere
şi de
de buná
bună ránduialá.
rânduială. O
O supunere
supunere plina
plină
de
de mándrie
mândrie Insá,
însă, pentrucá
pentrucă aa ti
fi grániter,
grăniţer, aa fi
"cAtanA
„cătană neagrá"
neagră“ era
era oo mare
mare fala
fală si
şi de
de un
un mare
mare
folos,
folos, cáci
căci satele
satele din
din Granitá
Graniţă aveau
aveau averi
averi mari
mari
pe
pe seama
seama lor,
lor, din
din care
care se
se foloseau
foloseau cu
cu totii,
toţii, aveau
aveau
libertáti
libertăţi deosebite,
deosebite, diotre
dintre care
care uoele
unele erau
erau líberliber
tAti
tăţi nationale,
naţionale, scump
scump pretuite,
preţuite. Cátánia
Cătănia aducea
aducea
după sine
sine oo boerie
boerie jinduitá
jinduită mult
mult de
de bietii
bieţii tArani
ţărani
dupa
iobagi
iobagi "din
„din tarli".
ţară“. Mai
Mai apoi,
apoi, aceastá
această oránduire
orânduire
s’a stricat.
stricat. Regimentele
Regimentele s'au
s’au desfiintat
desfiinţat ~i
şi vechiul
vechiul
s'a
steag
steag al Násáudului,
Năsăudului, pe
pe care
care se
se putea
putea vedea
vedea chichi
pul lui
pul
lui Rom
Rom ~i
şi al
al lui
lui Rem
Rem sugánd
sugând la
la lupoaicá,
lupoaică,
aa trecut
trecut la
la muzeul
muzeul local,
local, acel
acel frumos
frumos ~i
şi bogat
bogat mumu
zeu
zeu din
din Násáud,
Năsăud, unde
unde se
se poate
poate vedea
vedea ~i
şi astázi.
astăzi.
Dar
lucruri aa ramas.
Dar ceva
ceva din
din vechea
vechea stare
stare de
de lucruri
rămas.
Mai intai,
Mai
întâi, averea
averea intreagA,
întreagă, muntii
munţii mari
mari si
şi plini
plini
de
páduri,
n'a
fost
rApitA,
ci
llisatA
celor
44:
de păduri, n’a fost răpită,
lăsată celor 44 de
de
sate
sate cari
cari alcátuiserá
alcătuiseră Granita,
Graniţa. O
O parte
parte din
din munti
munţi
s'au
printr'o defalcare
s’au lmpártit
împărţit pe
pe sate,
sate, printr’o
defalcare anume,
anume,
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care
fíe oo
care astáei
astăzi nemaiajungánd,
nemaiajungând, aa inceput
început sii
să fie
Ioarte
primejdii problemă
problema aa Grafoarte grea
grea ~i
şi pliná
plină de
de primejdii
Gra
nitei,
nu
niţei. Dar
Dar asta
asta ee alta
altă poveste,
poveste, asupra
asupra cáreia
căreia nu
acum ~i
şi nu
aici se
se cade
cade să
vorbim. Cea
mai mare
mare
acum
nu aici
sa vorbim.
Cea mai
parte
ramas lnsá
avere cumulativá
parte din
din páduri
păduri aa rămas
însă avere
cumulativă
aa celor
de sate,
celor 44 de
sate, adicá
adică oo padure
pădure in
în deválmádevălmă
sie,
şie, exploatatá
exploatată deosebit,
deosebit, de
de oo singurá
singură conducere
conducere
pentru
toatá Granita.
pentru toată
Graniţa.
Dar
mai ales
acele vremuri
Dar mai
ales aa ramas
rămas de
de pe
pe acele
vremuri ceva
ceva
poate
decát averile:
poate mai
mai de
de pret
preţ decât
averile: a ramas
rămas suflesufle
tul
tul Granitei,
Graniţei. Cátanele
Cătanele negre
negre au
au urmat
urmat aa se
se purta
purta
ca
rareca pe
pe vremea
vremea lor
lor de
de glorie.
glorie. E
E un
un spectacol
spectacol rare
ori
ieori intálnit,
întâlnit, acela
acela al
al adunárii
adunării satenilor,
sătenilor, dupa
după ie
sirea
primariei, „la
"la porunci“
porunci"
şirea din
din biserica,
biserică, in
în faja
faţa primăriei,
cum li se
se spune.
spune. Aci
s’au deprins
ei sii
să vie
vie şi
să
cum
Aci s'au
deprins ei
~i sii
afle care
pe care
care trebue
trebue 5ii
afle
care este
este munca
munca obsteasca
obştească pe
să
oo porneascá,
da. Cuvánpornească, adicá
adică porunca
porunca ce li se
se dă.
Cuvân
tul
dialectal
tul Insusi
însuşi de
de "poruncl"
„poruncă“ are
are un
un inteles
înţeles dialectal
deosebit.
A
porunci
Inseamná
~i
a
da
deosebit. A porunci înseamnă şi a da vestí,
veşti, aa
spune
spune ceva
ceva cuiva.
cuiva. Aşa
Asa este
este stilul
stilul sufletesc
sufletesc al
Granitei:
in porunci,
In
Graniţei: nu
nu se
se lucreazá
lucrează decát
decât în
porunci. In
Granitá
ridici niciodată
niciodatá sii
Graniţă nu
nu te
te ridici
să spui,
spui, bunáoará,
bunăoară,
ca
de cuviinta
că echipa
echipa studenteascá
studenţească regala
regală crede
crede de
cuviinţă
sii
să se
se taie
taie dealul
dealul prea
prea ráu
rău asezat
aşezat drept
drept in
în mijlomijlo
cul
cul satului,
satului, unde
unde se
se poticnesc
poticnesc mereu
mereu carele
carele grele
grele
Incárcate
cu lemne.
~i spui
încărcate cu
lemne. Ci
Ci te
te ridici
ridici şi
spui ca
că "echipa
„echipa
studenteascá
dámbul nu
nustudenţească porunceste
porunceşte sii
să se
se taie
taie dâmbul
mit al
culta, judecá,
mit
al popii".
popii“. Oamenii
Oamenii as
ascultă,
judecă, i~i
îşi mámă
soará
cu totii
soară puterile
puterile ~,
şi, daca
dacă ajung
ajung sii
să cada
cadă cu
toţii la
la
invoialá,
cum treînvoială, atunci
atunci se
se alcátueste
alcătueşte oo lista
listă de
de cum
tre
bue
lucrárile "pe
rándul satului".
bue sii
să urmeze
urmeze lucrările
„pe rândul
satului“. Si
Şi
ce s'a
s’a hoUrit
hotărît se
se ~i
şi indeplineste.
îndeplineşte. Asta
Asta ee legea
legea
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Gramtei.
Graniţei. Dintáiu
Dintâiu la
la "poruneA",
„poruncă“, apoi
apoi indeplinire
îndeplinire
"pe
„pe rándul
rândul satului".
satului“. AJa
Aşa se face treabá.
treabă. ~a
Aşa au
au
ridicat
ridicat de
de pildá,
pildă, ~lintenii,
şănţenii, deosebit
deosebit de
de frumoasa
frumoasa
lor
lor bisericá,
biserică, mare
mare cat
cât o catedralá,
catedrală, atát
atât de
de impreimpre
sionantá
sionantă cánd
când slujeste
slujeşte in
în ea párintele
părintele patriarh
patriarh
Grapini,
Grapini, desprins
desprins parca
parcă din
din sirul
şirul frumoaselor
frumoaselor fifi
guri
guri biblice
biblice pictate
pictate pe
pe tampla
tâmplă de
de Schmigelksi:
Schmigelksi;
asa
aşa au
au facut
făcut ~i
şi scoala
şcoala ~i
şi a~a
aşa au
au lucrat
lucrat ~i
şi anul
anul acesta, la
porunca
echipei,
la porunca echipei.
Sunt
Sunt unele
unele sate
sate pustii
pustii in
în cari omul
omul e un
un sinsin
guratec,
guratec, uitándu-se
uitându-se cu teamá
teamă la vecinul
vecinul sáu,
său. Aci
Aci
in
în Granitli.
Graniţă, dimpotcivl,
dimpotrivă, satul
satul intreg
întreg e vesnic
veşnic adunat
dunat in
în obstie,
obştie, gata
gata de
de pomit
pornit ca
ca un
un singur
singur om.
Parcli
Parcă nu
nu se mai saturá
satură oamenii
oamenii de
de stat
stat impreuná,
împreună.
Echipa
Echipa s'a
s’a gándit
gândit íntr'o
într’o buná
bună zi sli
să facli
facă o ~coall
şcoală
sáteascá.
sătească. In
In fiecare
fiecare seará,
seară, -— dar
dar seará
seară de
de seara,
seară,
flirli
fără gre~
greş -— am
am chemat
chemat oamenii
oamenii sli
să vie
vie sli
să ínvete
înveţe
la ~oala
şcoala noastrá.
noastră. Nu
Nu s'a
s’a intimp1at
întâmplat niciodatá
niciodată sli
să
fie mai pujinl
puţini de
de 50-60
50—60 de
de ascultátori,
ascultători, desi
deşi
munca
munca peste
peste vará
vară e grea
grea pentru
pentru oamenii
oamenii de
de la
munte.
munte. Plecau
Plecau departe
departe la
la polog
polog ~i
şi se intorceau
întorceau
tarziu,
târziu, cu
cu carele cu
cu fin
fân sau
sau otavá,
otavă, coborátá
coborâtă din
din
varf
vârf de
de munte
munte pe
pe sanie
sanie sau
sau pe
pe gáteji.
gâteji. Plecau
Plecau ~i
şi
la
pádurárit,
adánc
in
codru.
Soseau
noaptea
ala pădurărit, adânc în codru. Soseau noaptea
casa,
casă, istovíji,
istoviţi. ~i
Şi cu toate
toate acestea,
acestea, cánd
când suna
suna eloclo
potul
potul la
la scoala,
şcoală, nu
nu se indurau
îndurau sli
să nu
nu vie,
vie. Miicar
Măcar
Sámbáta
Sâmbăta seará
seară ~i
şi in
în dupli
după amiezele de
de DumiDumi
nicli,
nică, gemea
gemea sala
sala de
de sute
sute de
de oameni,
oameni, bárbati
bărbaţi ~i
şi
femei,
femei.
Si.acuma
Şi-acuma rAmin
rămân uimit
uimit la amintirea
amintirea celor
celor 40
de tlirani
ţărani ~i
şi taran
ţărance
din Lesu
Leşu cari
cari veneau
veneau searl
seară
de
ce din
de
de seara
seară la repetitii
repetiţii de
de coro
cor. Erau
Erau cátiva
câţiva cari flfă
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ceau
ceau cate
câte 5 kilometri
kilometri dus
dus ,i
şi altii
alţii de
de intors,
întors, noapnoap
tea, doar
doar de
de dragul
dragul 51
să ne audá
audă §Í
şi sli
să cante.
cânte. AAtea,
cesta
cesta este
este semnul
semnul unui
unui sufIet
suflet cu totuI
totul deosebit
deosebit
,i
şi oo dovadá
dovadă cli
că ~i
şi munca
munca flcutA
făcută era
era buná,
bună. Corul
Corul
din Lesu
Leşu ee unul
unul din
din cele
cele m~
mai bune
bune coruri
coruri tlrAţără
din
neşti din
din tar!.
tară. N
Nu
exagerez. Dealtfel
Dealtfel bucuresbucureşnesti
u exageres.
tenii
tenii il
îl vor
vor putea
putea auzi
auzi curánd
curând ,i
şi poate
poate e!
că ~
şi
DVoastrá, iubiti
D-Voastră,
iubiţi ascultátori,
ascultători, il
îl veti
veti putea
putea auei,
auzi,
la Radio.
Radio. lar
Iar scoala
şcoala din
din ~ant
Şanţ este
este aproape
aproape un
un
la
iucru de
hicru
de necrezut.
necrezut. Mai
Mai ales
ales prin
prin faptul
faptul d
că noi
noi
am dorit
dorit de
de la
la Inceput
început ca
ca ea
ea sA
să devie
devie oo ~coall
şcoală
am
permanentá
permanentă aa satului,
satului, sA
să nu
nu se
se inebidA
închidă odatá
odată cu
plecarea
plecarea noastrá,
noastră, $Í
şi de
de aceea
aceea i-am
i-am lbat,
lăsat, de
de cu
cu
vreme,
vreme, pe
pe ,linteni
şănţeni singuri,
singuri, sub
sub privegherea
privegherea atát
atât
de harnicilor
harnicilor lor
lor conducátori
conducători firesti,
fireşti, s1-~i
să-şi orgaorga
de
nizeze sedinjele
nizeze
şedinţele de
de seará,
seară. Era
Era oo nespusá
nespusă bucubucu
rie
rie sli
să auzi
auzi cuvántul
cuvântul sátenilor,
sătenilor, diseutánd
discutând ránd
rând pe
pe
rând, toate
toate problemele
problemele pe
pe care
care ~i
şi noi
le ridicam
ridicam
rand.
noi le
neíncetat.
neîncetat. Prin
Prin glasul
glasul lor
lor in,ile
înşile am
am putut
putut noi
noi sli
să
Iacem
facem cea
cea mai
mai bun!
bună propaganda
propagandă pentru
pentru cuneascunoaş
terea
terea prohlemelor
problemelor de
de sánátate,
sănătate, de
de curájire
curăţire ~i
şi de
de
íngrijire
îngrijire aa satului,
satului, aa gospodlriilor
gospodăriilor ~i
şi aa oamenioameni
lor,
lor, de
de crestere
creştere aa vitelor
vitelor de
de prasilA
prasilă ~i
şi de
de muncá,
muncă,
de imbun!t!tire
îmbunătăţire aa islazurilor
islazurilor ~i
şi grajdurilor.
grajdurilor, de
de
de
hunA
bună rostuire
rostuire aa tuturor
tuturor treburiIor
treburilor gospodaresti,
gospodăreşti.
Şi tot
tot ei au
au fost
aceia cari
cari au
au dtit
citit mai
mai frumos
frumos
~i
fost aceia
şi au
au tálcuit
tâlcuit mai
mai Intelept
înţelept povestile
poveştile de
de invAt!turi
învăţători
~i
hube, sau
buhe,
sau Singuri
singuri ~i-au
şi-au dat
dat seama,
seama, prin
prin sfat,
sfat, asu
asu..
pra nevoii
nevoii pe
pe care
care oo aveau
aveau de
de oo cooperativa
cooperativă ~i
şi
pra
de
un
local
pentru
ea,
local
a
c1rui
ridicare
inde un local pentru ea, local a cărui ridicare în
cepuse
cepuse la
la indemnul
îndemnul ~i
şi cu
cu ajutorul
ajutorul echipei.
echipei. ~i
Şi ca
ca
51
nu fie
fie scoala
noastrá prea
să nu
şcoala noastră
prea greoaie,
greoaie, avea
avea si
şi parpar
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tea
care atat
badea Constantin
tea ei veselá,
veselă, la
la care
atât badea
Constantin cat
cât
~i
badea
Tánase
erau
neintrecuti.
Scenetele
lor
şi badea Tănase erau neîntrecuţi. Scenetele lor
improvizate, adevárat
~i fermecător
Iermecátor teatru
improvizate,
adevărat şi
teatru tirAţără
nesc,
in seará
nesc, se
se unnau
urmau din
din seará
seară în
seară spre
spre hazul
hazul ¡i
şi
folosul celorlalti.
Primesc acuma
acuma veste
San]
folosul
celorlalţi. Primesc
veste din
din Şanţ
cA
scoala noastra
că şcoala
noastră 'de
de peste
peste vara
vară nu
nu a murit.
murit. Se
mai
mai aduná
adună fi
şi acuma
acuma ~lintenii
şănţenii sa
să asculte
asculte sfatullui
sfatul lui
Dumitru
Gherasim Popártac
sA se
Dumitru Cotu
Cotu sau
sau Gherasim
Popârţac ,işi să
se
veseleascá
noile productii
teatrale ale
veselească de
de noile
producţii teatrale
ale lui
lui
Constantin
sunt sigur
Constantin ~i
şi Tánase,
Tănase. Cum
Cum sunt
sigur el
că ~i
şi in
în
astaseara se
la Camin
sli
astăseară
se afIA
află stran,i
strânşi ~1ntenii
şănţenii la
Cămin ca să
ma
la Radio,
Radio, s1
supere nimeni
nimeni daca
mă asculte
asculte la
să nu
nu se
se supere
dacă
le
parle trimit
trimit pe
pe aceastá
această cale
cale cuvantul
cuvântul bun
bun din
din par
tea
índemnul, sau.
mai bine
tea echipei
echipei ~i
şi îndemnul,
sau mai
bine zis
zis popo
runea
sA nu-si
uite de
pe care
~ntenii
runca să
nu-şi uite
de cele
cele pe
care noi
noi şănţenii
Ie-am
plIDant coope
coopele-am inceput.
început. Sli
Să le
le creasca
crească din
din pământ
rativa,
nu lase
lase
rativa, s11sfc\r§easc1
să sfârşească delria
văcăria pe
pe munte,
munte, s1
să nu
sl
să se
se astupe
astupe frumoasele
frumoasele noastre
noastre ~turi.
şanţuri, care
care se
se
intind strájuite
de balustrade,
întind
străjuite de
balustrade, dealungul
dealungul tutututu
ror
ulijelor din
care
ror uliţelor
din sat,
sat, sA
să vie
vie la
la dispensarul
dispensarul pe
pe care
l-am
cartile pe
l-am IAsat
lăsat la
la ei acolo,
acolo, sli
să citeascá
citească din
din cărţile
pe
care
care le-aro
le-am dáruit
dăruit Cáminului
Căminului si
şi mai
mai ales
ales s11stránsă strân
gl
gă pentru
pentru la
la anul
anul materialul
materialul de
de care
care vom
vom avea
avea
nevoe
cánd
vom
construi
impreunl
un
IAcaf
nevoe când vom construi împreună un lăcaş
demn
demn de
de cinste
cinste pentru
pentru Cáminul
Căminul Cultural
Cultural ..Vicar
„Vicar
Moisil",
uite deci
deci de
Moisil“, din
din Santo
Şanţ. SA
Să nu
nu uite
de invoiala
învoiala
noastrá
totii sl
noastră el
că ne
ne vom
vom cásni
căsni cu
cu toţii
să facem
facem din
din
SantuI
nostru ..odaia
plradie" aa Graniţei,
Granitei.
Şanţul nostru
„odaia de
de păradie“
adicá
care sli
se uite
intreaga Granita
adică un
un sat
sat la
la care
să se
uite întreaga
Graniţă
ca
ca la
la oo pilda,
pildă.
Sunt
tArii nu
nu
Sunt sigur
sigur el
că nicaeri
nicâeri in
în altli
altă parte
parte aa ţării
ar
mai cu
pilda, decat
in Gra
Graar fi
fi mai
cu folos
folos datl
dată oo pildă,
decât aci
aci în
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niţă, pentrucá
pentrucă grAniterii
grănicerii sunt
sunt oameni
oameni in
în stare
stare
ruJA,
sA
să o Inteleagá.
înţeleagă. Sunt
Sunt aci imprejurlri
împrejurări deosebit
deosebit de
prielnice unei
unei munci
munci folositoare,
folositoare. Le stim
ştim nu
nu nunu
prielnice
mai
mai pentrucá,
pentrucă, cu
cu ajutorul
ajutorul Institutului
Institutului Social RoRo
mân, am
am facut
făcut aci o minut;ioasA
minuţioasă cercetare
cercetare de
de
m1n,
monogralie
sociologicá,
dar
p
prin
nemijlocitá
monografie sociologică, dar şi prin nemijlociţi
tráire
trăire aa unui
unui fapt
fapt plin
plin de
de nádejdi,
nădejdi.
Anume vorbesc
vorbesc de
de scoala
şcoala echip~i
echipei din
din Lesu.
Leşu.
Anume
Acolo
Acolo am
am fAcut
făcut cu
cu totul
totul alta
altă experientá.
experienţă. In
In Lesu
Leşu
echipa
echipa noastrá
noastră lucra
lucra pentru
pentru a doua
doua oara
oară ~i
şi avea
avea
putinta
putinţa sA
să arate
arate oricui
oricui ar
ar fi vrut-o,
vrut-o, rezultatele
rezultatele
frumoase ale muncii
muncii de
de anul
anul trecut.
trecut. Ne-am
Ne-am gAngân
fnunoase
dit
dit de
de aceea sI
să chemam,
chemăm, din
din toatá:
toată Granita,
Graniţa, inîn
vaJAtori
văţători ~ipreoti
şi preoţi pentruca,
pentrucă, Iucránd
lucrând ímpreuná
împreună cacâUva
tăva vreme, sA
să deprindá
deprindă tehnica
tehnica noastrá
noastră de
de
muncá
muncă pe
pe taramul
tărâmul culturii.
culturii. Bani ¡nsA
însă nu
nu aveam
aveam
si
şi am
am socotit
socotit bine
bine nici sA
să nu
nu ne cásnim
căsnim a lace
face
rost
rost de
de ei; ci am
am cerut
cerut fiecárui
fiecărui ascultator
ascultător dela
dela
,coala
şcoala noastrá
noastră sa
să aiM
aibă singur
singur grije de
de cheltuelile
cheltuelile
lui.
lui. Si-au
Şi-au stráns
strâns ei singuri
singuri bani,
bani, fie de
de pe
pe la
la
neamuri,
neamuri, fie de
de pe
pe la CAmine,
Cămine, biserici,
biserici, primlrii
primării
sau chiar
chiar din
din buzunarul
buzunarul lor.
lor. A fost
fost de aceea
sau
cu
cu atat
atât mai
mai mare
mare bucuria
bucuria noastra
noastră sá-i
să-i vedem
vedem
sosind in
în numar
număr de
de 20, de
de prin
prin toate
toate paqile
părţile
sosind
Granijei,
Graniţei. Organizati
Organizaţi strajer~e,
străjereşte, cu un
un program
program
destul
destul de
de strict,
strict, am
am discutat
discutat acolo teoretic
teoretic ~i
şi
apoi
apoi am
am facut
făcut aplicAri
aplicări practice
practice din
din toate
toate capicapi
tolete
tolele programului
programului nostru
nostru de
de munca.
muncă.
Am
Am indeajuns
îndeajuns experienta
experienţa ,c:olilor
şcolilor de
de peste
peste
'larl,
yară, ca sa
să pot
pot cumpáni
cumpăni pariea
partea buná
bună ~i
şi partea
partea
rea din
din ele. De
De aceea Indrñsnesc
îndrăsne»c sA
să afirm
afirm cA
că
rea
scoala
şcoala noastrá
noastră de
de conducátori
conducători de Omine
Cămine CulCul
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turale este un
turale
un fapt
fapt cultural
cultural cu
cu totul
totul deosebit,
deosebit.
lUvna
muncit invljltorii
Râvna cu care au
au muncit
învăţătorii ~i
şi preotii
preoţii
din
din Granitl,
Graniţă, patima
patima pe
pe care
care o puneau
puneau in
în tot
tot ce
atingea
problema
culturii
poporului,
bucuria
atingea problema culturii poporului, bucuria de
Iiecare
fiecare zi
zi la invljarea
învăţarea oricarui
oricărui lucru
lucru nou
nou Ji
şi fofo
Iositor,
fiecAnUa
lositor, precum
precum ~i
şi puterea
puterea de
de jertfl
jertfă a fiecăruia
in
'au fAcut
în parte,
parte, m
mau
făcut sI
să mi
mă leg
leg statomic
statornic de
de gangân
dul
unei
asemenea
,coli,
tovlrl~ie
libera
a
unor
dul unei asemenea şcoli, tovărăşie liberă unor
oameni
oameni can,
cari, flrl
fără niciun
niciun fel de tnslrcinare
însărcinare ofiofi
ci~A
mlcar gandul
cială ~i
şi flrA
fără măcar
gândul unei
unei rasplate
răsplate de
de once
orice
fel
ridicarea
fel ar
ar fi ea, inteleg
înţeleg si
să lucreze
lucreze pentru
pentru ridicarea
poporului.
De
aceea,
la
anulo
farl
de
gres,
poporului.
anul, fără de greş, aci
in
în satele
satele acestea
acestea de
de Granijl,
Graniţă, sunt
sunt sigur
sigur eA
că ne
vom
vom afia
afla din
din nou
nou Iaolaltá
laolaltă toti
toţi tovarásii
tovarăşii vechi
de muncá,
muncă, in
în ránduri
rânduri sporite
sporite de altii
alţii noui. lar
Iar
la anul
nu
vom
mai
lucra
numai
doua
slpUanul nu vom mai lucra numai două săptă
mini,
mult mai mult,
mâni, ci cu mult
mult, íncercánd
încercând sa
să facem
facem
o echipá
echipă de lucru
lucru numai
numai din
din invAjltori.
învăţători, preoti
preoţi ~i
şi
tlrani,
ţărani, cu
cu scopul de a afIa
afla unii
unii dela
dela alP¡,
alţii, ce anume
nume trebue
trebue sI
să Iacem
facem pentruca
pentruca in
în toatá
toată GraGra
nita
niţa sI
să dam
dăm Caminelor
Căminelor noastre
noastre Culturale
Culturale cat
cât mai
multl
multă viajl.
viaţă, muncii
muncii noastre
noastre cát
cât mai
mai multl
multă rodrod
nicie
nicie ~i
şi prin
prin ea intreg
întreg jinutului
ţinutului de Granijl,
Graniţă, soarta
soarta
pe
pe care o merita.
merită.
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o
O TOAMNA
TOAMNA TARZIE,
TÂRZIE, POPAS
POPAS DE
DE MUNCA
MUNCA
judecánd
Judecând dupA
după cele ce simt
simt acuma, lucránd
lucrând
in
în Echipa
Echipa din
din San],
Şanţ, ~i
şi dupa
după ce vád
văd ~i
şi aud
aud dela
dela
altii,
alţii, mi
mi se pare
pare c.llfrigurile
că frigurile plecárii
plecării ne-a
ne-a cuprins
cuprins
pe topo
toii. Mai
Mai sunt
sunt atát
atât de
de putine,
puţine, de
de le poti
poţi nunu
mara
măra pe
pe degete,
degete, zilele
zilele cite
câte ne-au
ne-au rImas
rămaşi1 N'8fi
N’aşi
putea
putea spune
spune el
că ne-am
ne-am pierdut
pierdut vara
vara degeaba
degeaba ,işi
cA
că toamna
toamna o sA
să ne apuce
apuce cu sufletul
sufletul sArman,
sărman,
al oamenilor
oamenilor care se ,tíu
ştiu zadamici,
zadarnici. Si
Şi to~i,
totuşi,
parel
parcă n'am
n’am f.llcut
făcut tot
tot ce-am fi putut
putut lace,
face, pare!
parcă
au ramas
rămas prea
prea multe
multe lucruri
lucruri visate
visate doar,
doar, ~i
şi uneune
au
ori
ori ne pare
pare du
rău dupa
după cele cari, nestricate
nestricate prin
prin
neîndemânarea noastra,
noastră, ar fi putut
putut fi frumoase.
frumoase.
neindemánarea
Repede,
Repede, cát
cât mai este timpul,
timpul, ne silim
silim sAindrepsă îndrep
tam,
tăm, ~i
şi sA
să implinim;
împlinim; suntem
suntem grAbiti
grăbiţi la
la drum,
drum, ca
~i
şi drumetii
drumeţii muntelui
muntelui ce vád,
văd, pe
pe inserat,
înserat, lumilumi
satului unde
unde trebue
trebue sA
să ajungl.
ajungă. TotuJi
Totuşi eucu
nile satului
ránd
rând de
de tot,
tot, va trebui
trebui sA
să ne
ne hotArim
hotărîm s.ll
să plr.llpără
sim
sim munca
munca de
de aioi,
aici. Pe la noi,
noi, de,i
deşi Ineul
Ineul e plin
plin
de
de z.llpadA,toamna
zăpadă, toamna se aratA
arată thzie,
târzie, ,işi ne
ne imbie
îmbie
sil
să mai rámánem
rămânem inca.
încă. Poate
Poate clpva
câţiva dintre
dintre noi,
noi,
vom
vom mai sta,
sta, ca sA
să mai vedem
vedem cu
cu ochii
ochii CUlO
cum ne
(.Anen)
(„Ourierul EchipeJor";
E chip elor"; 23
23 Septembri.
Septembrie 1935).
1 9 3 5 ).
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creşte din
din muelle,
temelie, cooperativa,
cooperativa, cum
cum ,tiu
ştiu sltenü
sătenii
creste
aI-,i
să-şi duc1
ducă singuri
singuri mai
mai departe
departe ~ez.ltorj.ledin
şezătorile din fíefie
care searl,
cum
peste
tot
in
satul
acesta
inthzie,
seară, cum peste tot în satul acesta întârzie,
fül
fără sl
să se piardá,
piardă, ce-a fost
fost mai
mai bun
bun din
din suflesufle
tul nostru.
nostru.
Vom
Vom face deci popas
popas de
de muncl,
muncă, aci. Altii
Alţii ii
îi
vor
lace, la
vor face,
la ei acasá,
acasă, sau
sau din
din nou
nou in
în orasul
oraşul care
ne pándeste
pândeşte cu munca
munca lui
lui de
de peste
peste iaml.
iarnă.
Dar nici-unul
Dar
nici-unul dintre
dintre noi,
noi, nu
nu trebuie
trebuie si
şi nu
nu va
putea
51
inteleagl
plecarea
din
sat,
ca
o
plrlsire
putea să înţeleagă plecarea din sat,
părăsire
satului. Ci
Ci numai
numai ca un
un scurt.popas.
scurt.popas. Apoi
Apoi din
din
aa satului.
nou,
u este numai
nou, vom
vom pleca
pleca la drum.
drum. N
Nu
numai ExpoExpo
ziţia care ne ~teaptl,
aşteaptă, ~i
şi prin
vom cauta
căuta
utia
prin care vom
51
ne
strángem
noui
tovlrl,ii
de
muncá,
nu
să
strângem noui tovărăşii de muncă, nu sunt
sunt
numai
numai cursurile
cursurile de
de peste
peste iaml
iarnă pe
pe care le vom
vom
Iace
face la Facultlti,
Facultăţi, pregUindu-ne
pregătindu-ne' pe.
pe, acesti
aceşti noui
noui
tovar~i,
tovarăşi, nu
nu e numai
numai publicarea
publicarea rezultatelor
rezultatelor ~i
şi
experientei
experienţei elp1tate.
căpătate. Ci
Ci ceva cu
cu mult
mult mai
mai traitrai
nic ~i
şi mult
mult mai
mai adánc,
adânc. Este
Este drumul
drumul mai departe
departe
spre
spre iubirea
iubirea satului.
satului. Nu-l
Nu-1 vom
vom uita.
uita. Nu-l
Nu-1 vom
vom
trlda.
Ci
satul
ne
va
urmAri
mereu,
cu
amintitrăda. Ci satul ne
urmări mereu, cu aminti
rea
rea lui,
lui, chemándu-ne.
chemându-ne. La
La oras
oraş vom
vom trli
trăi nu
nu nunu
mai
mai pentru
pentru noi, ci ~i
şi pentru
pentru el. Munca,
Munca, noastd,
noastră,
preg1tirea
pregătirea noastra,
noastră, fiecare
fiecare in
în meseria
meseria lui,
lui, o vom
vom
face-o cu
cu gandul
gândul ca 51
să fim
fim inel
încă mai gata
gata de
de folos
satului,
satului, mai
mai potriviti
potriviţi celor pe
pe care satul
satul ni le
cere, mai
mai inteleg1tori
înţelegători pentru
pentru toatl
toată aceastá
această trudtrud
nic1
viat1,
in
care
invlilml~ite
stau
laolaltá
nică viaţă, în
învălmăşite stau laolaltă cele
mari dureri,
mai mari
dureri, cu cele mai mari
mari nldejdü
nădejdii ~i
şi
bucurii.
bucurii. Cine
Cine nu
nu a ajuns
ajuns s1
să le fac1
facă trup
trup din
din
trupul
trupul sau,
său, suflet
suflet din
din sufletul
sufletul sau,
său, cine se inîn
toaece
zambetul de
toarce la
la #~
traş cu
cu zâmbetul
de batjocurl
batjocură pe
pe buze.
buze.
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cu
cu dispretul
disprejul trufa~ului,
trufaşului, in
în inim~,
inimă, cine nu
nu se dvă
deşte
a
fi
fost
cu
desăvârşire
prefăcut
în
mai
de~e a
fost eu deslvár$ire preflcut in mai
bine, cu alt
alt suflet,
suflet, mai proasplt
proaspăt ~i
şi mai de
de omeome
nie decát
decât inainte,
înainte, acela nu
nu meritl
merită s~
să fi f~cut
făcut
parte
parte din
din tovlr~~ia
tovărăşia noastrá
noastră §i
şi nu
nu meriti
merită d-I
să-l
rabde
bunul
,i
blándul
sátean,
care
a
crezut
rabde bunul şi blândul sătean, care a crezut in
în
el ,i
şi in
în cuvantul
cuvântul in
în numele
numele cáruia
căruia fusese
fusese trimis.
trimis.
Suntem
Suntem de
de aci inainte
înainte legalí
legaţi cu
cu blestem,
blestem, frati
fraţi
de
de cruce, noi cárturarii
cărturarii echipelor,
echipelor, cu sátenii
sătenii allală
turi de
de can
cari am
am trlit.
trăit. De
De aceea a p~r~si
părăsi munca
munca
inceputA,
începută, Inseamná
înseamnă a ne
ne tr~da
trăda pe
pe noi
noi ill§me.
înşine.
Un scurt
scurt popas
popas deei,
deci, ne
ne putem
putem ing~dui.
îngădui, nu
nu
Un
doul,
si-apoi
iad~i
la
lucro:
nu
mi
luni,
ci
tot
două, şi-apoi iarăşi la lucru: nu trei luni,
tot
anul;
anul; nu
nu numai
numai la
la sat,
sat, dar
dar oriunde
oriunde am
am fi. Nu
Nu
numai
numai ca studenti,
studenţi, dar
dar pentru
pentru totdeauna;
totdeauna; asa
aşa
trebue
trebue 51
să r~manem:
rămânem: cu
cu intreaga
întreaga noastr~
noastră viatJ.
viaţă
tnchinatl
închinată credintei
credinţei §i
şi iuhirei
iubirei active
active pentru
pentru sato
sat.
~
Să dea
dea Dumnezeu
Dumnezeu s1i
să ne intaInim
întâlnim cu topi,
toţii, f~l
fără
tr~dare,
trădare, mereu
mereu al~turi,
alături, din
din ce in
în ce mai
mai numenume
to§i
roşi ,i
şi din
din ce in
în ce mai
mai in
în stare
stare s~
să ne
ne tinem
ţinem de
de
flglduiala
făgăduiala datA
dată acum.
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MUZEUL
MUZEUL SATULUI
SATULUI ROMANESC
ROMÂNESC
Munca
Munca pe
pe care o lace.
face, de
de vreo
vreo douá
două luni
luni de
de
zile Incoace,
încoace, Fundatia
Fundaţia Culturalll
Culturală Regal1
Regală PrinciPrinci
pele
pele Carol,
Carol, nu
nu este din
din cele mai usoare.
uşoare. ari.
Căci,
Intr'adevár,
ce
poate
parea
mai
índrásnet
decát
într’adevăr,
poâte părea mai îndrăsneţ decât
. dorinta
dorinţa ei de
de a contribuí
contribui la
la Luna
Luna Bucurestilor
Bucureştilor
din
din anul
anul acesta,
acesta, cu un
un Muzeu
Muzeu pennanent
permanent al SaSa
tului
Románesc?
I~i
poate
da
oricine
seama
tului Românesc? îşi poate da oricine seama ce
Insearnná
înseamnă si
să construesti,
construeşti, intr'o
într’o luná
lună de
de zile, peste
peste
4:0
40 de
de gospodárii
gospodării tlrlne~ti,
ţărăneşti, cu toate
toate ale lor
lor acaaca
returi.
returi. ~i,
.Şi, sl
să le construesti,
construeşti, nu
nu din
din paiantl
paiantă ~
şi
din
pand
vlpsitl,
ca
o
nouá
editare
a
satului
din pânză văpsită,
nouă editare satului
lui Potemkin.
Potemkin. Dimpotrivá,
Dimpotrivă, si
să aduci
aduci case autenauten
tice, din
din toate
toate tinuturile
ţinuturile tlrii,
ţării, desfácute
desfăcute de mesmeş
teri
teri satesti,
săteşti, aduse
aduse la
la Bucuresti
Bucureşti ~i
şi iar
iar la
la loe
loc inîn
chegate, tot
tot de
de aceeasi
aceeaşi m~teri.
meşteri. Crearea
Crearea unui
unui asease
menea
menea Muzeu
Muzeu in
în aer
aer líber,
liber* dupa
după toate
toate legile
aspre
aspre ale ~tiintei,
ştiinţei, ar
ar trebui
trebui sll
să dureze,
dureze, normal,
normal,
ani
ani de
de zile. De
De aceea s'au
s’au ~i
şi ridicat
ridicat glasuri
glasuri nene
increzitoare,
încrezătoare, care au
au Ugiduit
tăgăduit dela
dela inceput
început FunFun
datiei
daţiei putinta
putinţa de
de a lace
face o treabA
treabă serioasá.
serioasă.
(Conf.riati
(Conferinţă la Radio:
Radio; 8 MIÚ
Mai 1936).
1 9 3 6 ).
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Cu toate
s'a fllcut
Cu
toate acestea, treaba
treaba s’a
făcut ~i
şi va fi gata
gata
la timp.
in-timp. Si
Şi s'a
s’a putut
putut tace,
face, datoriü
datorită armatei
armatei în
tregi
tineri muncitori
tregi de tineri
muncitori pe
pe ogorul
ogorul satelor,
satelor, erescres
cuti
cuţi de
de ani
ani de
de zile
zile la scoala
şcoala monografiei
monografiei sociosocio
logice
logice a Profesorului
Profesorului Gusti
Guşti ~
şi la disciplina
disciplina EchiEchi
pelor
am apelor Regale
Regale Studentesti.
Studenţeşti. Satele de
de unde
unde am
dus
dus casele
casele ne
ne erau
erau de mult
mult cunoscute,
cunoscute, oamenii
oamenii
buni
prieteni,
o
buná
parte
din
cele
de
trebuintll
buni prieteni, o bună parte din
trebuinţă
pentru
seria de
pentru imbrllcarea
îmbrăcarea caselor, stránse,
strânse. lar
Iar seria
Expozitii
acesti tineri
Expoziţii ~i
şi de
de Muzee
Muzee pe care aceşti
tineri le
alcátuesc
alcătuesc de ani
ani de
de sile, fie la Seminarul
Seminarul de
.• Sociologie din
Bucuresti,
la
Barcelona,
din Bucureşti, Barcelona, la Dresda,
Dresda,
ha
okio, fie în
in sânul
sánul Echipelor,
ba chiar
chiar la T
Tokio,
Echipelor, la
Fundatie,
tinerii
Fundaţie, aa fost
fost dovada
dovada dypvarfitA
donăvârşită cA
că tinerii
monografisti
~tiu race
~ce si
monografişti echipieri
echipieri ştiu
şi pot face un
un
asemenea
muzeu
al
satului
romanesc,
tinü
asemenea muzeu
satului românesc, ţintă de
atatia
stráduintelor lor.
atâţia ani
ani de
de zile a tuturor
tuturor străduinţelor
Dar
putut bánui
niDar ceeace nu
nu s'a
s’a putut
bănui de catre
către ni
meni
meni a fost
fost rávna
râvna depusá
depusă de
de clltre
către acesti
aceşti tineri.
tineri.
Totus,
Totuş, ~i
şi ea este'
este de inteles.
înţeles. Imi
îmi ing1dui
îngădui sl
să juju
dec lucrurile
lucrurile prin
simtirea mea: acest Muzeu
Muzeu al
prin simţirea
Satului
muncim. Dar
Satului este
este al zecelea pentru
pentru care muncim.
Dar
panll
toatll munca
munca pe
[llceam se
până aroma,
acuma, toată
pe care o făceam
risipea
Un Muzeu
Muzeu fllcut
risipea zadamic.
zadarnic. Un
făcut intr'o
într’o sala
sală nene
lncápátoare,
încăpătoare, ale cárui
cărui obiecte se string
strâng curánd
curând
in
laei, unde
unde putrezesc
putrezesc si
sparg, aduce
în lăzi,
şi se sparg,
aduce mai
mare
jale
celui
care
il
face.
Muzeele
noastre
celemare
îl
Muzeele noastre cele*
vechi, ne-au
numai de
Dar
ne-au fost
fost deci numai
de invlltltur!.
învăţătură. Dar
acuma,
c~ munca
munca pe
pe care o
acuma, cánd
când simtim
simţim cu totii
toţii că
facem
muncá pentru
pentru totdeauna,
facem este o muncă
totdeauna, cl
că Iiefie
care obiect
pe
care
il
aducem
in
Muzeu
~i
obiect
îl aducem în Muzeu îşi glgă
seste
un loe
in satul
seşte un
loc firesc în
satul nostru,
nostru, fllcut
făcut cu máimâi-
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DUe
nile noastre
noastre Ji
şi pentru
pentru nevoUe
nevoile noastre,
noastre, .desigur
desigur
că e de
de mieles
înţeles pentru
pentru ce toti
toţi echipierii
echipierii au
au munmun
el
cit cu atáta
atâta sete
sete ,işi cu
cu atata
atâta bucurie.
bucurie.
Intr'adevar,
Intr’adevăr, pentru
pentru orisice
orişice indrlgostit
îndrăgostit al munmun
di
fost o adeviratl
cii cu folos, ar
ar fi fost
adevărată desfátare
desfătare si
să
vada
vadă chipul
chipul in
în care
care au
au plecat
plecat echipierii
echipierii nostri
noştri
în toat!
toată ţara,
fiecare inversunat
înverşunat 51
să g1seasd
găsească lulu
in
tara, fiecare
crul
crul cel mai
mai de
de pre],
preţ, din
din toate
toate cate
câte le stia.
ştia. Sunt
Sunt
unele case, a ciror
căror transportare
transportare nu
nu este
este lucru
lucru
unele
de
de gluml.
glumă. Iata,
Iată, de
de plldl,
pildă, <Casa
casa din
din Moi~eni,
Moişeni, din
din
ciudata
ciudata I$i
şi índepártata
îndepărtata tarl
ţară a Oasului.
Oaşului. Cánd
Când o
vezi, te cuprinde
cuprinde o spaimá
spaimă uimitá:
uimită: trebue
trebue si
să fi
fost
flcut-o, dar
fost nebun
nebun ~
şi cine a făcut-o,
dar ii
şi cine s'a
s’a inîn
cumetat
cumetat 51
să o aducá
aducă in
în Bucuresti,
Bucureşti. E
E o casi
casă din
din
báme,
bârne, toate
toate de
de stejar,
stejar, fi
şi atát
atât de
de mari
mari fi
şi de
de
groase,
un
groase, íncát
încât doua
două puse
puse una
una peste
peste alta,
alta, fac un
perete
bucatá trece
perete tntreg.
întreg. Fiecare
Fiecare bucată
trece de
de 500
500 de
de
kg.
kg- fi
şi unele
unele din
din ele trec
trec de
de mie,
mie. Cate
Câte douaseci
douăzeci
de
de oameni
oameni abia
abia le urnesc
urnesc din
din loe,
loc. Aceste
Aceste bárne
bârne
trebuiau
íncheeturile Ior,
trebuiau usor
uşor desfácute
desfăcute din
din încheeturile
lor,
puse
puse in
în clrute,
căruţe, care plecau
plecau pe
pe drumuri
drumuri deadrepdeadreptul
tul peste
peste cámp,
câmp, iarlifi
iarăşi descárcate
descărcate ~i
şi indrcate
încărcate in
în
vagonete
vagonete mici de
de exploatare
exploatare forestierá,
forestieră, iar
iar iesdes
cárcate
cărcate fi
şi Incárcate
încărcate in
în vagoane
vagoane de
de linie
linie ingustl,
îngustă,
apoi in
în vagoane
vagoane nonnale
normale f.
ş. a. m.
m. d. De
De cinci
cinci
apoi
ori dearándul,
bhnele acestea
dearândul, bârnele
acestea au
au fost
fost ridicate
ridicate
pe
brate, cu grijl
pe braţe,
grijă Ji
şi teamá
teamă si
să nu
nu se strice
strice nici
ele fi
si striveascá
şi nici
nici să
strivească trupuri
trupuri de
de oameni. NuNu
mai cu o mu.nd
muncă de
de %i
zi ,i
şi de
de noapte
noapte s'a
s’a putut
putut
lace
face aceastá
această nebuneascá
nebunească tncercare
încercare de
de aa aduce
aduce din
din
creerul
muntilor casa nemaivázutá
creerul munţilor
nemaivăzută fi
şi nemaiaunemaiau
%itA
zită de
de nimeni
nimeni altii
alţii decát
decât de
de oflni.
oşăni.
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Şi, de
de asemeni.
asemeni, toate
toate celelalte
celelalte case.
case, unele
unele Irafra
$i.

