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CONTRIBUTIA STIINTELOR SOCIALE
LA CONDUCEREA POLITICII EXTERNE
CercetArile concrete ale §tiintelor sociale au rostul sA documenteze hotdririle celor
ce conduc natiunea. Ca atare, ele trebuesc intreprinse in perspectiv a actiunii de conducere a natiunii. Trebue sA poarte asupra problemelor ce li se pun conducatorilor natiunii.
Sarcinile, de care trebue sd se achite ace§tia, sunt insa doua. Conducatorii politici
an sd-i dea natiunii, In fiece etapa a evolutiei ei, organizarea cea mai bund cu putinta
§is'o pastreze, °data ce au infaptuit-o. Si an sA apere independenta natiunii, adicd dreptul
ei de all da, nestanjenita de statele celorlalte natiuni, aceasta organizare. Au sd conduce adeca, spre a folosi termenii familiari, politica interns §i politica externs a natiunii.
Cercetarile concrete ale §tiintelor sociale trebuesc, dar, sA nazuiasca sä InlesneascA

politica interns §i politica externs a natiunii.
Cercetatorii, care studiazd situatia demografica, economics, socials, culturald a
unor sate, a unor orate sau a tuturor satelor §i a tuturor oraylor, a unor paturi sociale
sau a tuturor paturilor sociale ale natiunii proprii, fac cu putiinta o mai bund organizare
interns a natiunii. Monografiile §i anchetele, consacrate unor subunitati ale natiunii
proprii sau intregii unitati a natiunii proprii reprezinta contributia cercetdrilor concrete
ale §tiintelor sociale la conducerea politicii interne a natiunii proprii.
Care este contributia cercetdrilor concrete ale gtiintelor sociale la conducerea
politicii externe a natiunii proprii? Aceasta e intrebarea a carei rdspuns am vrea sa-1
conturam in analiza de fats.