\

gile Ji
şi pUne
pline de
crestături minunate,
minunate, cum
cea
gUe
de crestáturi
cum e cea
a Gorjului,
tepene şi
,i groase,
Gorjului, altele
altele ţepene
groase, cum
cum sunt
sunt cele
cele
ale Banatuhú.
Banatului.
ale
Dar, insfallit.
însfârşit, aa dat
dat Dumnezeu
Dumnezeu de
de am
Dar,
am văzut
vlzut
sosite
locului, acolo
douá
sosite la
la fata
faţa locului,
acolo unde
unde acum
acum două
luni
nu erau
luni nu
erau decát
decât d1ramlturile
dărâmăturile fostului
fostului grajd
grajd
Marghiloman,
de case
case pe
Marghiloman, toate
toate tonele
tonele de
pe care
care le
voiam.
voiam.
A inceput
munca, pe
început atunci
atunci aa doua
doua muncă,
pe care
care de
de
data aceasta
data
aceasta au
au flcut-o
făcut-o mesterii
meşterii sáteni
săteni din
din toata
toată
tara.
priveliste frumoasă
frumoasá penţara. Iarasi
Iarăşi ar
ar fi fost
fost oo privelişte
pen
orişice indr~gostit
îndrăgostit de
de treburile
muncii tlrlţără
tru orisice
treburile muncii
nesti.
de mult
mult ai
tara ,i
neşti. Oricát
Oricât de
ai fi colindat
colindat ţara
şi oriori
cat
de seamă
seama ai
fost ca
cât de
de bAgAtor
băgător de
ai fi fost
ca si1
să intelegi
înţelegi
rostul
fiecărui Iucru,
lucru, tot
n’ai fi
fi avut
avut putinta
putinţa să
rostul fiecárui
tot n'ai
sA
Inveti
atátea
cate
s'au
putut
invAta
pe
santierul
înveţi atâtea câte s’au putut învăţa pe şantierul
Muzeului.
fost echipá
de tArani
s1
Muzeului. Nu
Nu aa fost
echipă de
ţărani care
care să
lucreze
avea
lucreze una
una la fel
fel cu
cu cealaltá,
cealaltă. Ci, fiecare
fiecare i~i
îşi avea
mestesugurile ei. Fel
~i fel
fel de
deosebite
meşteşugurile
Fel şi
de chipuri
chipuri deosebite
de
bate vălătucii,
vWtucii. de
de aa
de aa incheia
încheia lemnul,
lemnul, de
de aa bate
aseza
nuelele. A fost
aşeza stuful
stuful on
ori impleti
împleti nuelele.
fost un
un specspec
tacol
care aa párut
părut Iermecator
fermecător chiar
sătenilor inîn
tacol care
chiar sátenilor
p~i.
ai mare
ti-era sa-i
vezi cum
cum dădeau
dádeau
şişi. M
Mai
mare dragul
dragul ţi-era
să-i vezi
din
din cánd
când in
în cánd
când oo raitA
raită pe
pe la
la vecini
vecini sl
să vacll.
vadă,
ei ce
fac? Si-apoi
stau de
ce fac?
Şi-apoi stau
de se
se mirau,
mirau, uneori
uneori cu
cu
cíudá,
fac alţii.
altii, Ce
ciudă, alteori
alteori,I cu
cu mándrie,
mândrie, la
la ce fac
Ce
poate
decát intalnirea
poate fi mai
mai ciudat
ciudat de
de fapt,
fapt, decât
întâlnirea laolao
taItA aa mesterilor
din T
ulcea, cari
rilaltă
meşterilor stufari
stufari din
Tulcea,
cari i~i
îşi ri
dica
dică gospodária
gospodăria lor,
lor, foarte
foarte frumoasá
frumoasă dealtfel,
dealtfel,
doar
din stuf,
stuf, cu
doar din
din chirpici,
chirpici, din
din ciamur
ciamur ~i
şi din
cu aa
mesterilor
cioplitori
in
lemn,
sau
a
claditorilor
meşterilor cioplitori în lemn, sau a dăditorilor
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._
in
în piatrl?
piatră? Dar
Dar panl
până la urmá,
urmă, cum
cum e sáteanu]
săteanul
tradiponalist,
el
tradiţionalist, fiecare
fiecare s'a
sa ímpácat
împăcat cu gandul
gândul că
o casá
casă adevlratl,
adevărată, ceeace se chiamá
chiamă casi
casă de gosgos
podar,
podar, este aceea a lui. Celelalte
Celelalte sunt
sunt ciudatenii,
ciudăţenii.
,,Bietii
oameni;
cládesc
~i
ei
dio
p4mlnt
„Bieţii oameni; clădesc şi
din pământ daca
dacă
n'au
n'au pádure"
pădure“ spuneau
spuneau oamenii
oamenii de
de munte.
munte. Si:
Şi:
,~tia
„ăştia ~i
îşi fac bárlog
bârlog ca ursul
ursul din
din padure"
pădure“ rasrăs
pundeau
pundeau cei dela
dela baltll.
baltă.
Apoi,
Apoi, firesc, pentrucá
pentrucă asa
aşa e omul,
omul, cl
că mai ~
şi
ghune~te
vorbele Wglumeşte cateodatl,
câteodată, au
au ínceput,
început, in
în vorbele
tăinite
nite seara
seara la
la odihna,
odihnă, sl
să mai
mai se ~i
şi intepe.
înţepe. Badea
Badea
George
George Cailean
Căilean din
din satul
satul Sant,
Şanţ, mesterul
meşterul care
,i
şi peste
peste varll
vară ne-a dat
dat atata
atâta ajutor
ajutor in
în echipe,
eu
cu toti
toţi eei
cei opt
opt ortaci
ortaci §llnteni,
şănţeni, se uita
uita de
de pildll
pildă
la osánii
bámele late
oşănii cei cu bârnele
late $i
şi cu straele
straele atát
atât
de
deosebite,
cu
itari
largí
in
cute,
fiecare
crac
de deosebite,
iţari largi în
fiecare
cat
cât o fusta
fustă de Iemee,
femee, care se chiamá
chiamă gaci,
gaci. Si
Şi
spunea:
spunea: ,,ll$tia
„ăştia sunt
sunt tot
tot la un
un fel croiti:
croiţi; ori
ori $i-au
şi-au
flcut
făcut gacii dupa
după chipul
chipul bárnelor,
bârnelor, ori
ori bárnele
bârnele $i
şi
Ie-or
cioplit
dupa
chipul
gacilor",
le-or cioplit după chipul gacilor“.
Dar
DimDar de suparat
supărat nu
nu s'a
s'a suparat
supărat nimeni.
nimeni. Dim
potriva,
potrivă, au
au flcut
făcut unii cu altii
alţii scoala,
şcoală, ajutándu-se
ajutându-se
ca la
lucru era ~i
la claca.
clacă. Uneori
Uneori lucru
şi eu
cu primejdie,
primejdie,
pentru ce vroiam
vroiam noi si
să Iacem,
facem, pentrucă
regula
pentru
pentrucá regula
noastra
lonoastră era
era autenticitatea,
autenticitatea, pástrarea
păstrarea stilului
stilului lo
cal. Ori
ti se parea
frumos la
Ori ei,
ei, cánd
când li
părea el
că e ceva frumos
la
vecini, odatá
odată se apucau
apucau de
de stricau
stricau ce f¡euserA
făcuseră
~i
şi tránteau
trânteau niste
nişte perechi
perechi de stálpi
stâlpi ea
ca la
la Gorj,
Gorj,
tn
în plina
plină casa
casă tulceaná.
tulceană. Mai
Mai ales el
că material
material lemlem
nos
innos li se da,
da, la nevoe si
şi earamida
cărămidă aveau
aveau la în
demana.
demână. Cu
Cu tare
tare mulU
multă jale se indurau
îndurau ei sa
să nu
nu
foloseasea
bun $i
folosească acest
acest material
material bun
şi nou,
nou, de
de dragul
dragul
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autenticitájii.
Dupa
ori făceai
fllceai
autenticităţii.
După a lor
lor socotealá,
socoteală, ori
casa
buná,
adicá
nouá,
ori
o
lásai
incurcatá.
casă bună, adică nouă, ori o lăsai încurcată. Dar
Dai
până
la sfârşit,
mereu privegheati
privegheaţi,şi
îndemnaţi
panl la
sfar~it, mereu
.~i indemnati
sa
de râs,
ras, tot
bun
să nu-si
nu-şi faca
facă satul
satul de
tot au
au seos-o
scos-o la
la bun
capăt.
capat.
Si
au inceŞi acum,
acum, in
în eilele
zilele acestea
acestea din
din urmá,
urmă, au
înce
put
put sa
să ne
ne soseascá
sosească si
şi perechile
perechile de
de gospodari,
gospodari,
cari
urmeazá ~A
Privelistea a
cari urmează
şă locuiascá
locuiască in
în case.
case. Priveliştea
Inceput
început sa
să se
se schimbe.
schimbe. Din
Din santier,
şantier, satul
satul nostru
nostru
aa ajuns
mana
ajuns sa
să He
fie chiar
chiar sato
sat. Ce
Ce inseamná
înseamnă oo mână
de Iemee
femee ~i
şi priceperea
priceperea bunei
bunei gospodine,
gospodine, este
de
este
mare lucrul
Mai tntáiu,
întâiu, femeea,
femeea, putin
puţin cicálitoare,
cicălitoare,
mare
lucrul Mai
cum
ii sta
bine uneori,
lucum îi
stă ei
ei bine
uneori, a inceput
început a grábi
grăbi lu
crurile ,~a
nemultumitár asta
asta lipseste,
crurile
şi, a se
se aráta
arăta nemulţumită:
lipseşte,
asta
asta nu-i bine
bine facut,
făcut, aici
aici n'ati
n’aţi !ost
fost oameni
oameni harhar
nici.
eram eu
spunea una,
nici. "Ca
„Că daca
dacă eram
eu dela
dela Inceput,
început, spunea
una,
douá
acuma", Si
două párechi
părechi de
de case
case ridicati
ridicaţi pana
până acuma“.
Şi
oamenii,
voe, mai
mai de
oamenii, mai
mai de
de voe,
de nevoe,
nevoe, s'au
s’au pus
pus
sA
ca aa lor
de fapt
fapt
să faca
facă pe
pe placul
placid gospodinelor,
gospodinelor, că
lor de
ee casa
sunt stápáne
cate
casa ~i
şi ele
ele sunt
stăpâne acolo,
acolo. Si
Şi ele
ele ~tiu
ştiu câte
trebue la
casă, ce-i
ce-i prieste
prieşte găinii
trebue
la oo casa,
gainii şi
~i purceilor,
purceilor,
unde
lada de
ceaunul,
unde trebue
trebue sa
să stea
stea lada
de zestre
zestre §i
şi ceaunul,
§i
de ee locul
rasboi, ra§chitoare,
şi un
unde
locul fiecárui
fiecărui lucru:
lucru: răsboi,
răşchitoare,
budeíca, gaf,
budeică,
gâf, copcilet,
copcileţ, podisor,
podişor, láieer,
lăicer, fedeles
fedeleş ~i
şi
Iedelecut,
~i câte
cate mai
in gospodária
fedelecuţ, şi
mai sunt
sunt în
gospodăria omului.
omului.
Desigur ca
că in
în graba
grabă mare,
mare, mai
mai lipseste
lipseşte câte
Desigur
cate
ceva,
desnádejdea lor.
loro Pemeea
din
ceva, spre
spre desnădejdea
Femeea batrana
bătrână din
Tara Motilor,
amaritA tare
Ţara
Moţilor, era
era zilele
zilele acestea
acestea amărîtă
tare cá-i
că-i
lipseşte
nuştiu ce
ce de
de nu-si
nu-şi poate
poate pune
pune rasboiul
răsboiul
lipseste nustiu
şi nu
nu se
se cade
cade sa
să stea
degeaba. Drept
s’a
~i
stea degeaba.
Drept e că
cA s'a
mai
eri aa dat
cu Vodă,
Vodá,
mai ímpacat
împăcat putin,
puţin, ca
că eri
dat mana
mâna cu
cánd
cinstea să-i
sa-i intre
când i-a
i-a facut
făcut cinstea
intre in
în casa.
casă.
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Si
Şi apoi
apoi lucrul
lucrul se
se poate
poate desAvar~i.
desăvârşi. Ce
Ce este
este greu,
greu,
s’a
făcut. Au
Au ramas
rămas numai
numai pujine
puţine de
de adaos,
adaos, pens'a f¡cut.
pentruca Muzeul
Muzeul nostru
nostru să
fie numai
numai Muzeu,
Muzeu, ci
truca
sA nu
nu fie
sat adevarll.t.
li trebue
sat
adevărat. Ii
trebue patina
patina pe
pe care
care oo
aduce
tot
aduce cu
cu sine
sine timpul
timpul si
şi viata
viaţa omului.
omului. Caei,
Căci, tot
asa
nu ee cu
aşa dupA
după cum
cum nu
cu putintA
putinţă sA
să ámiti
imiţi piatra
piatra
veche peste
peste care
care au
au trecut
trecut veacuri
şi nici
nici netezinetezi
veche
veacuri si
mea
poarta pe
care au
mea lemnului
lemnului din
din poarta
pe care
au deschis-o
deschis-o
mii de
de máini,
mâini, tot
astfel nu
nu poli
poţi da
da viaţă
unei
mii
tot astfel
viatA unei
g<J8f)Odlrii,
trudeste acolo
gospodării, decát
decât daca
dacă trudeşte
acolo viatA
viaţă de
de
om. Si
Şi asta
asta ni-i
ni-i gindul:
gândul: sA
să nu
nu avem
avem standuri
om.
standuri şi
~
vitrine, cu
cu obiecte
obiecte catalogate,
catalogate, ci oo franturA
frântură de
vitrine,
de
viatli
este ea,
acolo un
de este.
viaţă vie,
vie, asa
aşa cum
cum este
ea, acolo
unde
este. Cánd
Când
ai
intrat lntr'o
satul nostru,
ai intrat
într’o gospodárie
gospodărie din
din satul
nostru, si
să
ami
si vesi
auzi vorba
vorba gr!itA
grăită in
în partea
partea locului,
locului, să
vezi toatá
toată
viata
parA cA
esti in
sato
viaţa de
de acolo,
acolo, asa
aşa ca sA
să ti
ţi se
se pară
că eşti
în sat.
Ce
orisicine 1
1
Ce mare
mare prilej
prilej de
de invAtAturl
învăţătură pentru
pentru orişicine
Cunoaştem atat
atât de
de putin
puţin tara
ţara!I Cine
Cine se poate
poate
Cunoastem
Iáuda
fíe vAlăuda cA
că aa vAzut
văzut tot
tot ceeace
ceeace se
se cade
cade sA
să fie
vă
zut,
ceeace este
de pret
zut, tot
tot ceeace
este de
preţ in
în nesUr~ita
nesfârşita priveprive
lişte aa satelor
satelor noastre,
noastre, Iiecare
fiecare col]
colţ de
de tarA
ţară fünd
fiind
liste
dovada
pudovada unei
unei strAduinti
străduinţi de
de veaeuri,
veacuri, plinA
plină de
de pu
tere
de
creare,
ca
tehnicá
de
muncá,
oránduire
tere de creare, ca tehnică de muncă, orânduire
social!
sí de
socială şi
de farmecul
farmecul statomic
statornic al sufletu1ui
sufletului ÍDlîmpătimat de
de frumos,
frumos, care
care caută
şi izbute~te
izbuteşte mai
mai
pAtimat
cauta ~i
totdeauna
sA pue
viatA pecetea
totdeauna să
pue pe
pe intreaga
întreaga lui
lui viaţă
pecetea
rlscumparAtoare
artistice.
răscumpărătoare a creatiei
creaţiei artistice.
Cine va
acest Muzeu
Cine
va trece
trece sA
să vadá
vadă acest
Muzeu al SatuSatu
lui
va avea
laolui ~i
şi al
al satenilor
sătenilor nostri,
noştri, va
avea strinse
strânse lao
laltA,
sufletesti aa acestui
acestui neam
laltă, dovezile
dovezile nobletii
nobleţii sufleteşti
neam
de
toate domeniile.
de creatori
creatori adevárati,
adevăraţi, in
în toate
domeniile. ~pSăp
tămâni dearándul
dearândul si-ar
şi-ar putea
putea cineva
petrece aci,
aci,
UmAni
cineva petrece
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umblánd
din casa
~i din
din om
in om, uiumblând din
casă in
în casI
casă şi
om în
tindu-se
tându-se la fiecare lucru
lucru in
în parte,
parte, asemuind
asemuind ~
şi
flcand
făcând deosebirile
deosebirile dela
dela regiune
regiune la regiune.
regiune. Fll~
Fără
să o vrem, in
în Muzeul
să scoascoa
sI
Muzeul nostru
nostru am
am izbutit
izbutit sA
tem la
la ivealá
iveală un
un lucru
nu il
îl înţeleg
destul
tem
lucru pe care nu
inteleg destul
de mulţi,
mulji, nici astlzi
Anume, am
am izbutit
astăzi inel.
încă. Anume,
izbutit
să arltAm
arătăm una
una din
din cele mai
mari mandrü
mândru ale
sA
mai mari
neamului
románesc, o mandrie
nu o puneamului românesc,
mândrie pe care nu
pu
tem
anume
tem avea
avea decát
decât noi
noi ~i
şi nici un
un alt
alt popor:
popor: anume
aceea el
că reprezentám
reprezentăm cea mai mare
mare Ji
şi mai inîn
tínsl
cate se afll.
op
tinsă cívílisatíe
civilizaţie tlrlneasel
ţărănească din
din câte
află. T
Toţi
sáfenii
oriunde ar
sătenii acestia,
aceştia, de
de oriunde
ar fi, din
din Basarabia
Basarabia
sau
din Maramure$
insau Banat,
Banat, din
Maramureş sau
sau din
din Dolj,
Dolj, se în
teleg
limba, au
ţeleg unii
unii cu altü:
alţii: vorbesc
vorbesc aceeasi
aceeaşi limbă,
au aceace
leaşi obiceiuri,
obiceiuri, aceleasi
aceleaşi feluri
de a pretui
preţui viaţa
leasi
feluri de
viaja
sí
a-Ji inşi de
de a pricepe
pricepe frumosul,
frumosul, acelas
acelaş fel de
de a-şi
în
temeia
cA n’au
n'au un
temeia gospodaria,
gospodăria, in
în duda
ciuda faptului
faptului că
un
sablón
şablon de
de imitat
imitat si,
şi, deci, nimic nu
nu este leit cu
altceva,
spontan, puternic,
puternic, în
inaltceva, ci totul
totul este viu,
viu, spontan,
tocmai
nu e frund
tocmai ca viaja
viaţa insl,i.
însăşi. Dupa
După cum nu
frunză
de
stejar care sI
eu altA
fruml de
de stejar
să semene leit cu
altă frunză
stejar, asemeni niciun
niciun colt
colţ de tarA
ţară nu
nu e ca alt
alt
stejar,
colt
T otu~, simp
colţ de
de tarl.
ţară. Totuş,
simţi Iimpede
limpede sí
şi puternic,
puternic, cA
că
este aceeasi
aceeaşi tall.
ţară. $i
Şi di
că izvornl
izvorul viu
'iu al acestei
acestei víeti
vieţi
este
de creatie
creaţie romaneas
românească
de orisiunde
orişiunde un
un
de
el ţâşneşte
ta$ne~e de
hamic fantanar
s1-~i pue
harnic
fântânar tncearca
încearcă să-şi
pue noita
troiţa de
de flnfân
tanl,
romanesco
tână, pe
pe tot
tot intinsul
întinsul ogor
ogor românesc.
Aceasta este invltltura
învăţătura cea mate
mare pt'!
pe care o
Aceasta
poate, da
ropoate,
da eui
cui stie
ştie sI
să injeleagá,
înţeleagă, mu%eul
muzeul satului
satului ro
manesc.
mânesc.
$i
puŞi fllA
fără niciun
niciun soiu
soiu de
de indoiall,
îndoială, marele pu
blie románesc
munca Fundablic
românesc va ~ti
şti sI
să inteleag~
înţeleagă munca
Funda
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tiei
Regale Principele
ţiei Culturale
Culturale Regale
Principele Cual.
Carol, va
va ¡ti
şti
si
p.rquiascl munca
trusă preţuiască
munca sMenilor
sătenilor cari au
au tru
dit
~i va
sAfie
dit in
în ajutor
ajutor şi
va Jti
şti să
fie ~
şi recunoscátor
recunoscător AceAce
luía
din
al
c!rui
indemn
s'a
alcátuit
acest
Muluia din
cărui îndemn s’a alcătuit
Mu
zeu, Astfel
aceastá mare lecţie
lectie de natiozeu.
Astfel ca din
din această
naţio*
nalism al faptei,
faptei, să
s3. ştim
stim trage
nalism
trage toate
toate foloasele
care se cuvin.

"

•
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ETICA MUNCII
MUNCII IN ECHIPE
ECHIPE
SA
Să nu
nu se cread!
creadă di
că munca
munca în
in tovArA~ie,fAtovărăşie, fă
cut!
cută in
în scopul folosului
folosului obstesc,
obştesc, ar fi un
un lucru
lucru
ce se inflptue~e
lesne
~i
dela
sine,
ci,
dimpoînfăptueşte lesne şi dela
dimpo
trivá,
pentru ea, o lntreagñ
trivă, trebueste,
trebueşte, pentru
întreagă pregátire
pregătire
sufleteascá,
sufletească, intelectualá
intelectuală ~i
şi de
de tehnica
tehnică de
de lucru.
lucru.
Socotesc de
de aceea clí
că nu
nu ar
ar fi zadamic
zadarnic sA
să stám
stăm
cáteva
clipe,
lnainte
de
a
pleca
din
nou
in
echipe,
câteva clipe, înainte de
din nou în echipe,
Ji
proşi s1
să ne
ne gándim
gândim cu seriozitate
seriozitate la
la aceastá
această pro
blemá.
mA priveşte,
priveste, după
dupa atátia
blemă. In
In ce mă
atâţia ani
ani de
de
cánd
când iau
iau parte
parte la asemenea
asemenea munci
munci flcute
făcute in
în toto
vArlJie
vărăşie spre
spre folosul
folosul satelor,
satelor, am
am ajuns
ajuns la credinta
credinţa
d
că aceastá
această eticá
etică si
şi tehnicá
tehnică a muncii
muncii colective
colective este
cel mai de
rodniciei tutude seamá
seamă lucru
lucru ~
şi chezásia
chezăşia rodniciei
tulor încercărilor
noastre.
tulor
Incercárilor noastre.
DacA
un preces
Dacă ne Iacem
facem un
proces de
de con~tiintl
conştiinţă va
va
trebui
trebui sl
să recunoascá
recunoască fiecare,
fiecare, cl
că intreaga
întreaga noastrá
noastră
educaţie,
toate indemnurile
îndemnurile adánci
adânci ~i
şi toatá
toată ispita
ispita
educa
pe, toate
unei
nostri,
unei vieti
vieţi de
de nevoi,
nevoi, in
în mijlocul
mijlocul semenilor
semenilor noştri,
ne imping
împing spre
spre cu totul
totul altceva
altceva decát
decât spre
spre munca
munca
ne
colectiva.
colectivă. Zodia
Zodia vietii
vieţii noastre
noastre pare
pare a fi aceasta:
aceasta:
a strlduintei
străduinţei singuratece,
singuratece, pentru
pentru ca fiinta
fiinţa ta
ta e(,,Curierul Echipelor";
E chip elor"; S
5 Iulie 1936).
1 9 3 6 ).
("Curierul
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goisU
Ve,nic
goistă 51
să Oo ducl
ducă cate
câte se poate
poate mai
mai bine.
bine. Veşnic
in
concurentl
cu
alp.i,
te
ingbesui
~i
tu
la
în concurenţi
alţii,
înghesui şi tu lupta
lupta
vietii,
vieţii, dánd
dând din
din coate,
coate, calcánd
călcând pe
pe altii
alţii in
în picioare,
picioare,
,tünd
ştiind el
că Iocurile
locurile sunt
sunt numárate
numărate ~i
şi poate
poate nu
nu vor
vor
ajunge
ajunge ti
şi pentru
pentru tine,
tine. Mai
Mai ales epoca
epoca aceasta
aceasta de
de
~omaj
pentru
intelectuali,
a
náscut,
in
mijlocul
şomaj pentru intelectuali,
născut, în mijlocul
tineretului,
unei tendinp
tineretului, primejdia
primejdia unei
tendinţi generale
generale spre
spre
un
un sálbatec
sălbatec egoism, náscátor
născător de
de suflete
suflete márunte
mărunte
,i
şi neomenesti.
neomeneşti. Ji
Ii trebuie
trebuie cuiva,
cuiva, care nu
nu vrea
vrea cu
cu
nici un
un chip
chip sli
să renunte
renunţe la
la demnitatea
demnitatea lui de oro,
om,
o deosebit
deosebit de
de puternicá
puternică voinjl
voinţă pentru
pentru ca ü-,i
să-şi
puie
puie in
în fajl
faţă un
un alt
alt ideal,
ideal, in
în aparenjl
aparenţă mai arid
arid
,i
şi mai
mai plin
plin de
de jertfe,
jertfe, in
în realitate
realitate ins!
însă singurul
singurul
care iji
bucurii statomice:
îţi dli
dă bucurii
statornice: idealul
idealul socotirii
socotirii tale
ca o plrticicl
părticică elintr'un
dintr’un intreg.
întreg. E destul
destul de
de greu
greu
sI-ti
să-ţi dai
dai seama,
seama, astfel
astfel ca sI
să tráiesti
trăieşti cu gandul
gândul
acesta,
acesta, el,
că, biologic,
biologic, faei
faci parte
parte dintr'un
dintr’un ~r
şir de
de
viajl
viaţă al cárui
cărui inceput
început p.
şi sfar~it
sfârşit nu-l
nu-1 PQP
pQţi cuprinde
cuprinde
cu gandul
gândul ~
şi care nu
nu a murit
murit nicicánd,
nicicând, viaja
viaţa spespe
cu
tei
ţei fünd
fiind altceva
altceva decát
decât fllama
fărâma individualitátii
individualităţii tale
tale
pieritoare.
pieritoare. Mai
Mai greu
greu incl
încă ajungi
ajungi 51
să injelegi
înţelegi el
că
l!ptura
făptura social!
socială Iace
face parte
parte dintr'o
dintr’o alc!tuire
alcătuire foarte
foarte
intinsl,
veacuri multe,
întinsă, neintreruptá
neîntreruptă de
de veacuri
multe, in
în care vava
Iurile
generatiilor
abea
daca
insearon!
ceva.
~i
lurile generaţiilor abea dacă înseamnă
Şi cu
. atát
atât mai greu
greu ajungi
ajungi a-p
a-ţi da
da seama
seama el
că sufleteste,
sufleteşte,
tu,
tu, ca oro,
om, nu
nu esti
eşti decát
decât ca o sclipire
sclipire intr'o
într’o singur1
singură
piclturl
apl dintr'un
picătură de apă
dintr’un curcubeu
curcubeu nem1surat.
nemăsurat.
Dar
Dar ~icánd
şi când ai ajuñs
ajuns aa injelege
înţelege lucrul
lucrul acesta,
acesta, cu
totul
totul alte z1ri
zări ti
ţi se deschid
deschid in
în lajl,
faţă, sí
şi altcum
altcum
te
insuti. cánd
purte simji
simţi sUpan
stăpân pe
pe tine
tine însuţi,
când te ~ştii pur
Utor
tător de
de rosturi
rosturi mai mari
mari decát
decât tine.
Dar
atunci abea
Dar mai ales atunci
abea ¡ti
îţi pop.
poţi pune
pune adeváadevă

144

SOCIOLBUC

I

rata
viejii tale ca fiint!:
rata pntl
ţintă a vieţii
fiinţă: cresterea
creşterea ta pe
mlsura
măsura unor
unor rosturi
rosturi noi pe
pe care le capeji
capeţi prin
prin
rnsá~i
faptul c1
aci inainte
la
fnsăşi faptul
că de
de aci
înainte te ftii
ştii p!rt~
părtaş la
toate,
toate, fi
şi deci te simji
simţi tot
tot atát
atât de
de vinovat
vinovat de inîn
frangerile
precum ~i
mAndru de
frângerile precum
şi de
de mândru
de toate
toate izbánizbânzile obşti
obstiei i tale.
Pentru
Studentesti care
Pentru noi, cei din
din Echipele
Echipele Studenţeşti
plecam
plecăm la sate, socoteala
socoteala asta
asta este foarte
foarte limpede
limpede
fi
alegerea
este
mai
dinainte
f1cutl:
plecam
in
şi alegerea
dinainte făcută: plecăm în
s! tráim
echipe adica
adică hotlrát;i
hotărâţi să
trăim viata
viaţa micei obstii
obştii a
tovarásilor
tovarăşilor nostri
noştri de
de Iuptá.
luptă. ~i
Şi plecam
plecăm la ssie,
sate,
adica lnchinándu-ne
adică
închinându-ne puterea
puterea de
de muncá
muncă obstei
obştei
acesteia mari fi
in
acesteia
şi anonime
anonime a neamului
neamului ins!fi,
însăşi, în
strlduinta lui
străduinţa
lui de a fi.
Legea noastrá,
noastră, etica noastrá
noastră va fi de aci tnainte,
înainte,
aceea a echipei,
fr1tie de
echipei. Echipl
Echipă inseamn!
înseamnă frăţie
de cruce,
prietenie
jertf!, zdrobire
zdrobire a tot
tot ce ar mai
prietenie pAnl
până la jertfă,
putea
svácei in
putea svâcni
în tine
tine din
din egoismul
egoismul singuratecului
singuratecului
luptátor,
luptător, un
un fel de
de c1luglrie,
călugărie, fi
şi un
un pelle]
prilej de
de aspru
aspru
exercitíu
spiritual.
Odatl
intrat
intr'o
frltie,
exerciţiu spiritual. Odată intrat într’o frăţie, tu ca
fiint!
rost sufletesc.
fiinţă izolatá,
izolată, nu
nu mai ai nici-un
nici-un rost
sufletesc. Nu
Nu
mai
izMnzi şi
§oÍ nici infrangen
decát ale
mai ai izbânzi
înfrângeri altele decât
scopului
altl ambitie
scopului cáruia
căruia te-ai
te-ai inchinat.
închinat. Nici-o
Nici-o altă
ambiţie
decát
aceea
de
a
fi
reazám
~
indemn
pentru
decât
reazăm şi îndemn pentru cei
cari luptă
luptá alături
aláturi de tine,
nesecat de
tine, i~r
izVur nesecat
de jertfl
jertfă
gata
in ajutorul
pentru a-l
gata si
să sarA
sară în
ajutorul oricui, fie pentru
a-1 inîn
demna,
pentru a-1
a-l opri
cánd cine
demna, cánd
când sováie,
şovăie, fie pentru
opri când
~tie
ştie ce slábiciune
slăbiciune tl
îl porneste
porneşte pe
pe cái
căi care nu
nu sunt
sunt
cele mărturisite
m!rturisite de echipá.
echipă. Mune!
Muncă anónima
anonimă ~şi
modesta,
modestă, in
în ciuda
ciuda chiar
chiar a celor care neinteleginneînţelegându-te,
nu
te
iau
in
seaml.
Indeplinire
du-te, nu iau în seamă. îndeplinire a datonei
datoriei
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tale
dad singura
singura mângâiere
mangáiere îji
iti rămâne
l'1máne fap
faptale cruar
chiar dacă
tul că
cll tu
te!
pu1in
iti
stai
singur
mhturie.
tu tel puţin îţi
singur mărturie.
Imi
rasare în
in minte
tninte o pildă:
pildá: povestesc
povest~sc oamenii
oamenii
îmi răsare
de demult,
din vremea
Rena~terii că
cli era
era obiceiul
obiceiul
de
demult, din
vremea Renaşterii
in şcolile
scolile de
strangeau în
in jurul
jurul unui
unui
în
de pictori ce se strângeau
maestru,
ca
toatí
averea
lor
sa
se
Puie
íntr'un
maestru, ca toati averea lor să se puie într’un
cos legat
legat cu
cu o
o frânghie
fránghie de
de grindă.
grindá. Câştiga
Ca~tiga cineva
cineva
coş
ceva? Dădea
Dádea drumul
d1'llmul frânghiei,
franghiei. cobora
cobora coşul
cosul şi
¡i
ceva?
punea acolo banii. Avea
Avea cineva
cineva o cheltuială
cheltuialJ. de
de
punea
flcut? Dădea
Dádea jos coşul
co~ul şi
Ji lua.
făcut?
A§a văd
vád eu o echipă
echipá şi
~i mai
mai ales
ales aşa
ClJa văd
vid eu
eu
Aşa
pe echipier:
echipier: sufletul lui
1ui să
sA fie
Iie pus
pus întotdeauna
intotdeauna
pe
la îndemână
índemáná oricui.
oricui. Are
Are cineva
cineva nevoie
nevoie de
de
la
toate puterile
puterile tale omeneşti?
omenesti? Să
Sll vie
vie sâ
Si ia.
ia, Ii
li vei
toate
da cu
eu dragă
dragil inimă.
inhnli. Ba te vei
vei face
face chiar,
chiar, ca să-ţi
51-ti
da
fapta mai uşor
u~or primită,
primita, că
cA nici nu
nu ai băgat
bágat
fie fapta
macar de
de seamă
seamá jertfa
jertfa făcută.
fAcuU.
măcar
Dar o asemenea
asemenea atitudine
atitudine nu
nu o poate
poate avea
avea de
deDar
eat acela
acela care ştie
stie că
el peste
peste el stă
su. viaţa
viata obştiei
obstiei şi
~i
cât
sU ţinta
tinta de muncă,
munc1, idealul
idealul pe
pe care
care ni l-am
l-am fixat
fixat
stă
dela început.
inceput.
dela
De aceea
aceea' cine
cine nu iubeşte
iubeste cu
cu adevărat
adeVMat satul,
satul,
De
nu se
se simte
simte frate
frate cu
cu el,
el, cine nu
nu simte
simte cum
cum
cine nu
roade părerea
párerea de
de rău
ráu şi
§i remuşcarea,
remuscarea, ca
ca viermii
viermii
îliI roade
neadormiti de
de care
cate vorbesc
vorbesc Scripturile,
Scripturile, \
la
gandul
neadormiţi
a gândul
cli satul
satul acesta
acesta tânjeşte
tlnje~e într’o
intr'o stare
stare sub
sub demni
demnică
tatea omenească,
omeneascá, stare
stare pe
pe care
care nu
nu oo merită,
lneritli, căci
caci
tatea
tanjei
numai
din
vina
noastra,
a
tutulor
cárte
tânjeşte numai din vina noastră, a tutulor căr
turarilor, fără
fllrli de
de nici-un
nici-un fel
fel de
de deosebire
deosebire ori
ori
turarilor,
alegere şi
~i,.cine
cine nu
nu tresaltă
tresaltá de
de bucurie
bucurie stând
stand ală
aUalegere
turi de
de viata
viaja cea
cea ascunsă
ascunsá şi
~i frumoasă
frumo~
satelor,
turi
aa satelor,
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viatl
viaţă de
de adind
adâncă omenie,
omenie, bunlvointl
bunăvoinţă ti
şi nesecatá
nesecată
putere
putere de
de creeare,
creeare, acela
acela nu.,i
nu-şi poate
poate face un
un ideal
ideal

al
al tntregii
întregii lui Upturi
făpturi din
din lupta
lupta pentru
pentru ridicarea
ridicarea
.atelor,
acela
nu
va
putea
munci
pan!
la
jertfl,
satelor, acela nu va putea munci până
jertfă,
nu
nu va
va putea
putea fi un
un bun
bun echipier
echipier ,i
şi mai
mai bine
bine ar
ar
lace
face sii
să se rásgándeascá
răsgândească la vreme, plecánd
plecând pe
pe alte
drumuri
drumuri decát
decât ale
ale noastre,
noastre.
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PESCARI
PESCARI DE
DE OAMENI
OAMENI
Chemarea
Chemarea la
la apostolat
apostolat aa Sfantului
Sfântului Petru
Petru s'a
s’a
flad
prin
aceste
cuvinte.
1-a
spus
Isus:
"Vino
făcut prin aceste cuvinte. I-a spus Isus: „Vino
dupa
după mine,
mine, ,işi am
am si
să te
te fac pescar
pescar de
de oameni".
oameni“.
Aci
Aci este tálcul
tâlcul adánc
adânc al oricárei
oricărei chemári.
chemări.
Cine
Cine urmáreste
urmăreşte propria
propria lui scápare,
scăpare, se simte
simte
ImpAcat
împăcat usor:
uşor: munca
munca luí,
lui, daca
dacă e fAcutl
făcută in
în concon
~tiintA,
ştiinţă, ti
ii este de
de ajuns.
ajuns. Dar
Dar cine umbll
umblă dupA
după
seaparea
scăparea obstiei,
obştiei, cine tánjeste
tânjeşte de
de dorul
dorul binelui
binelui
tuturora,
tuturora, acela mai
mai intaiu
întâiu aleargá
aleargă sA
să prindá
prindă la
el, in
în mreje, pe
pe ceilalti
ceilalţi oameni,
oameni, cáci
căci lntr'adevar
într’adevăr
"pescar
„pescar de
de oameni"
oameni“ este
este el menit
menit a fi.
~i
Şi noi,
noi, in
în Echipele
Echipele noastre,
noastre, lucránd
lucrând in
în sat
sat si
şi
pentru
pentru sat,
sat, avem
avem prilejul
prilejul sa
să gustám,
gustăm, oarecum,
oarecum,
bucuriile
bucuriile §i
şi amaraciunea
amărăciunea meseriei
meseriei acesteia
acesteia de
de c~câş
tigAtori
tigători de
de suflete.
suflete. Desigur
Desigur vom
vom avea
avea cu atát
atât
mai
măi multe
multe isbánzi
isbânzi cu cat
cât credinta
credinţa noastrá
noastră in
în ideaidea
lul urmArit
urmărit va fi mai
mai mareo
mare. Dar
Dar este
este folositor
folositor
să ~am
aflăm $i
şi cate
câte ceva din
din experienta
experienţa cea veche
sl
a altora,
altora, ca sAinvAíAmtot
să învăţăm tot ce este
este de
de invAtat
învăţat din
din
mestesugul
meşteşugul acesta
acesta al vánátorului
vânătorului !1i
şi al pescarului
pescarului
de
de oameni.
oameni.
,(..C"riel'U1
.(„Curierul Ec.hipelor··;
Echipelor"; 12
12 lulie
Iulie 1936).
1 9 3 6 ).
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Ma¡
Mai tntAiu,
Intâiu, muncind
muncind pentru
pentru- obstie,
obştie, rodul
rodul munmunnoastre
noastre este
este cA~tigarea
câştigarea obstiei.
obştiei. Altfel
Altfel se
liheamă
heaml el
că a lost
fost stearpl.
stearpă. Munca
Munca noastrá
noastră trebuie
trebuie
aibe rlsunet.
răsunet. Desigur
Desigur nu
nu un
un rlsunet
răsunet glbgios
gălăgios
şi rol.
gol. Ci
Ci rasunet
răsunet ca acela al scolii
şcolii in
în sufletul
sufletul
,colarilor
şcolarilor ~i
şi al predicii
predicii in
în sufletul
sufletul credinciosilor.
credincioşilor.
Muncim
Muncim nu
nu numai
numai de
de dragul
dragul muncü,
muncii, ci pentru
pentru
ca 51.
dlm
pildá.
Zadarnic
deci
muncim
să dăm pildă. Zadarnic
muncim dad
dacă
nu
nu fÜm
ştim si
să facem
facem astfel
astfel ca pilda
pilda noastrá
noastră si
să fie
unnatl.
urmată. SI
Să spunem
spunem cl
că echipa
echipa intreagl
întreagă iese la
la
Il.pat
săpat ~anturi.
şanţuri. Buna
Bună treabá,
treabă. Dar
Dar ce rost
rost are
are ca
Echipa sl
să facA
facă toate
toate ~anturile
şanţurile din
din sat
sat ~i
şi ce o
Echipa
si
să rlmie
rămâe din
din ele cánd
când peste
peste trei
trei luni
luni se vor
vor asas
tupa? T
Toată
cuminţenia este
este aa fÜ
şti si
să prinzi
prinzi ~i
şi
tupa?
oatá cumintenia
pe
altii
la
treabá,
SI
faci
ca
intreg
satul
si
vie
pe alţii la treabă. Să
întreg satul să
In
Echipá.
în Echipă.
Pentru
Pentru aceasta
aceasta este nevoie
nevoie ca obstea
obştea intreagl
întreagă
si
să fie ciftigatl,
câştigată, om
om dupa
după om. ~i
Şi pe
pe om
om il
îl ciftigi
câştigi
u~or
uşor dacá
dacă stii
ştii cum, dacl
dacă ~i
ştii sa-l
să-l scoti
scoţi din
din massa
massa
anónima
anonimă unde
unde se fine
ţine el ascuns,
ascuns, puaándu-l
punându-1 didi
red
rect in
în cauzá,
cauză, ca ~i
şi cand
când l-ai arlta
arăta cu degetul.
degetul.
De
De pildá:
pildă: facep
faceţi pnturi
şanţuri tn
în dreptul
dreptul caselor
caselor de
de
unde
unde vi
vă vine un
un ~jutor.
ajutor. Ineepet;i
începeţi ~i
şi I1sap
lăsaţi nesEarnesfâr
~te
şite buclti
bucăţi intregi
întregi in
în dreptul
dreptul caselor celor indIîndă
rátnici,
rătnici. Fip
Fiţi siguri
siguri cl
că nici unul
unul din
din acestia
aceştia nu
nu
se va
va indura
îndura si
să lase
lase ca numai
numai el si
să rAmina
rămână mai
prejos
u vrea
prejos decát
decât vecinü
vecinii luí.
lui. N
Nu
vrea cineva
cineva si
să vie
şezătoare? Dati-i
Daţi-i acolo un
un rol
rol precisa
precis: si
să vorvor
la ~zltoare?
beaseA,
si
faeA
o
treabá
oarecare.
Nu
vrea
bească, să facă
treabă
Nit vrea 51
să
c:J.ttascl?
citească? Incredintati-i
Incredinţaţi-i lui
lui propaganda
propaganda dt1ll.
cărţii.
$i
Şi nu
nu pregetati
pregetaţi aa recunoaste,
recunoaşte, de
de indatl
îndată ce se
poate.
poate, meritele
meritele oricui, in
în publico
public. Mai
Mai ales acelora
acelora
UI
iii