Natiunea nu se confunda cu unitatea net conturatd cuprinsa intre granitele Statului ei. Orice natiune se prelunge§ts dincolo de granitele organizatiei ei politice. Are
uneori grupuri insemnate de consongeni in State le vecine, dincolo de aceste granite. Si
are totdeauna mai multi sau mai putini cetateni aceza /i, statornic sau pentru limp limitat, in straindtate", care §i agonisesc acolo traiul.
Fiecare din aceste prelungiri spore§te puterea §1 posibilitatile de afirmare in lume
ale unei natiuni.
Grupurile de consangeni de peste granitele Statului pot deveni meterezele acestor
granite, dad sunt ayzate Tanga ele §i termenul de legAtura cu natiunea strains care le
adaposte§te, in caz ca sunt mai departate. SA ne amintim numai avantajul insemnat,
pe care -1 constituie pentru Germania, deoparte, regiunea populate cu Germani dela marginea de Miaza-Noapte a Cehoslovaciei, de alta, faptul ca are in fiecare Stat din SudEstul Europei insule de populatie germane.
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Cetatenii care Si agonisesc traiul in strainatate, Inmultesc posibilitAtile de trai
ale natiunii. ca§tigandu-i spatii suplimentare pe teritoriu strain. Italienii a§ezati pretutindeni In lume, care-§i puteau trimete in patrie agoniselile, nestanjeniti pana de curand,
mariserd cu mult teritoriul din care se hrdnea §i-§i tragea puterea natiunea lor. Si in caz
ca 1§i pardsesc cetatenia, emigrantii pot folosi natiunii lor, dad se grupeazd §i-i cultivd
amintirea, servindu-i ca mijlocitor cu natiunea careia i s'au alipit. Romanii deveniti
cetAteni ai State lor-Unite, au inceput se joace acest rol.
0 informatie cat se poate de amanuntita despre grupurile de consangeni de. peste
hotare, despre cetatenii raspanditi in strainatate §i despre consangenii care au primit
cetatenia unui alt Stat poate fi de mare utilitate pentru cei ce conduc natiunea. Cu ajutorul ei, virtualitatile politice care zac in aceste prelungiri ale natiunii peste hotarele
Statului ei, pot fi actualizate §i puse in serviciul intaririi Statului.
Statul unei natiuni, adica libertatea ei de a se conduce pe sine insd§i prin conducatorii, pe care §i-i da, pe un anume teritoriu, nu este ceva dat prin firea lucrurilor. Recunoa§terea acestei libertati, care desavar§e§te de abea existenta natiunii, trebue cucerita
dela State le unor natiuni straine Si °data cuceritd, impusd Fara incetare Impotriva incercdrilor acestor state de a o suprima sau mic§ora. Existenta politica a natiunii atarnd
deci fard incetare §i de un numar de State straine. Aceste State constituesc ceeace Profesorul Antipa nume§te mediul politic at poporului.')
Care sunt Statele straine care constituesc mediul politic al unei natiuni ?
E u§or de vazut, ca in viata unei natiuni pot interveni, intai de toate, natiunile a
cdror teritoriu se gase§te in prelungirea teritoriului ei propriu: Statele vecine. Dintre
vecini se recruteazd atat du§manii cei mai inver§unati, cat Si aliatii cei mai apropiati ai
unei natiuni. Caci continuitatea teritoriului invite pe atat la anexiuni, pe cat mureazd
actiunile comune. Destinul natiunilor se impline§te de cele mai deseori prin vecinii lor,
in folosul sau in paguba acestora.
Natiunile, care stapanesc coasta vreunei mart devin oarecum vecine, datorita uprintelor comunicatiei, cu toate natiunile a§ezate pe coasta aceleia§i mAri, §i chiar, intr'o
oarecare mdsurd, potrivit frecventei comunicatiilor cu ele, chiar §i cu Statele a§ezate pe
coasta altor mari §i a oceanelor.
In viata unei natiuni mai intervin pe langd vecini §i cateva natiuni, care, datorita
fortei lor, sunt oarecum omniprezente §i in situatia de vecine ale tuturor natiunilor, chiar
Si a celor, cu care nu se hotarnicesc. Aceste natiuni, care constituesc un fel de aristocratie in lumea statelor" (Kjellen) sunt Marile Puteri. In timp de pace, diplomatia lor e
efectiv prezenta pretutindeni, iar, in timp de rdzboiu, armata, flota §i aviatia lor.
Prin vecini §i Marile Puteri, fiecare natiune e in contact cu aproape intreg restul
Statelor de pe glob. Caci fiecare vecin e in functiune de vecinii sei, iar ace§tia de vecinii
lor §i a§a pand la ultimul cerc de state. bar fiecare Mare Putere e in functiune, cum am
spits, de toate Statele Si cu atat mai mult de toate celelalte Mari Puteri.
Este util pentru conducatorii unei natiuni sa fie informati asupra tuturor Statelor; e
insd neapdrat necesar sa fie cat se poate de bine informati asupra vecinilor ei §i asupra
Marilor Puteri.

Cu cat va fi mai bine informati asupra structurii lor Si a proceselor care prefac
aceasta structure, cu atat va putea evita mai bine stanjenirea actiunii ei de organizare
interne prin interventii externe.
Putem rdspunde, dar, la intrebarea puse mai sus. Cercetdrile concrete ale §tiintelor
sociale pot contribui la conducerea politicii externe a natiunii proprii, informand asupra
conationalilor de peste hotare Si asupra Statelor §1 a Marilor Puteri, cu care e in raporturi statul natiunii proprii.
') Problemele evolupei poporului roman, Bucure§ti, 1919, pag. 29, 159, 367 urm.
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Cei ce conduc politica externs a unei natiuni sunt informati asupra conationalilor
de peste granita Si asupra Statelor, care formeazd mediul politic al Statului ei, prin rapoartele agentilor diplomatici permanent!, pe care ii intretin in aproape toate celelalte
State §1 de presa.
Cercetarile concrete ale tiinfelor sociale, consacrate acelora§ realitati nu pot
avea decat menirea de a intregi Si de a adanci informatia obtinutd, prin rapoartele diplomatice §i prin presa.
Rapoartele diplomatice Si presa urmAresc zi de zi viata Si prefacerile grupurilor de
conationali de peste granita §i a natiunilor straine. Ele nu pot razbi decal arareori dincolo
de prefacerile in curs, spre a desprinde trasaturile constante Si a insuma prefacerile savarsite. Indeplinirea acestei operatii ar trebui luatd asupra for de oamenii de §tiinta, care
cerceteazA realitatea sociald §i vor sä contribue la o mai buns conducere a politicii externe a natiunii din care fac parte.
Cercetarile concrete ale §llintelor sociale pot realiza deci doua lucruri, cu privire
la problemele externe ale natiunii. Pot sa descrie grupurile de conationali de peste granite si statele straine ca unitati sociale, sa le vadeasca adeca structura relativ permanentd. Si pot sa coreleze diferitele simptome ale prefacerilor dinlauntrul grupurilor de
conationali de peste granite §i a Statelor straine. Sa vcideascti procesele, care trans -

forma aceste unitapi.

Amandoua aceste operatiuni sunt necesare.
Semnificatia deplind a §tirilor despre prefacerile curente ale acestor grupuri §1 State
devine, vizibild de abea cand sunt raportate la un tablou al structurii for relativ permanente §1 cand s'a evidentiat legdtura, ce le une§te. Lipsiti de un atare tablou, conducdtorii politicii externe nu pot sä reactioneze in mod util la ele.
Metoda de folosit pentru a infaptui aceste operatii nu poate fi decat o adaptare la
problemele externe a metodelor in genere ale cercetarii unitatilor Si a proceselor sociale,
evidentiate de Profesorul Gusti. Spre a ldmuri structura unui grup de conationali de peste

granita on a unui Stat strain, vom trebui sa stabilim, a§a cum facem in cazul oricarei
unitati sociale, manifestarile §i conditiondrile ei. Vom trebui sa stabilim adecd starea actuald a grupului de conationali de peste hotare sau a Statului respectiv : manifestarile
lui culturale Si economice, reglementarea for juridica Si chipul cum e condus §i conditiile

cosmice, biologice, psihice §i istorice, carora Ii se datore§te aceasta stare §i care pot
transforma starea lui actuala.
In cazul acestor probleme externe, vom trebui sa analizAm conditionarea in plus a
mediului politic, sa studiem adecd, in cazul grupului de conationali de peste granitd, natiunea strains cu care convietuie§te, iar, in cazul unui Stat strain, vecinii lui Si Mari le
Puteri care determine in mai mare mdsura existenta lui. Procesele, care transforma structura unui grup de conationali de peste granite sau a unui Stat strain, pot fi stabilite prin
compararea structurii for din cloud momente in deajuns de departate ale existentei lor.
Indicatii valoroase despre modul cum poate fi stabilit potentialul politic dela un
anume moment al unui Stat, ofera sistemul de politica empiricd" al fostului profesor
de §tiinte de Stat dela Uppsala, Kjellen3). Fiind rezultatele principiale ale unor excelente
monografii politice asupra Suediei 1) §i asupra Marilor Puteri 4), aceste indicatii sunt
indeajuns confirmate. Spre a stabili potentialul politic dela un anume moment al
unei natiuni trebuesc corelate, constata Kjellen, insu§irile de ordin politic ale teritorilui,
mi§carea populatiei, starea ei economics Si starea sociald Si autoritatea guvernului 5).
2) Der Staat als Lebenform. Konturen zu einer empirischen Staatslehre 1916, traducere germand Leipzig 1917.
Grundriss zu einen System der Politik 1920. traducere germand Leipzig 1920.
5) Schweden. Eine politische Monographie 1917, trad. germand : Miinchen, 1917.
4) Die Grossmachte, 1905 trad. germand: Leipzig, 191. Die Grossmachte and die Weltkrists, 1919, traducere germanit : Leipzig 11120. ,
5) Kjelen a numit fiecare din aceste momente cu un termen grec. Termenul geopolitica, atat de Intrebuintat in
timpul din urma i §f are origina in terminologia lot Kiellen, Pe cand insd la el geopolittca insemna studiul insu§irilor
de ordin politic ale teritoriului, la elevii sal germani. condu§i de generalul Hausholer, care 1-au popularizat, el denume§te studiul tuturor acestor elemente.
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SA deducem acum directivele pentru cercetarile concrete ale §tiintelor sociale romane§ti in vederea carora au fost intreprinse aceste analize teoretice de caracter general.
Pena acum cercetarile concrete ale §tiintelor sociale romane§ti sunt concentrate

asupra problemelor partii din natiunea roma* care trae§te in cadrul Statului roman
Cercetarile monografice asupra satelor, initiate de Profesorul Gusti, cercetarile
asupra starii sanitare §i a mi§carii populatiei Statului Roman, intreprinse de Institutul