'i
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can

cari nu
nu ni
ni s'au
s’au arátat
arătat la
la inceput
început prieteni.
prieteni. A
A coco
labora
labora cu
cu cineva,
cineva, inseamná
înseamnă aa munci
munci alaturi
alături
de
tu decát
de el,
el, (uneori
(uneori mai
mai mult
mult tu
decât el)
el) si
şi a-i da
da
apoi
apoi numai
numai lui,
lui, toatá
toată rásplata
răsplata cinstei.
cinstei. Aceasta
Aceasta
este
pcntru aa doua
este mreaja
mreaja cu
cu care
care il
îl ca§tigi
câştigi pentru
doua oará,
oară,
dupa
ce
va
fi
invatat
cum
sa
faca
binele
după ce va
învăţat cum să facă binele $i
şi se
se
va
va fi deprins
deprins cu
cu bucuria
bucuria cinstirii
cinstirii lui
lui de
de catre
către
oamem.
oameni.
şi cártitorii
cârtitorii sunt
sunt prieteni
prieteni
Deseori duşmanii
dusmanii si
pe
pe cari
cari i-am
i-am pierdut
pierdut din
din nestiinta
neştiinţa noastrá
noastră de
de a-i
a-i
cástiga:
câştiga; prieteni
prieteni jigniti,
jigniţi, pentrucá
pentrucă din
din nebágare
nebăgare
de
de seamá,
seamă, i-am
i-am lásat
lăsat mereu
mereu tot
tot la
la oo parte.
parte. Este
Este
deci
deci un
un lucru
lucru de
de elementara
elementară prudentá
prudentă ca
ca sa
să cece
rem
turem intr'una
într’una participarea,
participarea, macar
măcar sufleteascá
sufletească aa tu
turora,
parte
turora, declaratia
declaraţia Iormalá
formală aa fiecárui
fiecărui om
om in
în parte
ca
că ee aláturi
alături de
de tine
tine $i
şi ca
că il
îl ai
ai prieten.
prieten. Daca
Dacă cu
cu
toate
acestea
cineva
cárteste,
nu
te
lupta
imtoate acestea cineva cârteşte, nu te lupta îm
potriva
potriva lui,
lui, cáci
căci dusmania
duşmănia ta
ta oo sporeste
sporeşte si
şi pe
pe
aa luí.
lui. Ci,
Ci, dimpotriva,
dimpotrivă, macar
măcar intr'un
într’un tárziu,
târziu, cáscâştigá-l.
tigă-1. Cheamá-l
Cheamă-1 si
şi dá-i
dă-i oo ráspundere
răspundere deosebit
deosebit
de
de mare,
mare, un
un rol
rol de
de conducere.
conducere. Poate
Poate ca
că ceeace
ceeace
nu
nu aa fácut
făcut panl1
până atuncea
atuncea de
de dragul
dragul táu,
tău, oo va
va lace
face
din
din truíie
trufie pentru
pentru sine.
sine. Deseori
Deseori am
am vázut
văzut oameni
oameni
schimbándu-se
schimbându-se in
în purtarea
purtarea lor,
lor, de
de lndata
îndată ce
ce erau
erau
pusi
puşi la
la treabá
treabă si
şi nu-i
nu-i gre§ita
greşită socoteala
socoteala ca
ca sl1
să in·
în
cera
inversunati,
cerci a·ti
a-ţi face
face tocmai
tocmai din
din dusmanii
duşmanii înverşunaşi,
bunii
bunii prieteni.
prieteni.
5a
nu
nimánui ca
Să nu ii se
se p?ra
p?.ră nimănui
că este
este un
un joc
joc ipocrit,
ipocrit,
acesta,
acesta, al
al magulirii
măgulirii oamenilor,
oamenilor, al
al cumpárárii
cumpărării lor
lor
cu
cu cinstiri
cinstiri $i
şi roluri,
roluri, fie
fie efective
efective fie
fie de
de simplá
simplă
u
,.onoare
•
Mai
„onoare“.
Mai lntáiu
întâiu pentrucá
pentrucă este
este bine
bine sá-i
să-i pupu
nem
nem pe
pe toti
toţi la
la tncercare.
încercare. Si
Şi in
în al
al doilea
doilea ránd,
rând,
150
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pentruc3.
pentrucă este ceva care ne spala
spală de orisice
orişice viná,
vină,
chíar
vom fi fost
fost in
noastrá cu oachiar daca
dacă vom
în purtarea
purtarea noastră
oa
menii, nu
blánzi ca mieii, ci ~i
nu numai
numai blânzi
şi vicleni ca
,erpii.
Anume ca
şerpii. Anume
că treaba
treaba la care ii
îi chemám
chemăm pe
oameni, este o treaba
bunli
~i
treaba
treabă bună şi treaba buna
bună are
că schimba
schimbă sufleteste
sufleteşte pe cel care o
acest dar
dar cli
Iace.
face. Chiar
Chiar daca
dacă cineva o va lncepe
începe din
din trufie,
trufie,
va slar~i
sfârşi prin
prin a o lace
face de drago
drag. ~i
Şi vom
vom fi izbánizbân
dit
sA Iacem
dit astfel dintr'o
dintr’o levita
lovită douá
două palite:
pălite: să
facem
treaba
un om.
treaba ~i
şi pe
pe deasupra
deasupra sA
să fi cástigat
câştigat un
La
plasa ~i
La muncá
muncă dedo
deci. Aruneati
Aruncaţi plasa
şi noroc
noroc bun
bun
meseria de
de pescari de oameni.
oameni.
la meseria
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LEAC IMPOTRIVA
ÎMPOTRIVA CARTITORILOR
CÂRTITORILOR
LEAC
Nu se afl1
lume care s11nu-si
Nu
află treabá
treabă pe
pe lume
să nu-şi afie
afle
eirtitorii.
cârtitorii. Nu-i
Nu-i de
de mirare
mirare deci
deci el
că ,işi Eehipele
Echipele
Studentesti
Studenţeşti ,i-i
şi-i pot
pot afia
afla pe
pe ai loro
lor. Cum
Cum n'avcm
n’avem
insli
însă timp
timp de
de risipit,
risipit, stand
stând sl
să drámuim
drămuim ,i
şi 51
să cancân
tlrim
tărim pe
pe fiecare
fiecare cártitor
cârtitor in
în parte,
parte, trebuie
trebuie s1i
să le
ie,im
pieptis la lupté,
ieşim pieptiş,
luptă, en
cu o intrebare:
întrebare:
Intrebarea
întrebarea aceasta
aceasta are
are darul
darul sl
să impartA
împartă in
în douá
două
taberi
taberi ji
şi sl
să aleagá,
aleagă, pe
pe cei care merg
merg allturi
alături de
de
noi, de
de cei care merg
merg impotriva
împotriva noastra,
noastră. Intreîntre
bám:
băm: cine este
este acela care primeste
primeşte cu
cu inim1
inimă u,oarl
şoară soarta
soarta din
din silele
zilele de
de azi
azi a satelor
satelor romaromâ
ne~?
neşti? Care
Care este acela cáruia
căruia nu-i clocoteste
clocoteşte in
în
fatA
faţă sángele
sângele ru§inii,
ruşinii, la gandul
gândul cumplitelor
cumplitelor süri,
stări,
pe
pe care le indur1
îndură satele acestor
acestor oameni,
oameni, can
cari daca
dacă
ar
ar fi
fi dupl
după dreptate,
dreptate, ar trebui
trebui 51
să fíe
fie fruntea
fruntea neanea
murilor?
murilor?
Cine
Cine va ráspunde
răspunde el
că se simte
simte bine.
bine, in
în oaza
oaza lui
lui
fericitl
fericită de
de om
om chivernisit
chivernisit in
în treburile
treburile oraselor,
oraşelor,
f1rl
fără sa-l
să-l doará
doară hada
hâda sáracie
sărăcie aa satelor,
satelor, acela tretrebueste
bueşte socotit,
socotit, dela
dela Inceput,
început, ca un
un om
om mort
mort penpen
tru
viata tlrii
tru viaţa
ţării acesteia,
acesteia. Cártitorii
Cârtitorii de
de acest fel sunt
sunt
((„Curierul
••Ourierul Echipelol"';
Echipelor"; 26 Iulie 1936).
1 9 3 6 ).
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pentru noi ca ~şi cum
cum nu
nu ar
ar fi. SA-i
Să-i ierte
ierte DumDum
pentru
marea
marea luí
lui bunátate,
bunătate, ,i
şi sá-i
sâ-i Iereascá
ferească de
de
rllplata
răsplata ce s'ar
s’ar putea
putea si
să le vie.
Dar
Dar ca
cei care, ca ti
şi noi, se aratá
arată ingrijorati,
îngrijoraţi,
11
să rlspundl
răspundă atunci
atunci la a doua
doua intrebare:
întrebare: daca
dacă
este asa,
aşa, ce ati
aţi flcut
făcut Ji
şi ce Iaceti
faceţi D-voastrA
D-voastră pentru
pentru
aeeste
aceste sate?
sate? Sl-i
Să-i intreblm
întrebăm astíel,
astfel, Url
fără de
de mili,
milă,
pe toti
aratl n~v~
ti
toţi ceí
cei care se arată
nărăvaşi in
în cártire
cârtire şi
pe
pe care nu-i
nu-i mai putem
putem cA§tiga,fíe
câştiga, fie cl
că ei s'ar
s’ar afIa,
afla,
desgustati
desgustaţi ti
şi obositi,
obosiţi, in
în mijlocul
mijlocul satelor,
satelor, fie cl
că
s'ar
"gándind" la Corso,
s’ar afIa
afla scriind
scriind ti
şi „gândind“
Corso, langl
lângă
un
un mazagran.
mazagran.
Ce
Ce facem
facem noi, s'ar
s’ar putea
putea si
să nu
nu fie bine.
bine. Adicl
Adică
s~
să fie o sarciná
sarcină prea
prea grea, peste
peste puterile
puterile noastre.
noastre.
T
otusi, cát
Totuşi,
cât de
de cat,
cât, ceva
ceva tot
tot facem.
facem. Si
Şi o facem
facem
bună credinta,
credinţă, cu dragoste,
dragoste, poate
poate chiar
chiar ,i
şi cu
cu bunA
mult
mult mai multa
multă pricepere
pricepere decát
decât aItii,
alţii, cid
căci in
în spaspa
tele nostru
nostru stau
stau ani de
de zile de
de experientá,
experienţă, pe
care altii,
alţii, -onu
— nu ne indoim:
îndoim: foarte
foarte inteligenti
inteligenţi -—
Dar putinltatea
puţinătatea noastra,
noastră, tot
tot trage
trage in
în
nu-i au. Dar
c:umplnA
cumpănă mai mult
mult decát
decât aroganta
aroganţa suficientl
suficientă a
cártitorului
cârtitorului sterp.
sterp.
Acesta
Ioarte mándru
Acesta se simte
simte foarte
mândru cánd
când face pe
Casandra,
Casandra, profeta
profeta nenorocirilor,
nenorocirilor, ti
şi pe
pe crainicul
crainicul
cumplitelor ,tirio
ştiri. „Se
dărâmă colo; se surpl
surpă dindin
cumplitelor
"Se dArimA
colo; merge
merge ráu
rău aci fi
şi ne paste
paşte prlpldul
prăpădul peste
peste
totl"
.
totl“
Ci
Ci sári
sări omule, de
de pune
pune umárul
umărul ~i
şi di
dă o mini
mână
de
de ajutor
ajutor dacá-i
dacă-i asa
aşa!1
De
De ce si
să stea
stea cártitorii
cârtitorii §Í
şi 51
să jeleasca,
jelească, dánd
dând
din
din cap, ca la apa
apa Vavilonului?
Vavilonului? Nu-i
Nu-i place cuiva
DUtu,
nezeu, in
in
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cum
cum lucrlm
lucrăm noi?
noi? SA
Să vinA
vină ~i
şi sA
să ne
ne arate
arate el,
el, frlfră
.
A~adar,
Aşadar, rotiti
rotiţi ochii
ochii in
în jur
jur ~i
şi alegeti
alegeţi cártitorii,
cârtitorii.
Cei
Cei care
care totusi
totuşi nu
nu vor
vor veni
veni aláturi
alături de
de echipa,
echipă,
pe
pe aceia
aceia sá-i
să-i cunoasteti
cunoaşteţi ca
ca oameni
oameni rAi
răi ~i
şi 51
să vA
vă
ferili
feriţi de
de ei, asa
aşa cum
cum zice
zice basmul
basmul cA
că trebue
trebue sA
să
te
te Ieresti
fereşti de
de omul
omul spán
spân ~i
şi rosu:
roşu; caci
căci altceva
altceva le
le
unnáreste
urmăreşte sufletul
sufletul lor
lor negru,
negru, de
de cát
cât spune
spune gura
gura
lor
.
lor cea
cea auriU.
aurită.
~i
Şi ferindu-te
ferindu-te de
de acestia,
aceştia, poti
poti merge
merge inainte
înainte
pe
pe calea
calea datoriei,
datoriei, cu
cu oo st~tomicie
statornicie rabdi.toare.
răbdătoare.
~
Să nu
nu se
se creada
creadă ca
că invingatorii
învingătorii sunt
sunt oamenii
oamenii
gesturilor
gesturilor melodramatice
melodramatice sau
sau aa Indráznelilor
îndrăznelilor nene
sábuite.
Mai
mult
trage
la
cantar
indárátnicia
săbuite. Mai mult trage la cântar îndărătnicia
rábdatoare.
răbdătoare. Daca
Dacă oo echipá
echipă stie
ştie ce
ce vrea,
vrea, nu
nu are
are
nevoiel
nevoie) sA
să se
se lupte
lupte cu
cu cártitorii
cârtitorii ráuvoitori.
răuvoitori. Ji
Ii
este
este deajuns
deajuns sA
să vroiascá
vroiască darz
dârz ~i
şi fArA
fără sovaiala:
şovăială:
va
va veni
veni un
un timp
timp in
în care
care cártitorii
cârtitorii vor
vor obosi.
obosi. Si
Şi
atunci,
atunci, la
la vremea
vremea oboselii
oboselii rauvoitoare
răuvoitoare tu
tu trebue
trebue
sA
să te
te afli
afli tot
tot asa
aşa cwn
cum erai
erai la
la inceput:
început: stáruitor
stăruitor
pe
aceeasi
credintA
~i
cu
ochii
la
acelas
pe aceeaşi credinţă şi cu ochii la acelaş ideal.
ideal.
Dupa
După trei
trei sApUmani
săptămâni de
de zile
zile de
de lucru,
lucru, stiu
ştiu
bine
bine cA
că entusiasmul
entuziasmul localnicilor
localnicilor se
se va
va fi domolit.
domolit.
Primele
Primele oboseli
oboseli ale
ale luptei
luptei cu
cu neincrederea
neîncrederea oaoa
menilor
menilor se
se vor
vor fi ivit
ivit in
în echipá,
echipă. Acum
Acum ee punepunc
tul
tul cel greu
greu de
de trecut
trecut din
din munca
munca noastrá,
noastră. Acuma
Acuma
ee sositá
sosită vremea,
vremea, cánd
când stau
stau gata
gata sA
să se
se aleagA
aleagă drepdrep
tAtile
echipierilor
fatA
de
cele
ale
cártitorilor,
tăţile echipierilor faţă de cele ale cârtitorilor.
Ei
Ei bine,
bine, ar
ar fi
fi rufino5
ruşinos 51
să ne
ne dám
dăm rAma~i.
rămaşi. Cu erice
orice
pret,
preţ, sA
să nu
nu ne
ne 1151m
lăsăm clintiti
clintiţi oo iotA
iotă din
din credinta
credinţa
si
şi fapta
fapta noastrá.
noastră.
Ca
Ca 5A
să ne
ne vie
vie mai
mai usor
uşor acest
acest lucru,
lucru, este
este oo cale
cale

te~te,
ţeşte, cum1
cuml
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JJ urmat.
urmat. Cánd
Când v'au
v’au obosít
obosit cártitorii,
cârtitorii, llsati·i
l&saţi-i
In
In pace fi
şi plecap
plecaţi singuri
singuri in
în sat,
sat, la
la oamenii
oamenii aeeía
aceia
de
de treabA,
treabă, de
de adánc
adânc bun
bun simt
simţ si
şi de
de o buná
bună erescreş
tete
tere care nu
nu este numai
numai aa celor sapte
şapte ani de
Icasl,
acasă, ti
ci e a veacurilor
veacurilor care au
au trecut
trecut peste
peste ei,
ei.
Duceti-vl
Duceţi-vă de staji
staţi de
de vorbá
vorbă cu
cu satenii.
sătenii. Luati
Luaţi
sfat
sfat ~i
şi odihnl
odihnă dela
dela intelepciunea
înţelepciunea hltranilor'
bătrânilor si
şi
babelor,
babelor, in
în casele lor
lor primitoare
primitoare si
şi in
în sufletullor
sufletul lor
recunoscátor
recunoscător pentru
pentru binele
binele ce-l
ce-1 veti
veţi fi flcut.
făcut.
Caci
Căci ee deajuns
deajuns sI
să vezi, din
din cánd
când in
în cánd,
când, scliscli
pirea
bucuroasá
a
ochilor
aceluia
cáruia
ti
s'a
pirea bucuroasă ochilor aceluia căruia ţi s’a inîn
tlmplat
tâmplat sl-i
să-i fati
faci cándva
cândva un
un bine, sau
sau sá-i
să-i alini
alini
o durere
ni, pentru
durere cu o vorbá
vorbă bu
bună,
pentru ca sI
să ti
ţi se
~teargl
şteargă din
din suflet
suflet amaraciunea
amărăciunea pe
pe care ti-o
ţi-o lasl
lasă
cártitorii,
cârtitorii.
~i
Şi e deajuns
deajuns o asemenea
asemenea hucurie
bucurie curata,
curată, ca
si
să ai r!splatl,
răsplată, panA
până peste
peste misurl,
măsură, pentru
pentru tot
tot
eeeace,
ceeace, poate
poate el
că ~i
şi pentru
pentru tine,
tine, aa fost
fost prinos
prinos de
adevlratl
adevărată jertfl.
jertfă.
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DESPRE
DESPRE SCOPUL
SCOPUL FIECARUIA
FIECARUIA DIN
DIN NOI
NOI
Vorbesc
Vorbesc acuma
acuma pentru
pentru prietenii
prietenii mei de buna
bună
credinta,
credinţă, din
din toáte
toâte echipele,
echipele. Pentru
Pentru aceia
aceia pe care
satul
satul ii
îi doare,
doare, in
în amestecatá
amestecată stare
stare de
de párere
părere de
de
riiu
~i
nadejde,
Pentru
aceia
cari
au
simtit
rău şi nădejde. Pentru
au simţit in
în
ei, rasunánd
răsunând adánc
adânc chemarea, rostitá
rostită in
în cuvinte
cuvinte
Iimpezi,
langli
limpezi, aa Celui
Celui care ne-a adunat,
adunat, laolaltá,
laolaltă, lângă
suEletul
tot, in
sufletul Lui, si-apoi
şi-apoi ne-a trimis
trimis peste
peste tot,
în larga
larga
Tarli
Románeasca.
Ţară Românească.
Si
Şi le-así
le-aşi cere, ca unul
unul care nu
nu rIlA
mă simt
simt bine
bine
flid
in truda
fără tovarasi,
tovarăşi, si
şi care sovái,
şovăi, în
truda mea, fiirli
fără
de
de 'prieteni,
prieteni, sli
să ráspunda:
răspundă: ce gándesc
gândesc despre
despre
munca
munca pe care o Iac,
fac, ei,
ei, fii cárturari
cărturari ai scolilor,
şcolilor,
muncind
muncind in
în mijlocul sátenilor.
sătenilor. Oare,
Oare, pentru
pentru ei,
aceste
aceste 3 luni
luni de echipá
echipă se adaogá
adaogă Ura
fără de inîn
teles
la
viata
lor?
Sau
traiul
aláturi
de
sufletul
ţeles
viaţa lor?
traiul alături de sufletul
satenilor,
sătenilor, le este prilej
prilej de
de rásturnare
răsturnare Intreagá
întreagă
a felului
felului lor de
de a fi?
Am citit
toate rapoartele
rapoartele trimise
Am
citit toate
trimise de toate
toate EchiEchi
pele, ~i
mi
se
pare
cAde
peste
tot,
izvoráste,
ca
şi
pare că de peste tot, izvorăşte, un
un
susur
susur de izvor, incet,
încet, o credinta
credinţă noua,
nouă, pe care
plnli
până acuma, prin
prin toate
toate bibliotecile
bibliotecile in
în care dză("Curierul
(i,Curierul Echipelor";
E chipelor"; 2 Auguat
A ugust 1936).
1 9 3 6 ).
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bovü,
scrisa, n’am
n'am întâlnit-o.
lntálnit-o. Unebovii, cetind
cetind slová
slovă scrisă,
Une
ori spusá
nerábdare, ·pripit,
spusă cu nerăbdare,
pripit, chiar cu violenta.
violenţă.
De pilda,
revolta cutărui
cutárui medie
veterinar ~f
pildă, cu revolta
medic veterinar
şef
de
munceasca ~i
de Echipá,
Echipă, care vrea
vrea sli
să muncească
şi n'are
n’are cum,
caci
căci ii
îi lipsesc uneltele
uneltelel1 Dar
Dar o.
o dragoste
dragoste de jertfl1,
jertfă,
o dragoste
muncá, pentru
pe: care o
dragoste de muncă,
pentru sátean
sătean pe
simt
simt cli
că este a noastrá,
noastră, a rándului
rândului nostru
nostru de
oameni.
Nu ne
nemaiiert:1msafimzadarnici.Noitoti
Nu
mai iertăm să fim zadarnici. Noi toţi
ne vrem
stránsi
laolaltá ~i
toti cerem sli
vrem strânşi laolaltă
şi noi toţi
să ni
se ceará
parte a noastră.
noastrá, Ca
ceară jertfa
jertfă din
din partea
Ca ~i
şi cánd
când
am
slujba unei ráscumpárári
am fi pusi
puşi in
în slujba
răscumpărări tarz:ii.
târzii.
Pentru
Pentru sat, de
de dragul
dragul lui, pentru
pentru c:1el
că el Inseamna
înseamnă
matea
neamului,
gata
suntem
s~
ne
dáruim.
matca neamului, gata suntem să
dăruim.
Intrebarea,
s:!, cum?
Lunile de
întrebarea, este in
însă,
cum? Lunile
de muncá
muncă
in
în Echipá,
Echipă, sunt
sunt linistite,
liniştite. Dai
Dai tot
tot ce ai. Cu
Cu vesveş
nica
deci cu depliná
nică jertfli
jertfă din
din partea
partea tao
ta. ~i
Şi deci
deplină mulmul
tumire sufleteascá.
ţumire
sufletească.
Dar eu má
Dar
mă intreb
întreb care este scopul fiestecafieştecăruia din
noi?
ruia
din noi?
Suntem
Suntem la o varstli
vârstă cánd
când Inca
încă alergám
alergăm dupa
după
o credinta
sí
ne
cáutám
scopurile.
credinţă şi
căutăm
Ei
Ei bine, va
vă rog, indráznesc
îndrăznesc sli
să va
vă rog, 5:1
să nu
nu
treceti
peste ceeace faceti
treceţi nebágátori
nebăgători de seamá
seamă peste
faceţi
acuma.
neiertat dacă
daca in
acuma. Ar
Ar fi de
de neiertat
în acestei trei
luni,
viata d-voastra,
tot
luni, n'ati
n’aţi invlita,
învăţa, pentru
pentru viaţa
d-voastră, tot
ceeace este de tnvatat.
învăţat. .
Satul este un
un cámp
câmp de muncá.
muncă. Dar
Dar satul
satul este
~i
un loc
loe de invlitlitura.
şi un
învăţătură. Cu
Cu urechi
urechi cari stiu
ştiu sli
să
auda,
satul.
audă, sa
să ascultám
ascultăm satul.
Lásati
gropile de nutreţ,
nutret, consultatiile,
Lăsaţi santurile,
şanţurile, gropile
consultaţiile,
,colile
~i
ascultati.
Satul
de
obicei
este
muto
şcolile şi ascultaţi. Satul de
mut. Dar
Dar
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daci ~tii
ştii sa-l
să-l asculti,
asculţi, vorbeste.
vorbeşte. $i
Şi el cere, asa
aşa
dacl.
cum
~tie,
s!
nu
il
trádezi.
Tu,
carturar,
crescut
cum ştie, să nu îl trădezi. Tu, cărturar, crescut
la scolí
şcoli care te-au
te-au Indepártat
îndepărtat de
de el, daca
dacă asculti
asculţi
totusi
totuşi li
îi poti
poţi auzi
auzi chemarea. Peste
Peste toate
toate ratacirile
rătăcirile
tale,
tale, venite
venite din
din política,
politică, sau
sau din
din carte, este o
dreapta
dreaptă másura
măsură pentru
pentru tine,
tine, másura
măsura satului.
satului.
N
eamul románesc,
ni, se cere
Neamul
românesc, neam
neam de
de tara
ţărani,
cunoscut.
cunoscut. Se cere legat
legat de
de viaja
viaţa lumii de
de azi. Se
cere seos
scos la ivealá
iveală ~i
şi rodit.
rodit.
Cine
Cine stie
ştie ce e cu
cu noi, ca neam
neam ~i
şi Stat,
Stat, simte
simte cát
cât
de departe
departe suntem
suntem de
de un
un liman.
liman. Dar
Dar cine s'a
s’a
apropiat
apropiat de
de neamuZ
neamul tiraniZor,
ţăranilor, capátá
capătă totusi
totuşi inîn
credere
o Románie
credere intr'
într’o
Românie románeascá.
românească.
Scopullui
Scopul lui este atunci
atunci ca, in
în sufletul
sufletul lui, sa
să imîm
bine
bine viaja
viaţa de cárturar
cărturar cu viaja
viaţa satului.
satului.
Pastránd
Păstrând traditia,
tradiţia, cea frumoasá,
frumoasă, sa
să putem
putem adáoga
dăoga ce-i bun
bun din
din vremurile
vremurile noi, sa
să iesim
ieşim cu
cu
fata
faţa curatá,
curată, ~i
şi cu cinste,
cinste, in
în lumea
lumea larga
largă cu neanea
murile
murile noastre
noastre sármane
sărmane táránesti.
ţărăneşti.
Inainte
de
a
pleca
la
alte
munci
înainte
munci in
în echipe, te-as
te-aş
intreba:
întreba: Scopul
Scopul táu,
tău, este oare, sincer,
sincer, acela de
de aa
te pune
pune in
în slujba
slujba satului?
satului? Incotro
încotro trage
trage cumcum
pana?
păna? Spre tine,
tine, sau
sau spre
spre sat?
sat? Daca
Dacă trage
trage spre
sat, tárándu-te
târându-te pe tine
tine intreg
întreg de partea
partea lui, atunci
atunci
scopul
scopul táu
tău este al nostru.
nostru.
Inainte
înainte deci, cu stáruintá,
stăruinţă, pentru
pentru neamul
neamul acesta
acesta
romanes
e
de
tarani
tacuti
~i
lndarátnici,
care
Ura
românesc de ţărani tăcuţi şi îndărătnici,
fără
vorbe
vorbe multe,
multe, de
de mii de
de ani, stiu
ştiu ce vor.
vor. $i
Şi care
deci, vor,
vor, ceeace trebuie
trebuie s!
să vrei si
şi tu.
tu.
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$COALA
ŞCOALA DE
DE CONDUCATORI
CONDUCĂTORI DE
DE
CAMINE A ECHIPEI
ECHIPEI
CAMINE
Socotim
ca nu
Socotim că
nu este lipsit
lipsit de interes
interes sa
să arátám,
arătăm,
in
schita, principiile
sa stea la te
teîn schijă,
principiile care trebuie
trebuie să
melia oricárei
oricărei Scoli
Şcoli de Conducatori
Conducători de Camine,
Cămine,
intemeiate
întemeiate de o echipá
echipă aflatá
aflată la sate, in
în plin
lucru.
aceasta doctrina
lucru. Sa
Să folosim
folosim pentru
pentru aceasta
doctrina de
de
muncá aa Fundatiei
muncă
Fundaţiei ~i
şi experienta
experienţa capatata
căpătată anul
trecut
trecut la Lesu,
Leşu.
Mai
cuvántul ,,~coala".
Mai lntái,
întâi, sa
să nu
nu ne íncurce
încurce cuvântul
„şcoală“.
Suntem
obisnuiti ca şcoala
scoala sa
Suntem obişnuiţi
să insemne
însemne o catedra,
catedră,
de unde
sau mai ráu,
unde cineva vorbeste,
vorbeşte, mai bine
bine sau
rău,
~i
mult sau
sau mai
şi banci,
bănci, de unde
unde altii
alţii asculta,
ascultă, mai mult
putin.
gresit Inteles
puţin. Este un
un greşit
înţeles al cuvántului
cuvântului
,,~coala".
nu se vorbeşte
vorbeste decát
„şcoală“. In Echipá
Echipă nu
decât atunci
cánd
vorba
cuprinde
o
indicatie
tehnicá
când vorba cuprinde indicaţie tehnică de lulu
cru, cánd
când ea insa~i
însăşi este
este faptá,
faptă. Deci la asemenea
scoli
profesori care vin
tín
şcoli nu
nu ne trebuesc
trebuesc profesori
vin de ţin
"cursuri"
Acestea se pot
„cursuri“ teoretice.
teoretice. Acestea
pot tille
ţine foarte
foarte
bine
si in
bine şi
în alta
altă parte,
parte, la oras
oraş de pilda.
pildă. Sau se
pot
acasá, cu ragaz.
ii trebue
pot ceti, acasă,
răgaz. Cui îi
trebue profesor
profesor
teoretic. dati-i
un ••
Indrumator": : va afia
teoretic,
daţi-i un
„îndrumător“
afla acoto
acolo
((„Curierul
..Curierul Echipelor“
Ec:hipelor";; 2 Aug~t
August 11936).
9 3 6 ).
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tot ce este
este de
de aflat
aflat din
din carte,
carte. La sat
sat insli,
însă, in
în
tot
echipl
echipă de
de muna,
muncă, sunteti
sunteţi datori
datori aa da
da altceva:
altceva:
pilda
pilda vie a muncii,
muncii, la care "asculUtorii"
„ascultătorii“ obisobiş
nuiti
nuiţi sli
să fie de
de data
data aceasta
aceasta ..colaboratori",
„colaboratori“, adicá
adică
tovarl~i
tovarăşi de
de mundo
muncă. Scoala
Şcoala de
de conducatori
conducători de
de
CAmine
Cămine este de
de fapt
fapt integrarea,
integrarea, ca echipieri,
echipieri, a
oaspePlor
oaspeţilor dornici
dornici sli
să lucreze, in
în programul
programul EchiEchi
pei,
munca propriu
pei. Numai
Numai cli
că la munca
propriu zisl
zisă se adaogl
adaogă
in
în cazul nostru
nostru ,işi o permanenU
permanentă strliduintl
străduinţă de
aa llmuri
lămuri teoretic
teoretic munca
munca flcuU..
făcută, ,i
şi mai ales de
aa trece
trece pe
pe fiecare
fiecare echipier
echipier prin
prin toate
toate muncile,
muncile,
ca ,i
cánd
ar
trebui
sli
devie
specialist
şi când ar trebui să devie specialist in
în toate
toate
domeniile.
domeniile.
Caracterul
Caracterul practic
practic al cursurilor
cursurilor nu
nu inseamnl
înseamnă
eli
că vom
vom refuza
refuza sli
să primim
primim conferentiari.
conferenţiari. Mai
Mai ales
cánd
acestia
sunt
oameni
de
mare
valoare,
când aceştia sunt
de mare valoare, cucu
vántul
vântul lor
lor poate
poate fi un
un indemn
îndemn suíletesc
sufletesc de
de nene
spus de
echspus
de mare
mare pret,
preţ. lnsli
Insă numai
numai sufletesc.
sufletesc. T
Technica de
de lucru
lucru nu
nu se invatl
învaţă la
la coníerinje,
conferinţe, ci la
la
Iucru.
lucru.
laU
Iată anume
anume cum
cum s'a
s’a procedat
procedat anul
anul trecut
trecut la
Leşu.
Le~u.
Odau
Odată organizata
organizată chestiunea
chestiunea gospodáreascá,
gospodărească,
cartiruire,
cartiruire, hraná,
hrană, etc., chestiunea
chestiunea de foarte
foarte mare
mare
important·li
importanţă de
de altfel, au
au fost
fost chemati
chemaţi cursistii.
cursiştii.
In
In ziua
ziua deschiderii
deschiderii lucrlrilor,
lucrărilor, s'a
s’a fácut
făcut un
un TeTe
deum,
deum, apoi
apoi un
un cuvánt
cuvânt scurt
scurt de
de bun
bun sosit
sosit ~i
şi inîn
demn
demn la
la Iucru.
lucru. Au urmat
urmat apoi
apoi cáteva
câteva ore
ore de
de
llimurire
lămurire asupra
asupra principiilor
principiilor noastre
noastre de
de lucru:
lucru:
cum
cum era infeleasli
înţeleasă inainte
înainte cultura
cultura sáteascá
sătească (pur
(pur
intelectual)
intelectual) cum
cum o intelegem
înţelegem noi
noi astlzi;
astăzi; (ca
(ca o
sintezl
sinteză a culturii
culturii slin!Utii,
sănătăţii, muncii,
muncii, mintii
minţii ~i
şi susu
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fletului). Ce
Ce este
este un
un Camin
Cămin Cultural
Cultural $i
şi ce
ce este
este
iletului).
Fundatia.
Fundaţia. AdicA
Adică de
de fapt
fapt cam
cam cele
cele cuprinse
cuprinse in
în
partea I-a
I-a aa t,Indrumltoru1~".
„îndrumătorului“.
partea
Odatá
Odată acestea
âcestea lamurite,
lămurite, s'a
s’a trecut
trecut de-adreptul
de-adreptul
la
lucru.
.
la lucru.
Organizarea Caminului.
Căminului. MuncA
Muncă in
în daca
clacă penpen
tru
tru punerea
punerea la
la punct
punct aa tutulor
tutulor dosarelor,
dosarelor, regísregis
trelor,
.• aa Caminului.
trelor, socotelilor,
socotelilor, etc
etc.,
Căminului. A trehuit
trebuit
deci
deci ca
ca mai
mai inainte,
înainte, Echipa
Echipa sa
să aibe
aibe grija
grija sa
să nu
nu
¡nfati~e%e
înfăţişeze un
un Cámin
Cămin rAu
rău organizat.
organizat. In
In tot
tot casul,
cazul,
sA
să nu
nu se
se facá
facă oo simplá
simplă viziU
vizită la
la Camin,
Cămin, ci
ci fiefie
care
Echipier
voluntar
cursist
sa
Iucreze
efectiv
care Echipier voluntar cursist să lucreze efectiv
la
la ceva:
ceva: alcátuire
alcătuire de
de rapoarte,
rapoarte, socoteli,
socoteli, coresponcorespon
denta,
denţă, astfel
astfel ca
ca sa
să le
le treacá
treacă prin
prin máini,
mâini, toate
toate
registrele necesare
necesare Ca.minului.
Căminului.
registrele
Se va
va face
face oo adunar
adunaree generala
generală aa Cáminului,
Căminului,
foarte
foarte scurtá
scurtă ~i
şi se
se vor
vor alcátui
alcătui procesele-verbale
procesele-verbale
care
care se
se vor
vor trimete
trimete la
la Fundatie
Fundaţie in
în depliná
deplină rere
gula.
gulă. Unul
Unul din
din echipieri
echipieri sa.-~i
să-şi ia asupra
asupra lui
lui sarsar
cina
cina de
de aa studia
studia in
în amánuntime
amănunţime regulamentul
regulamentul si
şi
modul
modul de
de functionare
funcţionare aa Cáminului.
Căminului. Fara
Fără indoialá
îndoială
ca
că unii
unii dintre
dintre cursisti
cursişti vor
vor pune
pune Intrebári
întrebări asupra
asupra
normelor
de
functionare
a
Cáminului.
Ecbipa
normelor de funcţionare a Căminului. Echipa
trebue
trebue sa.
să fie
fie in
în stare
stare sa-i
să-i Iámureascá.
lămurească.
T
receti apoi
Treceţi
apoi la
la munca
munca cercetárii
cercetării monografice.
monografice.
Foarte
Foarte pe
pe scurt,
scurt, le
le arltati
arătaţi ce
ce inseamná
înseamnă cuneascunoaş
terea
satului
~i
cum
se
imbina.
cercetarea
terea satului şi cum se îmbină cercetarea C'U
cu acac
tiunea.
ţiunea. Alegeti
Alegeţi un
un cartier
cartier al satului,
satului, de
de oo mamă
rime
rime cam
cam de
de 3 case
case de
de Iiecare
fiecare cursist.
cursist. Impartiji-i
Impărţiţi-i
in
în echipe
echipe de
de cate
câte doi
doi ~i
şi procedati
procedaţi la
la recensárecensă
mântul pe
pe foi
foi Iamiliale
familiale $i
şi economice.
economice. Adunati-i
Adunaţi-i
mantul
tntr'o,
într’o, $edinta.
şedinţă comuna,
comună, veriíicati
verificaţi foile
foile de
de recenrecen
11
u
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slmint
sământ ,i
şi prócedati
procedaţi la
la despuierea
despuierea manuaa
manuală aa fifi
,elor,
şelor, tot
tot cu ajutorul
ajutorul muncii
muncii in
în clac!
clacă a tuturor.
tuturor.
Alcltuiti
Alcătuiţi o micá
mică monografie
monografie aa satului.
satului. Desigur,
Desigur,
nu
nu una
una completa,
completă, dar
dar mlcar
măcar un
un text
text de
de 50 de
pagini,
pagini, care in~
însă si
să cuprindá
cuprindă absolut
absolut toate
toate caca
pitolele
pitolele unei
unei monografii
monografii c~mplete:
complete: descrierea
descrierea ímîm
prejurárilor
in care trlesc
caprejurărilor geografice
geografice în
trăesc sátenii,
sătenii, ((ca
drul
drul cosmologic),
cosmologic), descrierea
descrierea demografic~
demografică a popupopu
latiei
laţiei ,istarea
şi starea de
de slnltate
sănătate ,işi higienl
higienă (cadruJ
(cadrul biobio
logic},
logic), descrierea
descrierea viejii
vieţii suíletesti,
sufleteşti, psihologice
psihologice a
sltenilor
sătenilor (cadrul
(cadrul istoric),
istoric), descrierea
descrierea stUii
stării cultucultu
rale a satului,
satului, anume:
anume: ,tiin1~
ştiinţă de
de carte,
carte, spirit
spirit rere
ligios, moralitate,
moralitate, simt
simţ artistic,
artistic, literatura
literatură popupopu
larl,
lară, in
în prod,
proză, versuri,
versuri, cántece
cântece (manifestiri
(manifestări spirispiri
tuale);
epi economice a sátenilor
tuale); descrierea
descrierea vi
vieţii
sătenilor
(manifestari
(manifestări economice),
economice), descrierea
descrierea obiceiurilor
obiceiurilor
§i
şi a fenomenelor
fenomenelor juridice
juridice din
din sat
sat (manifestari
(manifestări juju
tidice},
insfar,it,
dese
rierea
viepi
de
obstie
a
slridice), însfârşit, descrierea vieţii de obştie să
tenilor
tenilor (manifestari
(manifestări administrativ-politice).
administrativ-politice). Adlogap
Iamilie (rr.nitalile
dăogaţi un
un scurt
scurt studiu
studiu despre
despre familie
(unităţile
sociale),
sociale), despre
despre leglturile
legăturile care existl
există Intre
între oaoa
meni
meni (relalii
(relaţii sociale).
Chiar
Chiar dacl
dacă fiecare capitol
capitol nu
nu ar avea
avea decát
decât
5 pagini,
pagini, ínca
încă va
va fi de
de ajuns
ajuns pentruca
pentruca si
să i se
Intipáreascá
fiecárui cursist,
întipărească in
în minte,
minte, fiecărui
cursist, schema
schema
generala
principii1e muncii
generală a unei monografii
monografii ,işi principiile
muncii
colective.
Treceti
Treceţi apoi
apoi la activitatea
activitatea propriu
propriu zisl
zisă a EchiEchi
pei:
pei: Slnltate.
Sănătate, muncá,
muncă, minte,
minte, suflet.
suflet. Aci
Aci toatl
toată
greutatea
greutatea sta
stă in
în alcituirea
alcătuirea unui
unui bun
bun program
program de
de
activitate
toaü durata
activitate aa Echipei.
Echipei. Pe
Pe toată
durata cursurilor,
cursurilor,
trebuie si
trebuie
să aveti
aveţi grijl
grijă si
să intocmiti
întocmiţi un
un program
program de
de
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.1ctivitate
activitate demonstrativá,
demonstrativă, care si
să cuprindá
cuprindă toate
toate
domeniile
domeniile culturii.
culturii. Aci
Aci nu
nu mai este
este nevoie de
de
,oruerinte,
conferinţe, ci principiul
principiul trebue
trebue si
să Iie
fie o permaperma
nentl
nentă munel
muncă in
în clac!
clacă a intregei
întregei Echipe
Echipe cu
cu satul
satul
,işi eu
cu eehipierii
echipierii cursisti.
cursişti. Rezultatul
Rezultatul ei trebuie
trebuie si
să
fie organizare
a unei
organizarea
unei Scoli
Şcoli tlrlne~ti
ţărăneşti prin
prin ,ezltori
şezători
serale, organizare
a unei
organizarea
unei serbári
serbări model,
model, a unui
unui cor,
a unui
a disunui muzeu,
muzeu, unei
unei biblioteci,
biblioteci, organizare
organizarea
dis
pensarului
pensarului ~i
şi muncá
muncă efectiva
efectivă in
în dispensar.
dispensar. ApliApli
unui program
program depinde
depinde de
de lmprejurári
împrejurări ,işi nu
nu
carea unui
se poate
fixa
dela
centru.
Tot
ce
putem
spune
poate fixa
centru. Tot
putem spune
este el
că n'au
n’au valoare
valoare decát
decât muneile
muncile efectiv
efectiv flcute
făcute
că trebue
trebue si
să facem munci
munci din
din toate
toate domeniile
domeniile
,işi c!
culturii,
culturii.
Este
Este o problema
problemă de
de buna
bună cumpanire
cumpănire aa zilelor.
SI
Să nu
nu se
se íntárzie
întârzie prea
prea mult
mult cu anumite
anumite probleme
probleme
in
în dauna
dauna altora.
altora. SI
Să nu
nu se omitá,
omită, pe
pe cat
cât se poate,
poate,
nimic
nimic din
din totalul
totalul programului.
programului.
Manualul
Manualul pe
pe care il
îl veji
veţi folosi,
folosi, va
va fi "Indruml„îndrumă
torul"
torul“ pe
pe care-l
care-1 vom
vom da
da fiecárui
fiecărui cursist
cursist in
în parte.
parte.
Avep
Aveţi grijl
grijă ca fiecare cursist
cursist d-,i
să-şi facl
facă un
un dosar,
dosar,
in
în care d-,i
să-şi strangl
strângă tot
tot materialul
materialul informativ
informativ ,i
şi
toate
toate invltlturile
învăţăturile clpltate.
căpătate. Sá-si
Să-şi tie
ţie fiecare o
cronicá
cronică zilnicá,
zilnică, asa
aşa dupa
după cum
cum ¡~i
îşi tine
ţine Echipa.
Echipa.
Aveti
Aveţi grljl
grijă si
să nu
nu ii
îi rlspanditi
răspândiţi pe
pe specialitlti.
specialităţi, ci
ci
dimpotrivl
dimpotrivă toti
toţi si
să lucreze
lucreze la toate
toate problemele.
problemele.
Chezásia
Chezăşia unei
unei Scoli
Şcoli de
de conducátori
conducători de
de CAmine
Cămine
este seriozitatea
seriozitatea Echipei,
Echipei. Daca
Dacă Echipa
Echipa nu
nu se simte
simte
complect solidará,
solidară, gata
gata de
de aa munci
munci din
din rlsputeri
răsputeri
~i
şi in
în depliná
deplină camaraderie,
camaraderie, si
să nu
nu incerce
încerce aa lace
face oo
scoala
şcoală de
de conducátori
conducători de
de Camine.
Cămine. Scoala
Şcoala este
este o
annl
armă loarte
foarte bUnl,
bună, lnsl
însă eu
cu douá
două tl~uri.
tăişuri. Ea e de
de
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lapt
catre oameni
oameni ca 51
fapt o chemare către
să vie s~
să vadá
vadă cát
cât
de
Echipa. Daca
de bine
bine se lucreazá
lucrează in
în Echipă.
Dacă intr'adev1r
într’adevăr
se lucreazá
sunt excelente.
lucrează bine, rezultatele
rezultatele scolii
şcolii sunt
Daca
Dacă ins1
însă se lucreazá
lucrează sováelnic,
şovăelnic, rezultatul
rezultatul pe
care-1 obtinem
obţinem este numai
numai desamágirea
desamăgirea ~i
şi descudescu
care-l
rajarea.
rajarea.
Nu
indoim insá
c~ Echipele
Nu ne îndoim
însă că
Echipele care vor lua
lua
asupra
asupra lor
lor sarcina
sarcina unei scoli
şcoli de conducátori,
conducători, ~i
îşi
dau
deplina seriozitate
dau seama
seama de greutatea
greutatea ei, cu deplină
seriozitate
şi barbatie.
bărbăţie.
~i
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CE
CE ESTE
ESTE UN
UN ~EF
ŞEF DE
DE ECHIPA?
ECHIPA?
latl
Iată oo íntrebare
întrebare pricinuitoare
pricinuitoare de
de multe
multe nelanelă
muriri.
muriri. Este
Este oare
oare sefia
şefia de
de echipá
echipă un
un grad
grad ce se
se
di
dă cuiva,
cuiva, peste
peste calitatea
calitatea de
de simplu
simplu echipier?
echipier? Atuncea
fost
tuncea cari
cari sunt
sunt meritele
meritele acelera
acelora cari
cari au
au fost
astfel
astfel ridicati
ridicaţi deasupra
deasupra celorlalti?
celorlalţi? ~i
Şi ce puteri
puteri
decurg din
din acest
acest fapt,
fapt, pentru
pentru ~ef,
şef, fati
faţă de
de Echipa
Echipa
decurg
sa?
sa?
Ei
Ei bine,
bine, aa pune
pune astfel
astfel problema,
problema, este
este aa porni
porni
pe
pe oo cale
cale gre~itl.
greşită. Sefia
Şefia de
de echipá
echipă nu
nu este
este un
un
Iféld
grad ce se
se di
dă cuiva,
Cuiva, peste
peste Echipá:
Echipă; ci este
este un
un
serviciu
re se
serviciu social
social ca
care
se indeplineste
îndeplineşte pentru
pentru Echipa,
Echipă,
ptintr'unul
printr’unul din
din echipieri.
echipieri. Daca
Dacă se
se intelege
înţelege prepre?
cis
cis ce arrume
anume este
este acest
acest serviciu
serviciu social,
social, nedunedu
meririle
meririle din
din jurul
jurul ,,~efiei"
„şefiei“ ~i
şi poate
poate unele
unele 5\1.plsupă
rári,
rări, inceteazñ.
încetează.
Echipa însemnează
Insemneazá oo muncá
Echipa
muncă colectiva,
colectivă, un
un efort
efort
sistematizat
tesistematizat ~şi concentrar.
concentrat. Intocmai
întocmai ca
ca ~i
şi pe
pe te
renul
vinl izo-'
renul de
de sport,
sport, echipierii
echipierii nu
nu trebuie
trebuie si
să vină
i%o-'
laţi ~i
şi cu
cu gandul
gândul de
de aa face
face performanţe
indivi
lati
performanje individuale,
duale, <Ji
ci dimpotrivl
dimpotrivă pentru
pentru aa permite.
permite, prin
prin disdis
ciplina
ciplina lor,
lor, un
un joc
joc de
de tehnica
tehnică de
de ansamblu.
ansamblu.
(;,cuneru!
(,',Cuiieru] Eehipelor";
E chip elor"; 16 Augu.t
August 11936).
9 3 6 ).
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Acest
Acest tel
Jel este
este desigur
desigur mai
mai greu
greu de
de obtinut
obţinut
intr'o
muncá
de
felul
aceleia
pe
care
o
într’o muncă de felul aceleia pe care o facem
facem
noi,
noi, decát
decât pe
pe un
un teren
teren sportiv.
sportiv. Programul
Programul de
de
lucru
lucru la
la sate,
sate, dupa
după cum
cum ~tip,
ştiţi, este
este foarte
foarte vast
vast ~i
şi
cuprínzátor
cuprinzător de
de lucruri
lucruri foarte
foarte felurite.
felurite. De
De aceea
aceea
primejdia
primejdia cea
cea mare,
mare, care
care ne
ne pándeste
pândeşte in
în tot
tot momo
mentul,
mentul, este
este tocmai
tocmai de
de aa uita
uita de
de spiritul
spiritul de
de
Echipá,
Echipă, de
de dragul
dragul unor
unor activitáji
activităţi individuale.
individuale.
Este
Este ~i
şi firesc,
firesc. Cu
Cu cat
cât un
un echipier
echipier este
este mai
mai bun
bun ~i
şi
mai
Indrágostit de
mai îndrăgostit
de meseria
meseria lui,
lui, cu
cu atáta
atâta este
este mai
mai
indemnat
îndemnat 51
să creada
creadă c~
că cel mai
mai .important
important lucru,
lucru,
dacá
dacă nu
nu chiar
chiar singurul
singurul important,
important, este
este acela
acela pe
pe
care-l
face
el.
Pentru
medie,
sánátatea
omului
care-1 face
Pentru medic, sănătatea omului
~i
şi mai
mai ales
ales bolnavii,
bolnavii, constituesc
constituesc miezul
miezul probleproble
mei.
mei. Este
Este oo deformare
deformare profesionalá
profesională care-l
care-1 face
face sl
să
vadá
vadă in
în dispensar
dispensar ~i
şi in
în clínica,
clinică, alfa
alfa ~i
şi omega
omega
abecedarului
abecedarului culturii,
culturii. Pentru
Pentru agronom,
agronom, totul
totul nu
nu
este
este decát
decât oo chestiune
chestiune de
de economie
economie agricolá,
agricolă. PenPen
tru
tru veterinar,
veterinar, de
de zootehnie.
zootehnie. Ba
Ba uneori
uneori specialistii
specialiştii
se
se mai
mai ~i
şi ceartá
ceartă intre
între ei,
ei, vránd
vrând de
de pildá
pildă sl
să afle
afle
daca
dacă oo platformá
platformă de
de gunoi
gunoi este
este treab~
treabă de
de docdoc
tor
tor veterinar
veterinar sau
sau de
de inginer
inginer agronom.
agronom.
Dar
Dar dincolo
dincolo de
de aceste
aceste visiuni
viziuni singulare
singulare ale
ale Iiefie
carui
cărui tehnician
tehnician in
în parte,
parte, problema
problema satului
satului este
este
numai
numai una
una singurá,
singură. Realitatea
Realitatea vietii
vieţii este
este tocmai
tocmai
oo inchegare
închegare laolaltá
laolaltă aa tuturor
tuturor inf~ti~~rilor
înfăţişărilor ei
ei didi
verse;
verse; ~i
şi oo inchegare
închegare atat
atât de
de stránsá,
strânsă, incat
încât nu
nu
poate
fi
sparta
in
buc~ti.
In
programul
nostru,
poate fi spartă în bucăţi. In programul nostru,
numai
numai pentru
pentru nevoile
nevoile sistematizárii
sistematizării il
îl desfacem
desfacem
pe
pe om
om in
în párti
părţi analitice:
analitice: s~nAtate,
sănătate, muncá,
muncă, minte,
minte,
suflet.
odatá,
suflet. De
De fapt
fapt el
el este
este ins~
însă de
de toate,
toate, dintr'
dintr’odată.
Ca
Ca s~
să nu
nu se
se piarda
piardă acest
acest lucru
lucru din
din vedere,
vedere,
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tlobue,te
ti bueşte flcut3
făcută oo munca
muncă speciala
specială de
de coordonare
coordonare
■ tuturor
tuturor lucrárilor.
lucrărilor. Grija
Grija privegherii
privegherii totalului
totalului
nu
i u i poate
poate fi tns3
însă 13sat3
lăsată Echipei
Echipei intregi.
întregi. Dup3
După
~um
nu dai
lumnu
dai oo %on3
zonă de
de observat
observat in
în seama
seama aa douá
două
.' ntinele
dintr'odata,
pentruca
atuncea
niciuna
ntinele dintr’odată, pentrucâ atuncea niciuna
din
din ele
ele nu
nu oo mai
mai pazeste,
păzeşte, fiecare
fiecare lásándu-se
lăsându-se in
în
,rija
grija celuilalt,
celuilalt, tot
tot asa
aşa ~i
şi in
în Echipa
Echipă trebueste
trebueşte ca
ca
vineva
uneva anume
anume 53
să aiba
aibă aceasta
această Insárcinare
însărcinare spespe¡alA,
ială, ro
cu raspunderea
răspunderea de
de aa se
se intreba
întreba mereu
mereu daca
dacă
!chipa
Echipa aplica
aplică intreg
întreg programul
programul sau
sau se
se pulveripulveri
lea%3
zează in
în chestiuni
chestiuni de
de amánunt.
amănunt.
T
ehnica organizárii
Tehnica
organizării interne
interne aa oricárei
oricărei Echipe
Echipe
cere
cere deci
deci neapárat
neapărat existenta
existenţa unui
unui privighetor
privighetor al
totalului.
totalului. Chiar
Chiar daca
dacă acesta
acesta este
este schimbat,
schimbat, astast
fel
fel ca, ránd
rând pe
pe ránd,
rând, toti
toţi 53
să treacá
treacă la
la comanda,
comandă,
acest
acest "top"
„toţi“ nu
nu poate
poate insemna
însemna toji
toţi dintr'odatá,
dintr’odată,
ci cel mult
mult toti
toţi pe
pe ránd,
rând. F3r3
Fără de
de cineva
cineva care
care inîn
deplineste
deplineşte aceasta
această muncá
muncă de
de observare
observare critica
critică ~i
şi
mai
mai de
de departe
departe aa muncii
muncii totale,
totale, Echipa
Echipa nu
nu poate
poate
lucra
lucra decát
decât haotic.
haotic.
O
O altaaltănecesitate
necesitatetehnicá
tehnicăcarecaretrebuie
trebuietmpliîmpli
nitl,
nită, este
este aceea
aceea c3
că Echipa
Echipa nu
nu poate
poate vorbi
vorbi in
în cor.
cor.
Cí
Ci trebueste
trebueşte ca
ca unul
unul singur
singur 51
să fie
fie purtator
purtător de
de
cuvánt.
cuvânt. Pentru
Pentru aceasta
aceasta ee nevoie
nevoie ca
ca el
el s3
să vorvor
beascá
bească autorizat,
autorizat, deci
deci investit
învestit special
special cu
cu aceastá
această
slujb3.
slujbă.
O
i~iîşi
areare
§i şi
o gospodárie
a sa,
o inO Echipl
Echipă
o gospodărie
a sa,
o în
treag3
treagă avere
avere de
de mánuit:
mânuit: bani,
bani, medicamente,
medicamente, inin
strumente,
strumente, cárti.
cărţi. Iar3~,
Iarăş, ee cu
cu neputint!
neputinţă ca
ca aceste
aceste
lucruri
lucruri 53
să fie
fie date
date in
în seama
seama Echipei
Echipei intregi.
întregi. AdAd
ministrator
~i
casier
nu
poate
fi
decát
unul
singur.
ministrator şi casier nu poate decât unul singur.
Insla~it
Insfârşit Echipa
Echipa este
este la
la rándul
rândul tiei integrati
integrată
I
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intr'
o organizatie
într’o
organizaţie mai'
mai mare,
mare, care
care este
este Fundapa.
Fundaţia.
Legáturile
Legăturile administrative
administrative dintre
dintre Fundatie
Fundaţie şi
Echipá
Echipă nu
nu pot
pot fi purtate
purtate cu
cu Iiecare
fiecare echipier
echipier in
în
parte.
De
piIdli,
poate
Fundatia
si
faca
coresparte. De pildă, poate Fundaţia să facă cores
pondentá
pondenţă individualá
individuală cu
cu fiecare
fiecare echipier
echipier care
care
nu-si
nu-şi trimite
trimite rapoartele
rapoartele la
la timp?
timp? Este
Este de
de aceea
'insárcinarea
însărcinarea sefului
şefului de
de echipá
echipă ca
ca sli
să stranga
strângă el
toate
rapo
arte
le
sí
sa
le
trimeatá,
in
toate rapoartele şi să le trimeată, în bloc
bloc ~i
şi la
la
timp,
timp, Centralei.
Centralei. Deasemeni
Deasemeni socotelile
socotelile bánesti
băneşti ale
ale
Echipei
Echipei trebuesc
trebuesc sa
să fie
fie purtate
purtate printr'un
printr’un deledele
gat
gat al ei.
lata,
Iată, alte
alte pilde
pilde s'ar
s’ar putea
putea da,
da, de
de treburi
treburi in
în cari
cari
este
este absoluta
absolută nevoie
nevoie de
de cineva
cineva ráspunzátor
răspunzător de
de
mersul
mersul tntreg'
întreg al
al lucrurilor.
lucrurilor. Este
Este aci
aci oo nevoie
nevoie de
de
organizare
organizare aa unui
unui serviciu
serviciu de
de inchegare
închegare aa EchiEchi
pei
pei si
şi cel care presteazá
prestează acest
acest serviciu
serviciu tehnic,
tehnic, este
este
"~eful
„şeful de
de echipá",
echipă“, ale
ale cárui
cărui puteri
puteri decurg
decurg toetoc
mai
mai din
din insárcinárile
însărcinările acestea
acestea ce
ce i s'au
s’au dat
dat de
de
Fundatie,
Fundaţie.
AcuJrta,
Acuma, drept
drept este
este cli
că cine
cine Indeplineste
îndeplineşte aceastá
această
slujba,
slujbă, capata
capătă in
în mod
mod firesc
firesc un
un rol
rol de
de ,,00
„cel dindin
tai
tâi intre
între egali",
egali“, la
la care
care se
se adaogá
adaogă ~i
şi oo anume
anume
prestant1
prestanţă oficiala.
oficială. Sunt
Sunt unii
unii $efi
şefi de
de echipá
echipă al
al
cáror
căror temperament
temperament ¡i
îi indeamná
îndeamnă la
la exagerári
exagerări in
în
indeplinirea
îndeplinirea misiunii
misiunii loro
lor. Sefia
Şefia este
este interpretatá
interpretată
de
de ei ca
ca oo treaptí
treaptă erarhicá,
erarhică, iar
iar nu
nu ca
ca oo misiune
misiune
suplimentará
suplimentară de
de índeplinit.
îndeplinit. Mai
Mai ales
ales pentru
pentru aacesti
ceşti sefi
şefi de
de echipá,
echipă, pácátuind
păcătuind prin
prin exces de
de zel,
a$
aş vrea
vrea s1
să spun
spun cáteva
câteva vorbe.
vorbe.
Intr'adevár,
un
_
conducátor
Intr’adevâr, un conducător poate
poate ajunge
ajunge asas
cultat, folosind
folosind sistemul
sistemul mánii
mânii tari.
tari. Dar
Dar ajunge
ajunge
cultat,
urit
urît de-ai
de-ai luí,
lui, ceeace
ceeace Inseamná
înseamnă ca
că i$i
îşi anuleasá
anulează
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prin aceasta
aceasta insa~
însăş fiinta
fiinţa luí
lui de
de ~ef
şef de
de echipi.
echipă,
pnn
Clc:i
Căci un
un ~ef
şef de
de echipá
echipă nu
nu are
are nici
nici un
un rost
rost decát
decât
dacA
dacă el reprezintá
reprezintă Echipa
Echipa lui.
luî. Aceasta
Aceasta presupune
presupune
tnsa
însă intre
între ~ef
şef ~i
şi Echipa
Echipă deslvar~te
desăvârşite legáturi
legături susu
nete~ti,
fleteşti, astfel
astfel ca
ca Echipa
Echipa sa-~i
să-şi recunoascá
recunoască ea
ea ~eşe
Iul.
ful. Flrií
Fără de
de aceastá
această recunoastere
recunoaştere aa Echipei,
Echipei, seşe
fuI
de
echipa
rámáne
ceeace
l-a
numit
Fundaful de echipă rămâne ceeace l-a numit Funda
tJ.a,
ţia, adica
adică índeplinatorul
îndeplinătorul slujbelor
slujbelor pe
pe care
care le-am
le-am
arAtat
arătat mai
mai sus.
sus.
Dar
Dar ce frumos
frumos este
este ca
ca cinevá
cineva sa
să íncerce
încerce sa-~i
să-şi
câştige "grad'Ul"
„gradul“ de
de ~ef
şef de
de echipá
echipă dela
dela Echipa
Echipa
ca,tige
sa
sal1 ~i
Şi oo poate
poate face
face daca
dacă stie
ştie cum.
cum.
Un
Un ~ef
şef de
de echipa
echipă trebuie
trebuie sa
să fie
fie prezent
prezent peste
peste
tot,
tot, colaborator
colaborator permanent
permanent al
al fiecárui
fiecărui echipier
echipier
tn
în parte.
parte.
Sa
Să nu
nu facá
facă nimic
nimic pentru
pentru mandria
mândria sa
sa persoperso
nală ~i
şi sa
să fie
fie in
în stare
stare d
să faca
facă orice
orice pentru
pentru prepre
nall
stigiul Echipei
Echipei lui.
lui.
stigiul
Sa
Să reprezinte
reprezinte intotdeauna
întotdeauna obiectivitatea
obiectivitatea dede
plina
plină ~i
şi sa
să nu
nu judece
judece decát
decât numai
numai din
din punctul
punctul
de
de vedere
vedere al Echipei
Echipei ~i
şi al
al programului
programului ei,
ei.
Să fíe
fie de
de oo perfecta
perfectă politejá.
politeţă. De
De oo exagerata
exagerată
Sa
poJitefa
politeţă as
aş spune,
spune, daca
dacă s'ar
s’ar putea
putea exagera
exagera polipoli
teţa.
teta.
Să Iie
fie Ingáduitor
îngăduitor cu
cu oamenii
oamenii ~i
şi neindurat,
neîndurat, dupa
după
SI
ce
ce dreapta
dreapta judecatá
judecată l-a
l-a hotárit
hotărît la
la oo masurA
măsură disdis