Central Statistic, cercetarile asupra economiei de caracter capitalist dinduntrul Statului
romanesc ale Institutului de Conjuncture §i ale lnstitutului economic romanesc §i ale mai
multor altor institute pun la dispozitia conducatorilor politicii noastre interne indicatii
numeroase Si utile.
Cercetari asupra grupurilor de Romani de peste granite Si asupra statelor §1 a Marilor Puteri, care constituesc mediul politic al Statului Romanesc, n'au fost intreprinse, in
schimb, aproape de loc.
Lipsa unei preocupari constante §i sustinute de grupurile de Romani de peste granita, de Romanii a§ezati pentru convert in Odle straine §i de Romanii deveniti cetateni
straini, se datore§te, de sigur, §i saraciei fare seaman a informatiei noastre asupra acestor
Romani. Poate ca §i politica externa a Statului nostru ar fi fost mai rodnica, dacd dispuneam de o cat de modesty cercetare §i literature informative asupra Statelor, cu care
suntem in relatii permanente. Nu vizam atat ajutorul direct, pe care I -ar fi putut da rezultatele acestor cercetari celor ce conduc efectiv politica externa a Romaniei, cand spunem aceasta. Stim ca intuitia §i indrazneala conducatorului politic nu poate fi Inlocuita
cu totul, nici chiar prin aparatul de informatie cel mai perspicace §i cel mai minutios.
Vizam, mai mutt, ajutorul indirect considerabil, de care le-ar fi putut fi conducatorilor politicii externe roma.ne§ti existenta paturii interesate de situatia Romanilor de dincolo de
granitele tarii §1 din lume §i de situatia Statelor §i a Marilor Puteri, cu care suntem in re-

latii, pe care ar fi format-o aceste cercetari printre intelectualii no§tri. In loc de a sta

indiferentd fata de problemele externe ale natiunii Si la indemana unor sugestii, adeseori
putin preocupate de dainuirea Statului Romanesc, Ingreuindu -le actiunea, opinia noastre
publica putea s'o sprijine.
Sociologii, economi§tii, statisticienii ar trebui sa inceapa sa consacre o parte din
cercetarile for concrete §i studiului situatiei Romanilor de peste hotare §i de pretutindeni
in lume Si studiului Statelor §i a Marilor Puteri, cu care e in raporturi permanente Statul
roman. lar conducatorii Statului nostru ar trebui sä stimuleze atari cercetari.
De datoria cercetatorilor ar fi sa intreprinda §i cercetari asupra unuia din grupurile romane§ti din tarile vecine sau din restul lumii on asupra unuia din Statele vecine
sau a uneia din Marile Puteri §i sa Una la curent asupra prefacerilor ulterioare.
De datoria institutiilor care conduc activitatea §tiintifica romaneasca ar fisa face
cu putinta o atare activitate. Ar trebui sd creeze o biblioteca §i o arhiva de documentare
asupra Romanilor din tarile vecine §i din restul lumii, poate un Institut cu o revista §i cu
o colectie de monografii informative §1 de studii. ,Si, la fel, o biblioteca de documentare
asupra statelor vecine §i a Marilor Puteri, poate §i un Institut, cu o revista §i o colectie de

monografii informative. Subventii acordate cu chibzuiala ar trebui se facd cu putinta
calatoriile de studii §i cercetarile la fata locului.
In epoca aceasta, cand posibilitatile Statului Romanesc intregit incep se fie puse in
valoare cu Indrazneala, n'ar trebui sa ramana nedata Si nefolosita contributia, pe care
cercetarile concrete ale §tiintelor sociale romane§ti ar putea-o da la mai buna conducere
a politicii externe romane§ti.
ANTON GOLOPENTIA
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prinse la Hodac ar fi fost de natură să arate cât şi ce poate fi inclus în chestionarele recensământului agricol al României.