ciplinara.
ciplinară.
SI
Să nu
nu se
se pripeascá
pripească in
în hotáririle
hotărîrile sale,
sale, ca
ca sI
să nu
nu
ttebuiasca
sI
si
le
calce
singur,
tfebuiască să şi le calce singur.
Sil
Să nu-si
nu-şi piardá
piardă niciodatá
niciodată capul,
capul, astfel
astfel ca
ca fíefie
care
care echipier
echipier sa
să fíe
fie sigur
sigur ca
că va
va psi
găsi la
la dánsul,
dânsul,
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oneat
solutie cumoricât de grele ar
ar fi Imprejurárile,
împrejurările, o soluţie
cum
pănită
cu sánge
sânge rece.
plniti eu
51
piardá niciodatl
,i entuziasSă nu-~
nu-şi piardă
niciodată nadejdea
nădejdea şi
entuzias
si fie la el, mereu, credinta
mul, ci tread
trează să
credinţa in
în meme
nirea sa ~i
muncá.
nirea
şi vie puterea-i
puterea-i de muncă.
Si poate el
Şi
că iubindu-si
iubindu-şi echipierii ca un frate
m.ai mare, si
mai
şi acestia
aceştia il
îl vor
vor iubi
iubi fi-l
şi-l vor aseulta
asculta
ca pe
ca
pe un
un adevárat
adevărat $ef
şef de
de echipá.
echipă.
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OBOSEALA DELA MIJLOCUL
MIJLOCUL
DRUMULUI
DRUMULUI
Cine
Cine a tráit
trăit intr'o
într’o echipá
echipă stie
ştie cA
că ritmul
ritmul muncii
muncii
la
sate
nu
bate
lntr'una,
eu
aceeasi
putere
la sate nu bate într’una, cu aceeaşi putere §i
şi iuiu
teall.
ţeală. Pornit
Pornit vijelios
vijelios la
la inceput,
început, vine
vine un
un timp
timp
eánd
Incetineazá, obosit.
mar;
cănd el încetinează,
obosit. Nádejdiile
Nădejdiile cele
cele mari
pe
pe cate
care echipa
echipa ~i
şi le
le pune
pune in
în sat
sat preeum
precum ~şi satul
satul
in
în EehipA,
Echipă, ineep
încep aa lasa
lăsa loe
loc unui
unui Iel
fel de
de láncezeli
lâncezeli
aa tuturor.
tuturor. S'ar
S’ar parea
părea el
că stl
stă gata
gata de
de oprire,
oprire, inima
inima
cea
cea noul
nouă pe
pe care
care Eehipa
Echipa oo dase
dase satului
satului din
din pripri
sosul
sosul inimei
inimei ei,
ei.
Lucrul
Lucrul aeesta
acesta ihsil
însă nu
nu trebue
trebue 51
să vi
vă sperie
sperie §i
şi
nici
nici 51
să v!
vă amarascá,
amărască. Pentrucl
Pentrucă oboseala
oboseala dela
dela mijmij
locul
locul drumului
drumului este
este ceva
ceva firesc,
firesc, si
şi nu-i
nu-i purtlm
purtăm
vina nici
nici noi
Echipele ~şi nici
nici ei,
ei, cei multi
mulţi din
din
vina
noi Echipele
Jate.
sate. Oameni
Oameni suntem
suntem ~i
şi ea
ca atare
atare supufÍ
supuşi slabiciuslăbiciu
nilor
nilor omene~ti.
omeneşti. Se
Se cade
cade insl,
însă, cánd
când ne
ne cuprinde
cuprinde
asemenea obosealá,
asemenea
oboseală, sl
să stám
stăm ~i
şi sil
să judedm
judecăm pupu
pn
pricinilor ei,
ţin asupra
asupra pricinilor
ei, ca
ca 51
să putem
putem lua
lua mAsumăsu
rile
rile de
de cuvünt!
cuviinţă spre
spre Indreptarea
îndreptarea luerurilor.
lucrurilor.
Am avut
inspectií f1eute
avut prilejul,
prilejul, aláturat
alăturat unei
unei inspecţii
făcute
de
de d-l
d-1 Profesor
Profesor Gusti,
Guşti, sl
să vad
văd patru
patru echipe.
echipe. Am
Am
(..CurieNl
(.,Curierul Echipelor":
Echipelor“ ; 6 Septembrie
Septembrie 1936).
1 9 3 6 ).
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cáutat
má lámuresc
ale s asupra
asupra acestei
căutat sa
să mă
lămuresc mai
mai ales
acestei
oboseli,
Iatá ce
de
oboseli» ca
ca sá-i
şă-i gasim
găsim leacul.
leacul. Iată
ce cred
cred de
cuviintá
mele, ca
cuviinţă sa
să impártásesc
împărtăşesc din
din gándurile
gândurile mele,
ca
sA
fie
un
punct
de
plecare
pentru
un
proces
de
să fie un punct de plecare pentru un proces de
constiintá
pe care
ar trebui
s! şi-l
si-l facă
facA fiecare
conştiinţă pe
care ar
trebui să
fiecare
echipá
fiecare echipier
echipier în
in parte.
echipă ~i
şi fiecare
parte.
programului de
La sosirea
sosirea Echipei,
Echipei, expunerea
expunerea programului
de
lucru
a
stárnit
entuziasmul
satului.
"Vom
Iace
lucru stârnit entuziasmul satului. „Vom face
si
vom drege,
drege, vom
vom răsturna
rásturna fata
Iata pământului
pámántului şi
~i
şi vom
peste câtăva
cátáva vreme
vreme nimic
nimic din
din ce-a
ce-a fost
fost vechiu
vechiu
peste
~i urît
urit nu
nu va
va rămâne“,
rámáne", spunea
spunea Echipa.
Echipa. Şi
~i satul
satul
şi
a crezut-o
crezut-o în
in măsură
másurá de
de a face
face acest
acest lucru.
lucru. Mai
Mai
mult încă,
inca, a socotit
socotit că
ca Echipa
Echipa poate
poate încă
inca mai
mai
mult
mult decât
decát spune.
spune. Au
Au început
Inceput să
S3 curgă
curgá şiroaie,
siroaie,
mult
ploaie putredă
putredá de
de toamnă,
toamná, cereri
cereri peste
peste ce
ceca o ploaie
reri, ale satului
satului şi
~i ale sătenilor,
sátenilor, pe
pe capul
capul Echi
Echireri,
Dupa socoteala
socoteala oamenilor,
oamenilor, Echipa ar fi
fj tre
trepei. După
buit să
sA fie
fie .Stat,
judet ŞÎ
~i comună,
comuna, cu
cu buget
buget şi
si
buit
Stat, judeţ
'puteri
nemásurate,
Ni
s'au
cerut
sa
coborim
ceputeri nemăsurate. Ni s’au cerut să coborîm ce
rul pe
pe pământ:
pámánt: să
S3 facem
facem legi,
legi, noui
noui exproprieri,
exproprieri,
rul
rezolvári bătând
bátánd din
din palmă
palma aa unor
unor grave
grave pro
prorezolvări
bleme interesând
interesánd judeţe
judete întregi
Intregi şi
si care
care se tot
tot
bleme
frámántá
~i
pe
o
lature
~i
pe
alta
de
zeci
de
ani.
frământă şi pe o lăture şi pe alta de zeci de ani.
Cu alte
alte cuvinte,
cuvinte, buna
buna impresie
impresie pe
pe care au
au făfaCu
eut-o echipele
echipele în
in Sat,
sato aa adus
adus după
dupa sine primej
primejcut-o
dia unei
unei supra
supra evaluări
evaluári a echipei
echipei de
de către
catre sat.
sat.
dia
Cáreia
ii
urmeazá
de
indatá
daca
nu
o
desamaCăreia îi urmează de îndată dacă nu o desamăgire cel
cel pufin
putin oo oboseală.
obosealá.
gire
Lucrul acesta
acesta trebuie
trebuie să
sa ne
ne fie
fíe de
de învăţătură
invaiaturli
Lucrul
pentru viitor.
vütor. Să
Sá căutăm
cáutám dela
dela început
inceput lămuri
lámuripentru
rea
puterilor
pe
care
le
are
Echipa.
Sa
ímpiederea puterilor pe care le are Echipa. Să împiede
cám ca
ca opinia
opinia publică
publica aa satului
satului să
sa le
le supraevasupraevacăm
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lueee.
fapt nu
nu Echipa,
Echipa,
lueae. SA
Să ajungá
ajungă aa irifelege
înţelege ca
că de
de fapt
ci satul
nu venim
venim cu
puteri luate
luate
satul lucreazá.
lucrează. Ca
Că nu
cu puteri
din
alte
párti,
deasupra
satului,
ci
vrem
numai
din alte părţi, deasupra satului,
vrem numai
s11 stárnim
să
stârnim pe
pe cele
cele dinláuntrul
dinlăuntrul satului.
satului.
OboseaJa
de
Oboseala mai
mai vine
vine ~i
şi in
în acele
acele Echipe,
Echipe, un
unde
tnceputul
începutul Iucrárilor
lucrărilor aa fost
fost fácut
făcut cu
cu prea
prea multa
multa
hamicie.
sa în
inhărnicie. Nu
Nu vreau
vreau sa
să spun
spun ca
că este
este bine
bine să
cepem
cepem cu
cu Jene
lene !1i
şi anevoie,
anevoie, ci numai
numai ca
că Echipa,
Echipa,
care
din primul
din prima
luna aa ata
atacare din
primul an,
an, san
sau din
prima lună
cat
intreg programul
sáu de
de infáptuiri,
ceránd
cat întreg
programul său
înfăptuiri, cerând
satului
sfortári peste
puterile sale,
va vedea
satului sforţări
peste puterile
sale, va
vedea cucu
ránd
rând sositá
sosită clipa
clipa in
în care
care satul
satul 'se
se va
va plictisi
plictisi de
de
munca
pentru aceeaş
aceeas şi
si aceeas
munca ce i se
se cere
cere pentru
aceeaş treaba.
treabă.
Desigur,
are sá-si
alcátuiascá
Desigur, Echipa
Echipa este
este dato
datoare
să-şi alcătuiască
un program
de actiun
program sistematic,
sistematic, deci
deci complect,
complect, de
acti
vitate. Insá,
trebueste sa
esavitate.
Insă, acest
acest program
program trebueşte
să fie
fie eşa
lonat
lonat pe
pe mai
mai mulji
mulţi ani.
ani. Daca
Dacă Incepem
începem sa
să Iacem
facem
toate
lucrurile dintr'odatá,
toate lucrurile
dintr’odată, atuncea
atuncea farA
fără niciun
niciun
soiu
indoialá ca
mijlocuJ
soiu de
de îndoială
că le
le 'vom
vom párási
părăsi la
la mijlocul
drumului.
Mai cuminte
cuminte este
drumului. Mai
este s11luám
să luăm problemele
problemele
ránd
pe rând.
ránd. De
Ida, sa
rând pe
De pi
pildă,
să nu
nu incepem
începem cládirea
clădirea
aa două
doua imobile
dintr'odatá.
Sa-l
isprávim
imobile dintr’odată. Să-l isprăvim pe
pe
unul
trecem la
unul !1i
şi apoi
apoi sa
să trecem
la celalalt,
celălalt. Sa
Să nu
nu facem
facem
zece
dintr'odatá,
Ci
dintáiu sa
zece cooperative
cooperative dintr’odată.
Ci dintâiu
să
meargá
una -— !1iapoi
trecem Ja
meargă bine
bine una
şi apoi sa
să trecem
la aa doua.
doua.
Pentru
íníáptuire in
Pentru fiecare
fiecare înfăptuire
în parte,
parte, trebuieste
trebuieşte un
un
rlgaz
lucru,
răgaz de
de Inchegare.
închegare. Dupáce
Dupăce am
am creeat
creeat un
un lucru,
trebue$te
timp, ca
trebueşte inca
încă sa-l
să-l mai
mai priveghem
priveghem un
un timp,
ca
el sa
se
inchege
desavársit.
să se închege desăvârşit.
Echipa,
Ura lndoialá
oferá satului
un
Echipa, fără
îndoială c11
că oferă
satului $[
şr un
spectacol.
sa vadá
ce
Spectacol. Oamenii
Oamenii asteaptá
aşteâptă să
vadă ce fa
face
Echipa.
sa aţintim
atintim privirea
oaEchipa. E bine
bine de
de aceea
aceea să
privirea oa
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menilor asupra
unui singur
S1 spumenilor
asupra cate
câte unui
singur lucru.
lucru. Să
spu
nem,
nem, de
de pildá,
pildă, ca
că organizám
organizăm munca
munca noastrá
noastră in
în
felul următor;
urmator: luna
intáia este luna
luna întâia
luna Clminului.
Căminului.
T
oate puterile
noastre şi
~i ale satului
strángem
Toate
puterile noastre
satului le strângem
mai ales în
in jurul
jurul acestei probleme,
probleme, fără
fara a uita
uita
bineinteles de celelalte.
celelalte, Luna
Luna a doua
bineînţeles
doua o facem
sá
luna a unei munci edilitare
edilitare oarecare.
să fie o lună
~i
asa
mai
departe,
dupá
nevoi
~i
dupa împre
ímpreŞi aşa
departe, după
şi după
jurári. Trebue
Trebue să
sa fim buni psihologi
psihologi pentru
pentru ca
jurări.
sil. putem
putém schimba atenţia
atentia satului
satului dela o treabă
treabá
să
la alta, astfel ca atunci
atunci când
cánd oboseala
oboseala începe,
tncepe,
sá putem
putem schimba programul,
programul, înfăţişând
inflti~and satului
satului
să
lucru nou.
un lucru
Cred că
ca cine s’ar
s'ar gândi
gándi cu atenţie
atentie la această
aceastá
Cred
pro&ma,
ar
putea
sa
organizeze
executarea
inprobkmă,
putea să
executarea în
tregului program
program de lucru într’un
intr'un chip care să
51
tregului
aibá ceva spectaculos
spectaculos în
in el. Trebueşte
T rebueste o anu
anuaibă
mita regie, de ordin
ordin aproape
aproape teatral, în
in munca
mită
Echipierilor. Opinia
Opinia publică
publica se câştigă
ca~tiga în
in anu
anupe care
care le cunosc foarte bine orga
orgamite feluri, pe
propaganda, fie
fíe ea comercială
comercial! sau
nizatorii de propagandă,
política. Câştigarea
Ca~tigarea opiniei publice aa satului pen
penpolitică.
tru problemele
problemele culturale trebueşte
trebueste şi
~i ea
ea făcută
facutA
tru
abilitate,
cu abilitate.
Daca este deci
deci firească
fireascá oboseala
oboseala dela mijlocul
Dacă
drumului, tot
tot atât
atát de
de firesc
Iiresc este
este şi
~i ca
ca, Echipa
drumului,
sa folosească
foloseasca meşteşugul
me~te~ugul aducerii
aducerii unui
unui nou
nou pro
prosă
gram, unei
unei noui
noui probleme,
probleme, care
care să
d trezească
trezeascá din
din
gram,
nou
interesul
adormit
al
satului.
O
buná
pildá,
nou interesul adormit al satului. O bună pildă,
care ne
ne este
este de
de învăţătiiră
invatltUra pentru
pentru toată
toatá munca
munca
care
noastrá, sunt
sunt şezătorile.
~e:zatorile. Oricât
Oricát de
de frumoase
frumoase ar
ar
noastră,
fi,
daca
repetám
mereu
acelas
fel
de
~ezatoare,
fi, dacă repetăm mereu acelaş fel de şezătoare,
114
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oamenii sfar~esc
sfârşesc prin
prin aa se
se satura.
sătura. Trebueste
Trebueşte si
să
oamenii
schimbam
can
schimbăm ~i
şi sa
să primenim
primenim mereu
mereu oamenii
oamenii cari
iau
iau parte
parte la
la ~ezlitoare
şezătoare si
şi programul
programul ei,
ei, astfel
astfel ca
ca
Jumea
lumea ~să stie
ştie mai
mai dinainte
dinainte ca
că i se
se va
va oferi
oferi un
un
spectacol
spectacol nou
nou §i
şi prin
prin aceasta
aceasta insli§
însăş atrigitor.
atrăgător.
In
al
treilea
ránd,
~i
poate
cel
mai
In al treilea rând, şi poate
mai de
de seama,
seamă,
-— oboseala
oboseala cuprinde
cuprinde acel
acel sat
sat in
în care
care de
de pe
pe unna
urma
muncii
muncii Echipei
Echipei nu
nu se
se vad
văd infaptuiri
înfăptuiri materiale,
materiale.
Educarea
Educarea satului,
satului, din
din punct
punct de
de vedere
vedere al higiehigienei,
nei, al
al sanitapi,
sănătăţii, al moralitatii,
moralităţii, al
al culturii,
culturii, sunt
sunt
lucruri
lucruri de
de infliptuire
înfăptuire Imprástiatá,
împrăştiată, simtite
simţite prin
prin
schimbári
in sufletul
schimbări în
sufletul sau
sau in
în buna
buna sAn1tate
sănătate aa oaoa
menilor.
Ele
sunt
vizibile
doará
cánd
sunt
aramenilor. Ele sunt vizibile doară când sunt ară
tate
tate in
în cifre
cifre statistice,
statistice. Acestea
Acestea tnsá
însă nu
nu impresioimpresio
nea%l
nează pe
pe sateni,
săteni. Trebueste
Trebueşte 51
să avem
avem grij1
grijă sa
să 11lă
sám
săm in
în sat
sat inflptuiri
înfăptuiri materiale.
materiale. Am
Am convingerea
convingerea
ca
un
că in
în satul
satul in
în care Echipa
Echipa nu
nu aa construit
construit un
Camin
Cămin Cultural,
Cultural, s'a
s’a muncit
muncit aproape
aproape zadarnic.
zadarnic. In
In
schimb,
de s'au
schimb, acojo
acolo un
unde
s’au ridicat
ridicat ziduri
ziduri cuprincuprin
zand
zând Incáperi
încăperi cu
cu rosturi
rosturi anumite,
anumite, .sala
sală de
de aduadu
nari,
nări, dispensar,
dispensar, muzeu,
muzeu, biblioteca,
bibliotecă, remizá
remiză de
de
unelte,
unelte, acolo
acolo am
am reusit
reuşit si
să legam
legăm satul
satul pentru
pentru
totdeauna,
Nutotdeauna. Incaperile
încăperile se
se cer
cer tntrebuintate.
întrebuinţate. Nu
mai
de
dragul
unui
local
de
Camín,
satul
se
mai de dragul unui local de Cămin, satul se va
va
simti
simţi Indemnat
îndemnat si
să aibe
aibe ~i
şi Camino
Cămin. ~i,
Şi, mai
mai ales,
ales,
atuncea
atuncea cánd
când oboseala
oboseala incepe
începe -— ~i
şi cánd
când ni
ni se
se
pare
ca
n'am
flcut
nimic
~i
d
nici
nu
se
poate
pare că n’am făcut nimic şi că nici nu se poate
lace
face nimic,
nimic, este
este deajuns
deajuns si
să privim
privim cládirile
clădirile pe
pe
care
care Ie-am
le-am ridicat,
ridicat, pentru
pentru ca
ca si
să cápatám
căpătăm din
din nou
nou
lncrederea.
încrederea.
In
munca
In concluzie,
concluzie, feriti-va
feriţi-vă de
de aa transforma
transforma munca
Echipei
Echipei tntr'o
într’o munc!
muncă biurocraticá,
biurocratică, aceeas
aceeaş dintr'o
dintr’o
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zi pe
Cáutati ca în
in jurel
pe alta. Căutaţi
jurul unor
unor infaptuiri
înfăptuiri
materiale,
toatá lumea, sl
materiale, vizibile
vizibile pentru
pentru toată
să menmen
tinep
permanentá, de iniţineţi o atmosferá
atmosferă de creatie
creaţie permanentă,
ini
tiative neíntrerupte,
sl ne
ţiative
neîntrerupte, astfel
astfel ca Intr'adevár
într’adevăr să
ajungem scopul,
ránd de
ajungem
scopul, care este in
în primul
primul rând
de a
creea un
sato Primejdia
un nou
nou ritm
ritm de viata
viată in
în sat.
Primejdia
noastrá
lanoastră cea mare este ca, stand
stând in
în sat, sa
să ne lă
sám
săm dusi
duşi de ritmul
ritmul lui, mai íncetinel
încetinel -— ~r
şi fba
fără
de
de svácniri.
svâcniri. Datoria
Datoria noastrá
noastră este insá
însă dimpotriva,
dimpotrivă,
sá
neistovit isvor
să fim
fim un
un neistovit
isvor de puteri
puteri de
de viata
viată nouá.
nouă.
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SA NU NE UITAM
UITAM PRIETENII
PRIETENII.....
Anul
asta, desfacánd
Anul trecut,
trecut, pe
pe vremea
vremea asta,
desfăcând lázile
lăzile
'Olite
peotru Expozijia
am g~sit
«Oliţe pentru
Expoziţia Echipelor,
Echipelor, am
găsit ín
în
ele
un lucru
pe care
pot uita:
ele ale
ale $antului,
Şanţului, un
lucru pe
care nu-I
nu-1 pot
uita:
.' Icrisoare.
scrisoare.
Plecasem
Saot în
in graba,
Plecasem din
din Şanţ
grabă, lásánd
lăsând in
în grija
grija
atorva
itorva sáteni
săteni sarcina
sarcina de
de aa impacheta
împacheta ~i
şi trimite
trimite
ebiectele
obiectele de
de muzeu.
muzeu. Scrisoarea
Scrisoarea seria:
scria:
"Domnule
aceste Ihi,
„Domnule Inspector,
Inspector, pachetánd
pachetând aceste
lăzi,
na
cuprins doru
ni au
au cuprins
doru de
de Echipa
Echipa Regala
Regală ~i
şi va
vă
rim
..." ba
rim...“
ba in
în versuri,
versuri, ba
ba in
în prod,
proză, fiecárui
fiecărui echiechipler
ránd, cuviote
duioase de
picr io
în parte,
parte, pe
pe rând,
cuvinte duioase
de calda
caldă
Ii nlivl
naivă prietenie,
prietenie, dela
dela multii
mulţii adunaji
adunaţi acolo
acolo io
în

lacl.
Ucă.
A,a
Aşa ne
ne sosesc
sosesc noua
nouă mereu,
mereu, tuturor
tuturor echipieriechipieri
lor,
dela prieteoi
lor, scrisori
scrisori dela
prieteni dragi
dragi pe
pe cari
cari ni
ni i-am
i-am
ytiut lace.
face.
,tiut
E firescl
firesc 1 Noi
Noi plecám,
plecăm, oe
ne ducem
ducem mai
mai departe
departe
.'Ita
■laţa noastrá
noastră fr~má~tatA.
frământată. Dar
Dar oricát
oricât de
de neínsemneînsem
nlti
pentru sat,
naţi am
am fi fost
fost noi
noi pentru
sat, plecarea
plecarea Echipei
Echipei
I ,..,
de aceea
aceea prits \un
un gol
gol in
în suíletul
sufletul sátenilor
sătenilor ~i
şi de
pri
lelul
loe de
aduce aminte
aminte de
noi e mai
mai des
des
lejul lor
de a-~i
a-şi aduce
de noi
d"
At al
r~man acolo
pacheteze
dciât
al nostru.
nostru. Ei
Ei rămân
acolo "sl
„să pacheteze
C..CArierul
Ec:hipelor"; ; 15 Decembrie
Dec:ernhrie 1936).
(<tOuri«rul Echipelor“
1 9 3 6 ).

i
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IAzile
lăzile noastre",
noastre“, adicá
adică sa
să ducá
ducă la
la bun
bun sfar~it
sfârşit treaba
treaba
ce
ce le-am
le-am lasat,
lăsat, ~i,
şi, vorba
vorba lor,
lor, "pachetand",
„pachetând“, i~i
îşi
aduc
aduc aminte
aminte de
de noi,
noit ~i
şi ne
ne scriu,
scriu, de
de dor.
dor.
Sli
Să cáutám
căutăm aa íntelege
înţelege cum
cum se
se cuvine
cuvine acest
acest fapt.
fapt.
Poate
lasa ~i
Poate cA
că plecarea
plecarea noastrá
noastră le
le lasă
şi oo indoialá?
îndoială?
Ne
Ne mai
mai intoarcem
întoarcem oare?
oare? Ne
Ne mai
mai gándim
gândim la
la ei?
ei?
Sa
Să nu
nu uitám
uităm dí
că psihologia
psihologia sateanului
săteanului este
este simplá:
simplă:
ea
ea ¡~i
îşi are
are radacina
rădăcina íntr'o
într’o lipsá
lipsă de
de Incredere,
încredere, greu
greu
de
de vindecat,
vindecat, care
care poate
poate chiar
chiar lua
lua ínfa!i~area
înfăţişarea unei
unei
adevárate
adevărate crize
crize de
de indoiala
îndoială ~i
şi de
de gelozie
gelozie dupa-ce
după-ce
-sa"teanul
tine, orása•săteanul Incepe
începe aa pzinde
prinde íncredere
încredere in
în tine,
orăşanul.
ot nu
nul. T
Tot
nu crede
crede ca
că nu
nu il
îl uiti,
uiţi, de
de curo
cum ai
ai plecat.
plecat.
Ei
bine, avern
Ei bine,
avem datoria
datoria sa
să nu-i
nu-i lásám
lăsăm sa
să creada
creadă
asa
aşa ceva.
ceva. Sá
Să nu-i
nu-i lásám
lăsăm sil
să se
se simtá
simtă singuri,
singuri.
N
u uitaji,
Nu
uitaţi, camarazi
camarazi de
de luptá
luptă pentru
pentru aceiasi
aceiaşi
dreaptá
dreaptă ~i
şi sfanta
sfântă iubire
iubire de
de tara
ţara sateanului
săteanului nosnos
tru,
noi suntem
tru, cil
că noi
suntem aceia
aceia care
care ne-am
ne-am dus
dus intái
întâi
catre
către ei.
ei. Noi
Noi i-am
i-am chemat
chemat si
şi le-am
le-am cerut
cerut sel
să ne
ne
iubeascá,
iubească, de
de dragul
dragul Celui
Celui care
care ne-a
ne-a trimes.
trimes. Am
Am
stárnit
stârnit oameni
oameni de
de buna
bună credinta.
Credinţă. Ace~tia
Aceştia juju
deca,
decă, simplu,
simplu, intreaga
întreaga lor soartá
soartă si
şi pe
pe de-asupra
de-asupra
rostul
rostul Chemárii
Chemării intregi,
întregi, prin
prin Ielul
felul cum
cum noi,
noi, (~Qli.
(şoli,
poate
poate intámplátori:
întâmplători; totusi
totuşi solí
soli Impárátesti},
împărăteşti), stim
ştim
sel
să ne
ne purtam
purtăm cu
cu ei.
ei. De
De aceea
aceea sil
să nu
nu le
le tnselám
înşelăm
asteptárile:
aşteptările: este
este in
în joc,
joc, fie
fie ~i
şi pe
pe cazuri
cazuri indiviindivi
duale,
duale, un
un lucru
lucru prea
prea mareo
mare. Si1
Să ráspundem
răspundem dradra
gostei lor, asa
aşa cum
cum vor
vor ei,
ei.
E
E atát
atât de
de simplul
simplul Atat
Atât de
de usor!
uşor!
Daca
Dacă trimiji
trimiţi la
la sat
sat oo fotografie,
fotografie, ea
ea nu
nu se
se
pierde.
pierde. Peste
Peste 10 ani,
ani, inca
încă oo vei
vei mai
mai gási,
găsi, pusá
pusă
in
în geamul
geâmul icoanei,
icoanei. Daca
Dacă trimeji
trimeţi un
un cuvánt,
cuvânt, nici
nici
acela
gura va
acela nu
nu se
se pierde:
pierde: din
din gud
gură in
în gură
va merge,
merge,
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porindu.~i
tária, Si
porindu-şi tăria.
Şi daca
dacă ai
ai in
în sufletul
sufletul táu,
tău, un
un
lucru
lucru neasemuit
neasemuit de
de scump,
scump, oo jertfl
jertfă de
de oo viea~al
vieaţă
Intreagl
trimite-o tot
întreagă de
de dat
dat cuiva,
cuiva, trimite-o
tot acolo,
acolo, la
la sat:
sat;
olo
va
prinde
sámánta
cea
mai
rodnica,
páná
olo va prinde sămânţa cea mai rodnică, până
•îte veaeuri
veacuri si
şi veacuri,
veacuri, tainie.
tainic.
1 .¡te
Avem
treabá abea
ot cel
Avem la
la sate
sate oo treabă
abea inceputá.
începută. T
Tot
ce r
ai spus
spus peste
peste vara,
vară, in
în ~ezatori,
şezători, la
la Scoalá,
Şcoală, pe
pe drum,~1
drum,
.l
a ólvut
avui darul
darul sa
să trezeascá
trezească doar.
doar. Gospodari
Gospodari de
de
trtaba
treabă ne-au
ne-au crezut
crezut pe
pe cuvánt
cuvânt ~i
şi au
au inceput
început sa
să
hldl
iacă ceva,
ceva, ori
ori macar
măcar sá
să fagaduiasca
tăgăduiască aa íace
face cáte
câte
((
cc va.
va. Dar
Dar poate
poate di
că plecarea
plecarea noastrá
noastră i-a
i-a l,asat
lăsat nene
dumerip.
faca? Este
dumeriţi. Sa
Să faca
facă sau
sau s11
să nu
nu mai
mai facă?
Este tirotim
pul
pul sl
să le
le dám
dăm un
un semn
semn de
de viatá,
viaţă. O
O scrisoare
scrisoare aa
noastrá
poate
rásturna
lucrurile.
O
scrisoare
noastră poate răsturna lucrurile.
scrisoare aa
noastrá
vráji. Poate
noastră poate
poate avea
avea tária
tăria unei
unei vrăji.
Poate fi,
fi,
pentru
pentru ca~tigarea
câştigarea sufletelor
sufletelor mai
mai mult
mult decát
decât trei
trei I
luni de
luni
de muncá.
muncă.
Pentru
Pentru ca
că scrisoarea
scrisoarea este
este semnul
semnul unei
unei lega.
legă
turi
legáturá ca
turi dírecte
directe dintre
dintre tine
tine si
şi sátean,
sătean, legătură
ca de
de
rudenie.
rudenie. Sateanul
Săteanul nu
nu serie
scrie serisori
scrisori comerciale.
comerciale. Un
Un
rlva~
răvaş pentru
pentru el,
el, este
este intotdeauna
întotdeauna semnul
semnul venit
venit
dela
dela oo ruda
rudă aa lui
lui plecatá
plecată departe.
departe. Ii
Ii serie
scrie fefeiorul
ra.zlefita prin
iorul din
din armatá,
armată, iiîi serie
scrie fata
fata răzleţită
prin
Jtrlini.
•trăini. Altii
Alţii nu.
nu. Deei
Deci dad
dacă Ii
îi scrii
scrii tu oo senscri
lOare,
soare, te-asezi
te-aşezi prin
prin aceasta
aceasta insA~,
însăş, in
în rándul
rândul ruru
delor
delor ~i
şi aa celor
celor lui
lui aproape.
aproape. Cu
Cu totul
totul alta
altă pupu
tere
tere are
are oo scrisoare,
scrisoare, decát
decât oo vorbA
vorbă aruncata
aruncată in
în
drum.
In
sezatoare
ascultándu-te,
sáteanul
poate
drum. In şezătoare ascultându-te, săteanul poate
lcrede
rede el
că nu
nu vorbesti
vorbeşti de
de el, ci doar
doar de
de veeinul
vecinul
lui.
lui. Numai
Numai voi
voi doi
doi vorbind,
vorbind, iar
iar i se
se poate
poate papă
rta
rea el
că tntAmpbtoare
întâmplătoare va
vă este
este vorba
vorba si
şi di
că oo ai
ai la
la
rrl
fel eu
cu toatA
toată lumea.
lumea. Dar
Dar scrisoarea
scrisoarea pe
pe care
care i-o

l

.'1
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aduce factorul,
lactorul, poartá
numelui luí
aduce
poartă pe
pe [ati
fată slova
slova numelui
lui
fi
inluntru
cuvinte
numai
pentru
el.
$i
asta
şi înăuntru cuvinte numai pentru
Şi asta e
lucro.
mare lucru.
Si
Şi apoi in
în psihologia
psihologia satului,
satului, slova
slova scrisa
scrisă pe
hlrtie are prinsă
prinsa in
altA tllrie
hârtie
în ea insl~i
însăşi altă
tărie decát
decât
vorba
spusa
in
vánt,
E
ceva
ca
o
~tearsli
aminvorba spusă în vânt.
ceva
ştearsă amin
din credinţa
credinta în
in Epistolii.
Epistolii. N’aţi
N'ati auzit
~i dvs.
tire din
auzit şi
Cánd vrea
vrea vre-unul
vre-unul să-ţi
sll-ti spuie
spuie că
el e chiar
chiar
vorba: Când
adevl1rat, îţi
tti spune:
spune: "e
mAil" Epistolie!
Epistolie I
adevărat,
„e epistolie
epistolie măi!“
negru pe alb, care deci nu
nu mai poate
poate fi
Semn negru
tlgllduit.
tăgăduit.
latA de ce socotesc că
cl este o datorie
datorie a noastră
noastrá
Iată
sl
nu
lllslm
nici-o
scrisoare
flrl
ráspuns:
insă
lăsăm
scrisoare fără răspuns: ar în
si jignim şi
~i să
sll batjocorim
batjocorim dragostea
dragostea ce
semna să
poartl. Şi
Si mai mult
mult decât
decát atâta,
atAta, trebueşte
trebueste
ni se poartă.
sl scrim noi regulat
regulat sătenilor
sátenilor din sat, Fiecăruia
Fiecáruia
să
in
parte.
trebuie
sl"'¡
amintim
ce
vorbá
în parte, trebuie să-i amintim
vorbă am avut
el. Unuia,
Unuia, să
51 nu uite de merţele
mertele de piatră
piatrá pe
cu el.
fAglduit Căminului,
Clminului, altuia
altuia să
sI nu lase
care le-a făgăduit
sA se astupe
astupe gropile săpate
sápate pentru
pentru pomii cei
să
buni, altuia
altuia că
cA a sosit în
in biblioteca
biblioteca Căminului
Cáminului
buni,
eme pe care hine
bine ar fi de ar ceti-o, mereu înino carte
trebándu-i de sănătatea,
sánátatea, şi
~i a lui şi
,i a plotaşilor
glotasilor
trebându-i
din jurul
jurul lui.
lui.
din
Daca ne-am putea
putea da
da seama ce mulţumire
multumire su
suDacă
. fletească
fleteascá le
le putem
putem da
da prin aceste răvaşe,
rávase, sigur
sigur
el leram
Ie-am seri
scri mai
mai des. Şi
~i dacă
dad nu ar
ar fi
fi sfânta
sEanta
că
lene.
in
clteva
ceasuri
pe
Iuná
am
lace
mai
multl
lene, în câteva ceasuri pe lună
face mai multă
treaba decât
dedt în
in lungi
lungÍ săptămâni
sllptlmani de
de zile.
zile,
treabă
SA ne
ne rupem
rupem deci
deci din
din ceasurile
ceasurile noastre
noastre mă
máSă
surate, timpul
timpul cel
cel scurt
scurt pe
pe care
care îlti putem
putem rodi
rodi
surate*
asa de
de lesne,
lesne, de
de dragul
dragul prieteniei
prieteniei noastre
noastre cu
cu oa
oaaşa
menii buni
buni de
de acolo
acolo şi
~i de
de dragul
dragul trebii
trebii începute.
lacepute.
menii
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o
O ~COALA
ŞCOALA

DE ORGANIZATORI
ORGANIZATORI
DE MUNCA
MUNCA

Aro
Am mai
mai avut
avut prilejul
prilejul sá
să spun
spun c~
că unul
unul din
din rosros
turile
turile cele
cele mari
mari ale
ale Echipelor
Echipelor cu
cu experientá
experienţă este
este
~i
şi aceea
aceea de
de aa alcatui
alcătui cadrele
cadrele conducátoare
conducătoare ale
ale
imensei
imensei munci
munci de
de ridicare
ridicare sociala
socială pe
pe care
care tara
ţara inîn
treaga.
este
gata
de
a
o
pomi.
treagă este gata de a o pomi.
Aceasta
Aceasta aduce
aduce insa.
însă dupA
după sine
sine indatoriri
îndatoriri noui.
noui.
Cit
Cât timp
timp lucram
lucram in
în echipe
echipe experimentale,
experimentale, fíefie
care
care dintre
dintre echipieri
echipieri fAcea
făcea oo experientá
experienţă indiviindivi
dualá,
duală, intemeiatá
întemeiată pe
pe oo serie
serie de
de íncercari,
încercări, de
de iziz
bánzi
bânzi ~i
şi de
de amáráciuni.
amărăciuni. Odata
Odată pusi
puşi jnsA
însă la
la concon
ducerea
ducerea unui
unui grup
grup de
de muncá
muncă socialá,
socială, Echipierii
Echipierii
trebue
trebue sil
să He
fie deslYar~it,
desăvârşit lilmuriti
lămuriţi asupra
asupra unui
unui propro
gram
gram minimal
minimal de
de intocmiri
întocmiri ~i
şi asupra
asupra unei
unei meme
tode
tode sigure,
sigure. Vremea
Vremea experientelor,
experienţelor, aa lulrei'
luărei' dela
dela
inceput
început aa unor
unor muna'
munci fAcute.
făcute, a'
a cAutlrii
căutării unor
unor
noui
noui drumuri,
drumuri, este
este dep~itli.
depăşită. Ni
Ni se
se impune
impune deci
deci
un
un examen
examen de
de con,tiintA.
conştiinţă, trebue~te
trebueşte sa
să cAutAm
căutăm
chipul
chipul in
în care
care adunándu-ne
adunându-ne cu
cu totii
toţii Iaolaltá,
laolaltă, cei
cei
can
cari am
am lucrat
lucrat in
în Echipe,
Echipe, sA
să ne
ne confruntarn
confruntăm exex
perien~ele
perienţele ~i
şi sil
să ajungem
ajungem la
la cristalizarea
cristalizarea prograprogra.("Cuneru)
.(„ C u r ie r u l Echip6lor":
E c h ip e lo r "; 31 lanuarie
Ian u arie 193
1 9 3 i).
7 ).
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mului
mului de
de actiune
acţiune minimal,
minimal. Acesta
Acesta trebuie
trebuie s~
să
Re
fie índeajuns
îndeajuns de
de lánrurit,
lămurit, incat
încât sa
să poatá
poată fi
fi pus
pus
apoi
apoi la
la indemána
îndemână oricarui
oricărui ineepator,
începător, ou
ou siguranta
siguranţa
ci\
va fi inteles
.
că va
înţeles corect
corect si
şi aplicar
aplicat rodnic,
rodnic.
Este
verba sa
Este deci
deci v©rba
să ajungem
ajungem ínsfársit
însfârşit la
la seosco
pul
pe care
pul pe
care l-am
l-am urmárit
urmărit mereu,
mereu, in
în cursul
cursul acestor
acestor
trei
trei ani
ani de
de muncá
muncă cu
cu Echipele
Echipele noastre
noastre experimenexperimen
tale,
tale, si
şi sli
să tragem
tragem experienta
experienţa pro.priu
propriu zisA
zisă din
din inîn
cercárile
cercările noastre.
noastre.
Calea
Calea eare
care aa fost
fost aleasa
aleasă ca
ca cea
cea mai
mai buná,
bună, aa
Iost
fost aceea
aceea aa unei
unei adunári
adunări aa Echipierilor
Echipierilor mai
mai
vechi,
vechi, laolaltá
laolaltă cu
cu altii
alţii rroui,
noui, cari
cari deábia
deâbia Sé
se prepre
gatesc
gătesc pentnr
pentru campaniile
campaniile viitoare,
viitoare, intr'o
mtr’o echipa
echipă
sintética,
de
o
alcátuire
cu
totül
nouá,
echipá
sintetică, de o alcătuire cu totul nouă, echipa
pe
numit-o ,,$cqala
pe care
care am
am numit-o
„Şcoala de
de echipieri".
echipieri“. Cei
Cei
pari VOl'
vor lua
lua parte
parte la
la aceasta
aceasta §coalA
şcoală de
de .echipieri,
echipieri,
se
un Camin
se "VOl'
vor aduna
aduna pe
pe langa
lângă un
Cămin Cultural.
Cultural. I'ml
Am
ales Caminul
Căminul din
din Stánesti
Stăneşti (jud.
(jud. Muscel},
Muscel), care
care
pe
pe langa
lângă usurintele
uşurinţele pe
pe care
care ni
ni le
le da.
dă relativa
relativa
lui
un Cámin
lui apropiere
apropiere de
de Bucuresti,
Bucureşti, este
este ~i
şi un
Cămin
foarte
foarte bun
bun in
în cáre
care Echipa
Echipa aa muncit
muncit harnic
harnic trei
ti6i
ani
intelectualii, ~mpreuna
ani de
de 'lile
zile ~i
şi in
în care
Care intelectualii,
împreună cu
cu
satul,
sfar$it cládirea
satul, au
au stiut
ştiut sá
să duca
ducă la
la bun
bun sfârşit
dădifea
unui
unui Camin
Cămin Cultural
Cultural máre].
măreţ. Tinta
Ţinta practica
practică pe
pe
care
ne-o
propunem
este
sa
transformám
acest
care ne-o propunem este să transformăm acest
Camin
Cămin bun
bun intr'un
îţitr’un Cámin
Căflrin cu
cu adevárat
adevărat model.
model.
Cea
mai mare
parte de
Cea mai
mare parte
de lucrari,
lucrări, in
în vederea
vederea acesaces
tui
tui scop,
scop, sunt
sunt Iácute.
făcute. Nu
Nu mai
mai ne
ne trebueste
trebueşte dede
cát
cât oo sfortare
sforţare*.. pentru
pentru aa trage
trage roadele.
roadele. Scoala
Şcoala 'd~
deechipieri
echipieri va
va incepe
începe deci
deci sa
să organizeze
organizeze tot
tot ceeace
ceeace
este de
de nevoe
nevoe íntr'un
într’un Cámin-Model.
Cămin-Model. Va
Va orgaorga
niza
baia,
di
s:.
niza biblioteca,
biblioteca, dispensarul,
dispensarul, museul,
muzeul,
baia,
dis,

can
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msarul veterinar,
veterinar, ~.
ş. a.
a. m.
m, d.
d. Dar,
Dar, spre
spre deosedeose
I ensarul
bire
faC'utií in'
fíebire de
de munca
munca făcută
în1 Echipele
Echipele obisnuite,
obişnuite, fieare
aceste lucrári
tncerare din
din aceste
lucrări va
va fi Insotitá
însoţită de
de oo încer
care
care de
de lámurire
lămurire teoreticá
teoretică aa problemei
problemei respecrespec
tive,
temeiul doctrinei
tive, pe
pe temeiul
doctrinei Fundatiei
Fundaţiei Culturale
Culturale
Regale
Principele
Carol
si
a
experientei
tuturor
Regale Principele Carol şi a experienţei tuturor
Echipelor.
si Echipierilor.
Echipelor şi
Echipierilor. Rezultatul
Rezultatul va
va fi ajunajun
gerea
minimalá, care
gerea la
la oo formula
formulă standard,
standard, minimală,
care sa
să
se
se poatá
poată aplica
aplica in
în absolut
absolut toate
toate Echipele.
Echipele.
In
vara, nu
In Echipele
Echipele obisnuite
obişnuite de
de peste
peste vară,
nu s'au
s’au
putut
absolut complete.
putut realiza
realiza programe
programe absolut
complete. Fiecare
Fiecare
Echipa
Unii au
facut o
Echipă aa avut
avut cate
câte oo izbandA.
izbândă. Unii
au făcut
monografie
monografie buná,
bună, altii
alţii oo cOQperativ~,
cooperativi, altii
alţii o
sccala,
ar putea
şcoală, altii
alţii un
un dispensar,
dispensar, care
care ar
putea servi
servi
drept modelo
model. Experienţa
Echipierilor este
este deci
deci
drept
Experienta Eehipierilor
fragmtntara.
sa
fragmentară. Aci, la
la Stane~ti,
Stăneşti, vom
vom íncerca
încerca să
facem
suma aa tuturor
facem oo sumă
tuturor acestor
acestor infaptuiri.
înfăptuiri. EchiEchi
pierii din
din scoala
vor învăţa
invaja astfel
pierii
şcoală dela
dela St!ne~tl
Stăneştj vor
astfel
chipul,
foarte simplu
simplu de
care se
poate
chipul, foarte
de fapt,
fapt, in
în care
se poate
{ace
bine, o monografie
monografie modesta
face repede
repede ~i
şi bine,
modestă aa
unei comune;
comune; chipul
chipul cum
face şi
se organiorgani
imei
cum se face
~i se
zeaza
biblioteca; cum
cum se
zează oo bibliotecă;
se stráng
strâng obiecte
obiecte de
de mumu
zeu ~i
şi cum
se infati~eazlí
înfăţişează pe
pereţi; cum
cum se
se Or
zeu
cum se
pe pereti:
org;\ni:zeaza
ganizează oo expozitie:
expoziţie; cum
cum se
se instaleazá
instalează un
un disdis
pensar, etc.
echipier, in
pensar,
etc. Fiecare
Fiecare echipier,
în parte;
parte, va
va fi obliobli
gat S3
documenteze ~i
sa invete
gat
să se
se documenteze
-şi să
înveţe tehnica
tehnica spespe
dala
cială aa intreg
întreg programului
programului de
de ridicare
ridicare culturalá
culturală
aa satului.
satului. Cei
scoalá vor
Cei cari
cari vor
vor urma
urma aceastá
această şcoală
vor
avea
da că
ca toată
toatá aceastá
avea astfel
astfel prilejul
prilejul sa.
să va
vadă
această
muncá
culturala este
muncă culturală
este de
de fapt
fapt oo treaba
treabă de
de bun
bun
simt
nicáeri nu
ti se
cere oo erudiţie
eruditie sau
simţ §i
şi ca
că nicăeri
nu ţi
se cere
sau
daruri
mari. Fiecare
daruri din
din cale
cale afará
afară de
de mari.
Fiecare om
om GU
eu
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glnduri
gânduri bune,
bune, cu putere
putere de
de muncá
muncă si
şi cu oareoare
care spirit
spirit de:
de; organizare
organizare aa muncii,
muncii, ajunge
ajunge s~
să
fie in
în foarte
foarte scurta
scurtă vreme
vreme folositor.
folositor. Mai
Mai ales
metodele de
de organizare
organizare aa muncii
muncii sunt
sunt cele mai
metodele
de
de temei.
temei. Acestea
Acestea trehuesc
trebuesc in
în primul
primul ránd
rând inîn
v~tate. Am
văţate.
Am Ucut
făcut experienta,
experienţa, de
de pildá,
pildă, cu scoala
şcoala
de
de conducátori
conducători de
de Camine
Cămine dela
dela Lesu.
Leşu. Acolo
Acolo am
am .
reusit
s~
organizám
un
muzeu,
intr'o
dupa
masa,
reuşit să organizăm un muzeu, într’o după masă,
cu ajutorul
ajutorul unui
unui grup
grup de
de vreo
vreo 20
20 de
de cursisti,
cursişti.
Daca
Dacă am
am fi lucras
lucrat desorganizat,
desorganizat, f~r~
fără sa
să stim
ştim
precis
precis ce vrem
vrem sau
sau lasánd
lăsând toatá
toată grija
grija pe
pe capul
capul
unuia
unuia singur,
singur, muzeul
muzeul acesta
acesta nu
nu s'ar
s’ar mai fi f~fă
cut niciodata.
niciodată. Noroc
Noroc insa
însă c~
că exista
există aceastá
această
muncá in
muncă
în clacá,
clacă, inzecitoare
înzecitoare de
de puteri.
puteri.
Un
Un echipier
echipier pus
pus la un
un post
post de
de conducere
conducere a
unui
unui grup,
grup, mai mare
mare sau
sau mai
mai mic, de
de muncimunci
tori
tori pe
pe tárámul
tărâmul culturii
culturii satesti,
săteşti, este de fapt
fapt un
un
organizator
organizator de muncá
muncă in
în daca.
clacă. ~i
Şi Caminul
Căminul el
insus
însuş este o muncá
muncă in
în claca.
clacă.
Pregatirea
Pregătirea noastrá
noastră din
din scoala
şcoală a tins
tins toata
toată s~
să
faca
facă din
din noi buni
buni profesionisti
profesionişti izolati.
izolaţi. Nu
Nu ni
ni s'a
s*a
arátat
arătat lncá
încă niciodatá
niciodată tehnica
tehnica de
de organizare
organizare aa
muncii
muncii colective,
colective. Acest
Acest lucru
lucru ne
ne rámáne
rămâne sa-l
să-l inîn
dfAm.
văţăm. Astfel
Astfel vom
vom reusi
reuşi s~
să facem tntr'adevar
într’adevăr
rodnic
rodnic intreg
întreg programul
programul nostru
nostru minimal
minimal pe care-l
re-1 vom
vom fi cristalizat
cristalizat mai inainte.
înainte. Abia
Abia atuncea
atuncea
cánd
când vom
vom fi creeat in
în toatá
toată tara
ţara o mentalitate
mentalitate
de
de munca
muncă obsteasca
obştească §i
şi vom
vom fi noi in
în stare
stare sa
să
organizám
organizăm sistematic
sistematic aceastá
această munca,
muncă, vom
vom putea
putea
spune
spune c~
că suntem
suntem pe
pe calea cea buna
bună ~
şi c~
că strlstră
duinta
duinţa noastrá
noastră va deveni,
deveni, nu
nu numai
numai contagioasa,
contagioasă,
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Id" om
om la
la om,
om, ci
ci se
se va
va şi
~i închega,
inchega, se
se va
va orgaorgaIdn
,
,i
se
va
Iace
simtitá
in
mod
viu
~i
real.
i şi se va face simţită în mod viu şi real.
m credinţa
credinta că
ca. echipierii,
echipierii, pe
pe cari
can îiii cunosc
cunosc
m
At. de
de harnici
harnici şi
~ de
de îndrăgostiţi
Indrágostiti fiecare
fiecare de
de meme""
..
lor,
vor
prinde
drag
in
Echipa-scoala
dela
i'iia lor, vor prinde drag în Echipa-şcoală dela
Stlne~ti, de
de noua
noua lor
lor meserie
meserie şi
~i noua
noua lor
lor me
meStAneşti,
mre, aceea
aceea de
de organizatori
organizatori sistematici
sistematici de
de Echipe,
Echipe,
nire,
CAmine Culturale
Cultural e şi
si tabere
tabere de
de muncă
munca spre
spre fo
foCămine
los obştesc.
obstesc.
los

ni
iii
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~COALA
ŞCOALA DIN
DIN PIETRI~
PIETRIŞ
In,
al celor
In 5 gandul
gândul nostru,
nostru, al
celor care
care am
am avut
avut rasrăs
pund~erea
de Echipieri
punderea conducerii
conducerii ~coalei
Şcoalei de
Echipieri din
din
Pjetri~~,
Pietnţriş, cele
cele doua
două sáptñmáni
săptămâni petrecute
petrecute laolaltá,
laolaltă,
cu
decát un
cu 10000
lOfl 00 de
de tineri
tineri studenti,
studenţi, n'au
n’au fost
fost decât
un
prilej
Ü
pentru
a
gasí
tovarasi
de
lucru.
prilej |j pentru a găsi tovarăşi de lucru.
VeC¡~chii
echipieri, care
au experienţa
experienta campaVeQschii echipieri,
care au
campa
niilor
destul de
imniilor It
n: trecute,
trecute, alcátuesc
alcătuesc un
un numár
număr destul
de impresiQ¡.onant
presiQ),onant de
de oameni.
oameni. Suntem,
Suntem, toti
toţi laolaltá,
laolaltă, ca
ca
oo mawe
ma^re IrApe
frăţie aa celor
celor care,
care, cu
cu aceeasi
aceeaşi nac~d
flacără aa
credi~ntei
am muncit
aeelas scop
creditjnnţei in
în noi,
noi, am
muncit íntr'un
într’un acelaş
scop
~i
şi ne-e-am
ne^g-am lcisat
lăsat fr~antap
frământaţi de
de sat
sat intr'un
într’un acelas
acelaş
chip
Intre noi,
noi, ne
chip..• , Ne
Ne asemánám
asemănăm între
ne recunoastem
recunoaştem
unii
intr'altii, ne
ne socotim
socotim Iaolaltá
izbánzile si
unii il
î) într’alţii,
laolaltă izbânzile
şi inîn
fráng'gerile,
frângerile, ne
ne mándrim
mândrim unii
unii cu
cu altii
alţii ~i
şi am
am vrea
vrea
ca
frcitie aa noastrá
ca ac
ac xeastá
xeastă frăţie
noastră de
de astázi,
astăzi, s~
să fie
fie un
un
reaz~~~m
care,
reazăţâm puternic
puternic pentru
pentru o prietenie
prietenie activa,
activă, care,
Ur~
s~ ne
ne faca
ne intálni
fără ~ contenire
contenire să
facă aa ne
întâlni mereu
mereu pe
pe
druIll.aluri
in sate.
drum^iuri de
de tarli,
ţară, în
sate.
Dacar acesti
cli
Da^ar
aceşti echipieri
echipieri vechi
vechi sunt
sunt putini,
puţini. Nu
Nu că
ne-a~
putea număra
numára pe
ne-ai%m putea
pe degete.
degete. Dinpotrivá:
Dinpotrivă: sunsuntem
T otusi suntem
putini faíli
tem cu
cu sutele.
sutele. Totuşi
suntem inc~
încă puţini
faţă

----( ..CXAarierW Ec:'hipelor";

Meá 1938).
(••O C u rieru l Echipelor“ ; I15S Mna
1938).
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de
de ceeace
ceeace avem
avem de
de infAptuit
înfăptuit ~i
şi ne
ne vom
vom socoti
socoti inîn
totdeauna
totdeauna putini
puţini pW
până ce
ce nu
nu vom
vom izbándi
izbândi sA
să
tragem
tragem in
în rándurile
rândurile noastre
noastre pe
pe toti
toţi aceia
aceia care
Care
avánd
având suflet,
suflet, nu
nu lnteleg
înţeleg $A
să si-l
şi-l precupeteasca,
precupeţească, aatuna
tunci cánd
când este
este vorba
vorba de
de jertfá
jertfă pentru
pentru rosturile
rosturile
Mari
mari ale
ale muncii
muncii cárturáresti,
cărturăreşti, in
în vremile
vremile de
de azi,
ari.
Cu
Cu cát
cât ee lupta
lupta mai
mai grea,
grea, cu
cu atát
atât te
te uip
uiţi in
în juju
rul
rul táu
tău mai
mai dornic
dornic sa.
să vezi
vezi sporindu-ji
sporindu-ţi rándurile.
rândurile.
O
O nevoie
nevoie de
de proselitism,
proselitism, te
te fr.1mánt!.
frământă. Noi
Noi eehiechi
pierii,
pierii, stim,
ştim, de
de pildá,
pildă, ce
ce avem
avem de
de flcut:
făcut: satul
satul
románesc
românesc ni-i
ni-i drag,
drag, dar
dar ne
ne ee ~i
şi rusine
ruşine de
de el,
el,
curo
cum ti-e
ţi-e rusine
ruşine de
de un
un frate
frate pe
pe care
care din
din vina
vina
ta
ta il
îl gáse~ti
găseşti aa fi asa
aşa cum
cum nu
nu ai
ai dori,
dori, fiindu-ti
fiindu^ţi
mai
mai muIt
mult rusine
ruşine de
de tine
tine si
şi de
de nepatintele
neputinţele tale.
tale,
decát
de
ale
luí.
Ca
un
cárturar
ce
te
afli,
decât de ale lui. Ca un cărturar ce te afli, tretre
cut
cut prin
prin multe
multe scoli,
şcoli, chiar
chiar daca
dacă nici-o
nici-o lege
lege aa
statului
statului nu
nu p-ar
ţi-ar cere
cere cu
cu sila
sila acest
acest lucru,
lucru, ti
ci nunu
mai
mai obrazul
obrazul t\u
t|u indemnándu-te,
îndemnându-.te, simti,
simţi, ca.
că cea
cea mai
mai
mare
mare datorie
datorie aa ta,
ta, este
este si
să te
te ráscumperi,
răscumperi fati
faţă de
de
aceastá
această povará,
povară, si
să jertfesti
jertfeşti din
din mintea
mintea ~i
şi din
din
munca
r se caemunca ta,
ta, pentru
pentru ca,
ca, Iaolaltá
laolaltă amestecándu
amestecândurse
cărturária
ta.
cu
truda
satului,
sá
nu
se
piar%!
turăria ta, cu truda satului, să nu se piarză coco
moara
moara din
din adáncuri
adâncuri peste
peste care
care s'a
s’a asezat
aşezat fata
faţa
cea
cea hada.
hâdă aa mizeriei,
mizeriei. ca.
Că nu
nu grUJim
greşim ln
în aceasta
această
credinta
credinţă aa noastrá,
noastră, avem
avem che%iJÍa
chezăşia Inaltei
înaltei Ch~.
Che».
mlri
mări ce
ce ni s'a
s’a flcut.
făcut.
Dar
~i de'
Dar de
de acest
acest indemn
îndemn al
al inimei
inimei şi
de aceastá
această
poruncá,
poruncă, am
am vrea
vrea s11asculte
să asculte tot
tot ce se
se afll
află clt-.
căr-.
turar
in
aceastá
tarl,
de
la
cei
mai
mici
panl
turar în această ţară, de la cei mai mici până la
la
cei
cei mai
mai mari.
mari. Tara
Ţara intreagl
întreagă am
am dori-o
dori-o echipierl,
echipieră,
adica
adică insufletita.
însufleţită de
de dorinta
dorinţa de
de aa munci
munci flr!
fără de
cte
rAgu,
răgaz, ca
ca sI
să facem
facem din
din ta.d.nimea
ţărănimea noastrá
noastră .temeteme181
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lia
neamului intreg,
lia nesdruncinatá
nesdruncinată aa neamului
întreg, pentru
pentru vrevremile
mile care
care vor
vor sa
să vie,
vie, in
în care
care soarta
soarta noastrá
noastră aatárná
tot
atát
de
mult
de
arme,
cát
si
de
treapta
târnă tot atât de mult de arme, cât şi de treapta
de
de civilizatie
civilizaţie pe
pe care oo vom
vom fi
fi cucerit-o, civilicivili
zapa
zaţia inalta
înaltă singurá
singură justificánd
justificând rostul
rostul nostru
nostru pe
pe
oo anume
anume bucatá
bucată de
de pamant
pământ din
din lume.
lume.
De
De aceea
aceea in
în fiece
fiece 001
om care
care trece
trece prin
prin fata
faţa ta,
ta,
te
te uiji
uiţi sa
să vezi:
vezi: oare
oare acesta
acesta .n'ar
n’ar putea
putea fifi ~i
şi el
un
un echipier?
echipier?
E
E pentru
pentru mine
mine oo nespusá
nespusă bucurie
bucurie sil-mi
să-mi pot
pot
spune:
spune: la
la Pietris
Pietriş nu
nu m'am
m’am uitat
uitat :z:adarnic
zadarnic in
în ochii
ochii
camarazilor
camarazilor mei
mei de
de douá
două sáptamáni.
săptămâni. Desigur
Desigur au
au
fost
fost mulji
mulţi pe
pe care
care i-am
i-am vázut
văzut codindu-se,
codindu-se, sau
sau cu
cu
zeflemeaua
zeflemeaua acea
acea omorátoare
omorâtoare de
de suflet,
suflet, care
care nu
nu
stiu
ar putea
ştiu cum
cum s's'ar
putea mai
mai repede
repede alunga
alunga de
de pe
pe
meleagurile
meleagurile noastre.
noastre. Dar
Dar am
am vázut
văzut ~i
şi sufletele
sufletele
cinstite,
cinstite, vointele
voinţele dárze,
dârze, emotia
emoţia gándului
gândului cura.!_,
curat,
care
care caracterizeazá
caracterizează pe
pe adevaratul
adevăratul echipier.
echipier. ~i
Şi Ola
mă
mángái
mângâi cu
cu credinta
credinţa ca
că poate
poate mi-a
mi-a tost
fost dat
dat mie,
mie,
ca
ca prin
prin cuvántul
cuvântul ~i
şi purtarea
purtarea mea,
mea, sa
să trezesc
trezesc cate
câte
un
un suflet
suflet ~i
şi mai
mai ales
ales sa
să intáresc
întăresc pe
pe cei care
care poate
poate
nu
nu indr.llzneau
îndrăzneau sa
să se
se avante
avânte din
din plin
plin pe
pe drumul
drumul
spinos
spinos al Echipei,
Echipei.
O
O recunoastem
recunoaştem acuma
acuma la
la sfársit,
sfârşit, foarte
foarte cinstit:
cinstit:
am
am Iost
fost la
la aceastá
această scoala
şcoală foarte
foarte aspri.
aspri. Dar
Dar asa
aşa aa
trebuit.
trebuit. Scoala
Şcoala aa fost
fost §i
şi oo proba
probă de
de foc
foc pentru
pentru
viitorii
viitorii echipieri,
echipieri. Noi
Noi nu
nu puteam
puteam uita
uita ca
că fiecáfiecă
rui
rui echipier
echipier i .se
se da
dă oo misiune
misiune extrem
extrem de
de grea.
grea.
O
O misiune
misiune atat
atât de
de grea,
grea, Incát
încât pe
pe másurá
măsură ce
ce trece
trece
vremea,
vremea, echipierii
echipierii veehi
vechi abea
abea oo patrund
pătrund pana
până in
în
radacini,
rădăcini.
Ţi se
se da
dă tie,
ţie, om
om singuratec,
singuratec, sarcina
sarcina de
de aa simsim

Ti
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bolisa,
de
boliza, pentru
pentru sátenii
sătenii din
din partea
partea de
de tara
ţară un
unde
lucrez.i.
lucrezi, un
un gánd
gând regesc
regesc de
de dragoste.
dragoste. Ti
Ţi se
se cere
cere
51
să fii
fii dovada
dovada folosului
folosului pe
pe care
care cárturária
cărturăria oo a·
aduce
duce cu
cu sine.
sine. Ti
Ţi se
se cere
cere astEel
astfel sA
să fii
fii un
un om
om deodeo
sebit,
sebit, cu sufletul
sufletul sfánt,
sfânt, cu nesUr§itA
nesfârşită blándete
blândeţe ~i
şi
iubire,
iubire, aducátor
aducător de
de pace
pace ~i
şi de
de ordine,
ordine, muncitor
muncitor
(Id
fără r!gaz.
răgaz, conducátor
conducător de
de oameni
oameni fAri
fără prihanl.
prihană.
Dar
Dar cum
cum tu
tu nu
nu esti
eşti decát
decât un
un om,
om, un
un biet
biet om,
om,
nu
poti
ave
a
pret
decát
in
puterea
dragostei
nu poţi avea preţ decât în puterea dragostei ~i
şi
in
în desávársirea
desăvârşirea putintelor
putinţelor tale
tale de
de infránare,
înfrânare, cáci
căci
mai
mai intai
întâi de
de toate,
toate, aceasta
aceasta tiţi se
se cere:
cere: sA
să fii
fii stastă
pan
pân pe
pe tine
tine Insuji,
însuţi, sa
să dai
dai dovada
dovada unei
unei veinte
voinţe
care
care nu
nu ~ovAe,
şovăe, §i
şi care
care nu
nu glumeste
glumeşte cu
cu sine
sine Insusi.
însuşi.
Creatorul
Creatorul de
de disciplina,
disciplină, trebuie
trebuie sA
să aibe
aibe in
în sansân
gele
gele lui
lui nevoia
nevoia diseiplinei.
disciplinei. Omul
Omul care
care vrea,
vrea, fAri
fără
primejdie,
sa
fie
numai
blándete
si
iubire
penprimejdie, să fie numai blândeţe şi iubire pen
tru altii,
alţii, Eat!
faţă de
de sine
sine trebue
trebue sa
să fie
fie neindurátor.
neîndurător.
De
De aceea
aceea am
am fost
fost aspri
aspri ~i
şi am
am cáutat
căutat chiar
chiar s1
să
gonim
gonim prin
prin asprimea
asprimea noastrá,
noastră, pe
pe cátiva
câţiva care
care ni
ni
s'au
párut
Indoelnici.
s’au părut îndoelnici.
Dar
adevar echipieri,
Dar cei
cei care
care erau
erau intr'
într’adevăr
echipieri, care
care
judecau
judecau drept
drept §i
şi simteau
simţeau care
care ne
ne ee gandul,
gândul, ne-au
ne-au
intins
întins mana
mâna Erate~te,
frăţeşte, tot
tot timpul,
timpul, au
au stat
stat de
de vorba,
vorbă,
cu
cu sufletele
sufletele deschise,
deschise, s'au
s’au legat
legat de
de fratia
frăţia noasnoas
tri
tră echipierá
echipieră si
şi s'au
s’au facut
făcut ~i
şi ei una
una cu
cu noi.
noi.
Dragi
Dragi eamarazi
camarazi dela
dela Pietris,
Pietriş, echipieri
echipieri pe
pe care
lara
fără ~ovaiala
şovăială vA
vă vom
vom putea
putea trimite
trimite la
la sate
sate cu
credinta
credinţa ca
că nu
nu veji
veţi tráda
trăda echipa,
echipa, ei
ci veji
veţi fi
fi la
inaItimea
înălţimea menirei
menirei ei,
ei, strángeji-vá
strângeţi-vă rándurile
rândurile ~i
şi
pregátiti-va:
pregătiţi-vă: peste
peste putina
puţină vreme
vreme vom
vom pleca
pleca din
din
nou,
nou, cu
cu totii
toţii de
de astá
astă data,
dată, in
în echipe,
echipe, la
la sate,
sate, la
la
scoala
şcoala cea
cea mare
mare si
şi nesfar~ita
nesfârşită aa noastrá,
noastră, aa tutulor:
tutulor:
satul
satul románesc!
românesc!
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ZARI NOUI
MUN,CA NOASTRA
NOASTRA
NOUI IN MUNCA
T
rebüe sil
Trebue
să ne
ne dárn
dăm seama, ~o;i
toţi acei
acei cari lucrám
lucrăm
in
Echipele stu.dente~ti
la sate, că
el reprezentăm
réprezentám
în Echipele
studenţeşti la
in
cu
în cultura
cultura románeascá,
românească, o eJi;perient!
experienţă de viata
viaţă cu
totul
totul originalá,
originală, ceeace inseamna
înseamnă o lauda
laudă pentru
pentru
dar in
în acelas
âcelaş timp
timp ~i
şi impoylif~rea
împovărarea cu o dada
noi, dar
torie.
torie.
Inţr’adevăr,
chemarea Mae.stltii
Maestăţii Sale Rcge':
Rege-f
Intr'
adevar, chemarea
llii,
lui, a avut
avut acest dar
dar de
de a ne
ne stránge
strânge si
şi a ne
ne tritri
mite,
iscoade prevăzătoare,
prevázátoare, pe
pe un
mite, -ca
ca p,e niste
nişte iscoade
un
élruro
cu
totul
aou
drum
pe
care
urmeaza,
drum
totul nou — drum pe
urmează,
acum, sil
să c-alce.
calce, greoaie
greoaie si
şi putemite,
acum,
puternicé, armatele
armatele cele

ttmlte
multe ale natiei
naţiei intregi.
întregi.
N
e-a stráns
Ne-a
strâns de pe
pe unde
unde ne aflam,
aflam, de
de prin
prin sáli
săli
de
~ilaboiatorii,
de (UJ.'suri,
cursuri, din
din biblioteci
biblioteci şi
laboratorii, din
din clinici
~i
şi seminarii
seminarii;i ne-a abátut
abătut dela
dela preocuparea
preocuparea Roasnoas
tra
4esaytr$iri'i noastră obi~nuitl,
obişnuită, care era
era aceea a desăvârşirii
noas
tre ca oameni de
de ~tiinta
ştiinţă sau
sau profesionisti:
profesionişti; si
şi ne-a
pornit pe
pe drumul
drumul cel
cel nou
muncii spre
spre folos
folos
pornit
nou al muncii
9b~tesc,
noastre.
obştesc, in
în satele ~i
ţării noastre.
Desi
calatoria ne-a fost
asa cum
Deşi călătoria
fost grea, aşa
cum este
pentnt
ori~ice
deschizátori
de
pA~ie,
totusi
pentru orişice deschizători
pârtie, totuşi oboobo»
(..Curîerul
Echipelor"* l5
L5 lanuari.e
Ianuarie 19
3 7 ).
C .. Ourierul EchipeLor";
1937).

190
19.0

SOCIOLBUC

.iti
#iţi nu
nu suntem.
suntem. Ci
Ci ne
ne intrebám
întrebăm cu
cu mándrie,
mândrie, care
care
i mai
mai fost
fost generatia
generafia faptuitoare
făptuitoare de
de oo asemenea
asemenea
1
ispravá
ispravă aa noastra?
noastră? Cánd
Când s'a
s'a mai
mai intampl'at
întâmplat Ca,
In
in masse
masse Mari,
mari, tinerimea
tinerimea invatatá
învăţată sá
să ia
ia toiagul
toiagul
pribegiei spre sate, cu
cu dcrinta
dorinţa sl:~
să-şi infr.ateasc~
înfrăţească
munca
munca ei cu
cu nevoile
nevoile satului?
satului? Cánd
Când s'a
s’a mai
mai vAvă
zut ca
ca .,dómnii",
„dompii“, "surt\lcarii,"
„surtucarii“ ~í
şi "n~pragirii",
„tiădrăgarii“, s1
să
zut
muncească cot
cot la
la cot
cot cu
cu sateníi,
sătenii, cu
cu sapa,
sapa, cazcaz
munceasca
maua ~i
şi barda;
barda; cu
cu gandul,
gândul, -cuyantul
cuvântul ~~
şi tu
cu susu
maua
fletul?
Desigur
Desigur c~
că avem
avem rásplata
răsplata noastrá,
noastră, din
din belbel
tlug,
nu
numai
In
credinta
ca
ne-am
f~cut
şug, nu numai în credinţa că ne-am făcut da
da...
tona,
toria, ~r!s'p4nzalld
răspunzând unei
unei asemenea
asemenea cbemári,
chemări, ci ~i
şi
in
în príetenia
prietenia pe
pe care
care aro
ara legat-o
legat-o cu
cu satul
satul ~i
şi care,
care,
fíe
fie ~i
şi ea
ea singura,
singură, ar
ar fifi deajuns
deajuns ca
ca s~
să aduca
aducă de"
de
plina
noastrá
multumire
süfleteascá.
plina noastră mulţumire sufletească.
IaU
Iată tnsa
însă el
că drumul
drumul nostru
nostru ne
ne duce
duce spre
spre zari
zări
cu
cu t'otul
totul noui,
noui, pe
pe cari
cari plna
până acum
acum nu
nu le Intreîntre
zărisem. Muncind acolo,
acolo, !~cuti,
tăCuţi, la sate,
sate, am
am fáfădrisem.
~ut
put ~1
şî oo altá
altă isprava,
ispravă, neasteptata¡
neaşteptată; am
am cherna!
chemat
la
la r.andul
rândul nostru
nostru pe
pe altii
alţii in
în rándurile
rândurile armatei
armatei
"4ulturale
culturale aa 1átji-.
tărit.
hupa
al
k'eüea
După al treilea an
an de
de muncá,
muncă, vedem
vedem cum
cum strAstră
jerii
jerii si
şi premilitarii,
premilitctrii, p¡itnesc
primesc intreg
întreg progr~oiuJ
programul DOno
stru
stru de
de ridícare
ridicare cultural~
culturală a£ satelor:
satelor; vedem
vedem 'apoi
apoi
venind
venind in
în rá'odurife,
rândurile noastre,
noastre, pe
pe tinerii
tinerii cari
cari abea
abea
acum
acum ~îşi Í#
faf armata,
armata', doctori
doctori umáni
umâni ~i
şi veterinari,
veterinari,
ca s1.~i
să-şi Inchine
închine opt
Opt Iuni
luni de
de studiu
studiu acel"ia~
âceluiaş tel;
ţel;
ca
vedem
vedem ta(:;erile
tab'erile de sute
sute de
de cercetasi
cercetaşi lucránd
lucrând ímîm
preuná
preună cu
cu noi,
noi, ~şi ne
ne asteptám
aşteptăm pe
pe curánd
curând ~i
şi la
la
sosirea
sosirea taberilor
taberilor de
de munca,
muncă, pe
pe cari
cari le
Ie organiOrgani
zează legea
legea muncli
muncii pentru
pentru Iolos
folos -oB~t~<:;.
«bştşsc.
zeazá
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Aceasta inseamna
Aceasta
înseamnă ca
că de
de aci inainte.
înainte, noi nu
nu
vom
vom mai
mai fi singuri;
singuri; munca
munca noastrá
noastră se va
va oH':
ofi
cialila
cializa ~i
şi va
va deveni
deveni actiune
acţiune de
de stat.
stat. Prin
Prin aceasta
aceasta
insIJi,
intreaga
noastra
activitate,
va
suferi
îns&şi, întreaga noastră activitate, va suferi o
sc:himhare
schimbare de
de infati~are.
înfăţişare. Daca
Dacă panl
până acum
acum ne
ne inîn
deplineam
deplineam pe
pe deantregul
deantregul datoria,
datoria, punándu-ne
punându-ne
toaU
toată puterea
puterea de muncé
muncă in
în slujha
slujba actiunii
acţiunii didi
recte, de
astáai
inainte,
avem
datoria
si
punem
de astăzi înainte, avem datoria să punem
tuturor tovar~ilor
la indemana
îndemâna tuturor
tovarăşilor nostri
noştri de
de Iucru,
lucru,
~i
şi experienla
experienţa pe care am
am clpltat-o.
căpătat-o. Fiecare
Fiecare stustu
dent
dent echipier
echipier trebuie
trebuie sa
să se faca
facă un
un educator
educator ~i
şi
un
un conducátor.
conducător. Avem
Avem datoria
datoria si
să ajutám
ajutăm la creacrea
rea
rea unei opinii
opinii publice
publice culte ~i
şi a unui
unui curent
curent
de
de masse, cari sa
să transforme
transforme radical
radical atitudinea
atitudinea
noastrá
.sufleteasca
de
pana
acum,
din
noastră .sufletească de până
din una
una de
de
nepásare
nepăsare intr'una
într’una de
de con~tienta
conştientă nevo
nevoee de a
munci,
munci. Deasemenea
Deasemenea avem
avem datoria
datoria de
de aa alcátui
alcătui
cadrele
cadrele conducátoare
conducătoare ale
ale nouei
nouei campanii
campanii de
de lucro.
lucru.
Cu
Cu nici
nici un
un pret,
preţ, noi nu
nu trebuiqte
trebuieşte sa
să llsam
lăsăm
ca intreaga
întreaga noastrá
noastră experientá
experienţă sa
să nu
nu fíe
fie Iolosita,
folosită.
Am ajuns,
Am
ajuns, dupa
după atáta
atâta amar
amar de vreme, sa
să $tim
ştim
ce vrem, sa
să cunoastem
cunoaştem prohlemele
problemele satului
satului $i
şi mijmij
loacele ridicárii
ridicării lui
lui culturale.
culturale. Avem
Avem un
un program
program
pe care, cu huna
bună dreptate,
dreptate, il
îl credem
credem rodnic,
rodnic.
Acest
Acest program
program este urmltorul:
următorul: un
un sat
sat se riri
dica
prin
el
Insusi:
o
echipá,
o
tabara,
un
techdică prin
însuşi; echipă, tabără, un
nician
nician izolat,
izolat, nu
nu pot
pot sa
să [aca
facă nimic, dar absoabso
lut
lut nimic, daca
dacă nu
nu reusesc
reuşesc sa
să scoatá
scoată din
din amoramor
tire satul
ţire
satul el ÍnSU$i.
însuşi. Noi
Noi nu
nu suntem
suntem altceva
altceva dede
cat
cât o echipa
echipă de fOC,
şoc, noi dlm
dăm numai
numai o pomire,
pornire,
un
un prim
prim pas,
pas, o trezire.
trezire. Satul,
Satul, el insu~i,
însuşi, trebue
trebue
apoi,
apoi, 51
să urmeze
urmeze la muncá
muncă permanentl.
permanentă. Pentru
Pentru
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aceasta
aceasta ee nevoe
nevoe ca
ca el
el si
să fie
fie organisat
organizat anume
anume
AceasU
Această organizare
organizare aa satului,
satului, pentru
pentru ridicarea
ridicarea
sa
sa culturala,
culturală, se
se face
face prin
prin Cáminul
Căminul Cultural.
Cultural, loe
loc
de adunare
adunare aa tuturor
tuturor puterilor
puterilor lui
lui VÜ.
vii.
de
In
In al doilea
doilea ránd
rând oo culturA
cultură nu
nu se
se poate
poate naste
naşte
numai
numai pe
pe oo anumité
anumită lature
lăture aa vietii
vieţii satului:
satului; ¿i
ci
dintr'o
dintr’o datA,
dată, pe
pe toate
toate cele
cele patru
patru laturi
laturi ale ei,
ei.
Urnirea
Urnirea trebuie
trebuie si
să fíe
fie UcutA
făcută dintr'o
dintr’o datA
dată ,i
şi cu
cu
aceeasi
aceeaşi putere,
putere, pe
pe tlramul
tărâmul sAnAtAtii,
sănătăţii, muncii,
muncii,
minţii ~i
şi aa siúletului.
sufletului.
mintii
In
In al
al treilea
treilea rand,
rând, puterile
puterile noastre
noastre nu
nu trebuesc
trebuesc
sA
să fie
fie imprl§tiate.
împrăştiate, ci trebueste
trebueşte s1
să ne
ne indAr1tîndărăt
nicim
nicim asupra
asupra aceluiasi
aceluiaşi punct
punct de
de plecare.
plecare. Numai
Numai
munca
munca intensiva,
intensivă, fAcutA
făcută an
an de
de an
an intr'un
într’un loe.
loc,
aduce
aduce dupa
după sine
sine roade;
roade; activitatea
activitatea extensiva,
extensivă, inîn
seamná
numai
risipire
de
forte.
seamnă numai risipire de forţe.
In
In al patrulea
patrulea rand.
rând, locurile
locurile unde
unde lucrám,
lucrăm, tretre
buie
buie sa
să ajunga
ajungă adevárate
adevărate centre
centre de
de ridicare
ridicare culcul
turalá,
turală. Munca
Munca sociala,
socială, bine
bine oránduitá,
orânduită, ajunge
ajunge aa
fi "contagioasA",
„contagioasă". Caminul
Căminul Cultural
Cultural unde
unde lulu
crám,
crăm, trebuie
trebuie sA
să ajunga
ajungă un
un centru
centru de
de adunare
adunare
al regiunii,
de conducátori
regiunii, in
în congrese,
congrese, ~coli
şcoli de
conducători de
de
Camine
Cămine Culturale,
Culturale, tovlrl~ü
tovărăşii ~i
şi federale
federale de
de CaCă
mine
mine §.
ş. a.
a. m.
m, d.
Deci,
Deci, nádejdea
nădejdea noastrá,
noastră, nu
nu este
este in
în taberele
taberele de
de
muncá,
muncă, ~i
şi nici
nici in
în specialistii
specialiştii trimisi
trimişi pe
pe cáteva
câteva
luni
luni la
la sate,
sate, ci in
în primul
primul ránd,
rând, nádejdea
nădejdea noastrá
noastră
este
este chiar
chiar in
în sate.
sate. In
In mina
mâna aceea
aceea de
de intelectuali
intelectuali
din
din toatl
toată tara.
ţara, cari
cari ne
ne inteleg
înţeleg ~i
şi in
în marea
marea mulmul
ţime aa gospodarilor
gospodarilor nostri,
noştri, atat
atât de
de cuminti
cuminţi ~i
şi
time
atât de
de dornici
dornici de
de un
un trai
trai mai
mai omenesc.
omenesc.
atit
Noi,
Noi, Echipele
Echipele Regale
Regale Studentesti,
Studenţeşti, in
în fruntea.
fruntea
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tovarl~ilor
tovarăşilor n()~tri.
noştri, strljeri,
străjeri, cercetasi,
cercetaşi, premilitAfl
premilitan
nu
avem
decát
rostul
de
indrumltori,
nu avem decât rostul de îndrumători, de
de 1Il
>11
ducátori
ducători ~i
şi de ~echnicie'ni
ţechnicieni propriu
propriu zi,í.
zişi. Prin
Prin
ceasta
ceasta afirmam
afirmăm cA
că munca
munca culturalé,
culturală, asa
aşa cum
cum oo
vrem
vrem noi, este mal
mai grea
grea decát
decât cum
cum se vede
vede 1i
de obicei. Cid
Căci este mai
mai usor
uşor unui
unui medie,
medic, sI
să
dea
dea pur
pur ~i
şi simplu
simplu \ons41tatii.
consultaţii, decát
decât sa
să ca~tige
câştige
intr(:8
întreg satul
satul pentru
pentru oo nouá
nouă via!'
viaţă higienica.
higienică. E
mai \l~01'
uşof 51
să practici
practici medicina
medicina veterinará,
veterinară, decát
decât
sli
să determini
determini oo adeváratñ
adevărată ridicare
ridicare zooeconomica,
zooeconomică,
intr'un sato
într’urt
sat. Mai
jtylai usor
uŞ°r si
să sapi
sapi tu
tu singur
singur un
un san],
şanţ,
decát
decât si
să convingi
convingi pe
pe sateni
săteni 51
să o facá.
facă.
Dar
Dar odata
odată ce ~tim
ştim toate
toate aceste
aceste lucruri,
lucruri, datodato
ria
ria noastrá
noastră este limpede.
limpede. Daca
Dacă asta
asta ni se cere,
cere,
asta
asta vom
vom lace.
face. Daca
Dacă tara
tara are
are nevoie
nevoie de
de conducondu
cátori
cători technicieni
ţechnicieni pentru
pentru gospodárirea
gospodărirea ei, conducondu
cátori
cători technicieni
ţechnicieni vom
vom fi.
Niste
Nişte conducátori
conducători cari ¡~i
îşi Iac
fac din
din meseria
meseria 10r,
lor,
o adeváratá
adevărată misiune,
misiune.
$i
Şi el
că asa
aşa va
va lit
fir putem
putem da
da dovada,
dovadă, sutele
sutele de
de
echipieri, cari modesti
modeşti ~
şi ne~tiuti,
neştiuţi, si-au,
şi-au jertfit
jertfit
eehipierí,
tot
tot sufletul
sufletul 10r,
lor, toatá
toată stiinta
ştiinţa lor, ~i
şi uneori
uneori sasă
nátatea
nătatea 10r,
lor, pentm
pentru acest
acest nou
nou eroism,
eroism, pe
pe care il
îl
pretind
pretind vremile in
în cari traim:
trăim: eroismul
eroismul muncii
muncii
Sociale.
sociale,
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