CUVÂNT ÎNAINTE/ POPULAŢIA ŞI CLĂDIRILE MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI ÎN 1948

Publicat în volumul Populaţia şi clădirile municipiului Bucureşti în 1948.
Rezultatele provizorii ale Recensământului de la 25 ianuarie 1948, Bucureşti:
Institutul Central de Statistică, 1948, p. 3. Semnat: A. Golopenţia Directorul
General al Institutului Central de Statistică.
Data (25 aprilie 1945), face din acest text ultimul text publicat antum al
lui A.G.
În seria „Biblioteca statistică“ a I.C.S. au fost plănuite sau/şi publicate mai
multe volume referitoare la Bucureşti (indicăm, între paranteze, numărul lucrării
respective în cadrul seriei): Situaţia edilitară a municipiului Bucureşti. Rezultatele
anchetei 1943–1944) (publicat de Dr. Sabin Manuila; nr. 16); Populaţia
Bucureştilor. Rezultatele recensământului din 1941, de Dr. Sabin Manuila (nr. 18);
Clădirile şi locuinţele din Bucureşti. Rezultatele recensământului din 1941, de Dr.
D.C. Georgescu (nr. 19); Condiţiile de viaţă ale oamenilor de serviciu dintr-o
instituţie publică din Capitală, de G. Retegan (nr. 21); şi Condiţiile de viaţă ale
fiilor de ţărani vânzători ambulanţi în Capitală, de Nicolae M. Dunăre (nr. 22).
Textul Cuvântului înainte e de raportat la adnotările şi comentariile cu
privire la Reorganizarea statisticii României —Măsuri generale. C. Doncea s-a
numărat printre participanţii la Conferinţa Ministerială din 18 octombrie 1947.
Cum o arată subtitlul, volumul dedicat prezentării datelor statistice privitoare la
Bucureşti rezultă nemijlocit din recensământul efectuat la 25 ianuarie 1948.
Publicat în format de buzunar şi vizibil adresat unui public voit larg, volumul
acesta poate evoca, în activitatea lui A.G., atât studii, cum ar fi Bucureşti.
Înfăţişare socială (publicat în 1938 în vol. II al Enciclopediei României şi reprodus în primul volum al Operelor lui A.G.), cât şi scrisori în care e descrisă cu
talent realitatea bucureşteană de zi cu zi (vezi, în volumul A. Golopenţia. Ceasul
misiunilor reale, Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1999, îndeosebi
scrisorileSanda
adresate
de A.G. Ştefaniei
Adnotare
Golopenția
1999Cristescu Golopenţia).

CONTRIBUŢIA ŞTIINŢELOR SOCIALE
LA CONDUCEREA POLITICII EXTERNE

Publicat în „Sociologie românească“ II (1937), 5–6 (mai-iunie),
p. 193–196. Republicat, cu modificări, în volumul Ion Conea, Anton Golopenţia,
M. Popa-Vereş. Geopolitica, Craiova, Editura Ramuri, [1939]. Studiul reprezintă
capitolul IV al volumului. În titlu apare forma politicei.
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Într-o notă a capitolului II, I. Conea subliniază definirea geopoliticii ca
ştiinţă a mediului politic al naţiunilor, dată de A.G.: „La noi, un tânăr foarte
serios introdus în ale geopoliticii este Anton Golopenţia. În numărul pe maiiunie 1937 al „Sociologiei româneşti“, dânsul scrie despre Contribuţia ştiinţelor
sociale la conducerea politicei externe. Acolo putem citi: ‘Existenţa politică a
naţiunii atârnă deci fără încetare […]; ‘Prin vecini şi Marile Puteri, fiecare
naţiune e în contact cu aproape întreg restul statelor de pe glob’… (p. 79–80).
Nu am reprodus cele două pasaje citate, întrucât articolul lui A.G. figurează în
volumul de faţă.
Printre multele contacte prilejuite de munca în cadrul Şcolii sociologice
din Bucureşti, unul, mai puţin cunoscut, se leagă de activitatea de inspectori de
echipe desfăşurată de I.C. şi A.G. Ion Conea fusese, în vara anului 1936, Inspector al Echipei Regale Studenţeşti din Căianul-Mic (judeţul Someş); A.G. îl va
înlocui în această funcţie în perioada iulie–septembrie 1937. Cf. S. Golopenţia.
Anton Golopenţia, Bio-bibliografie (in) Şt. Costea, ed. Anton Golopenţia. Restituiri, Bucureşti: Editura Ararat, 1995, p. 25.

ÎNSEMNARE CU PRIVIRE LA DEFINIREA PREOCUPĂRII
CE POARTĂ NUMELE DE GEOPOLITICĂ

Publicat în volumul Ion Conea, Anton Golopenţia, M. Popa-Vereş.
Geopolitica, Craiova: Editura Ramuri, p. 98–107, reprezentând capitolul III al
volumului. Reluare, cu mici modificări, a articolului Însemnare cu privire la
definirea preocupării geopolitice, „Anuarul festiv al Societăţii studenţilor în
geografie ‘Soveja’“, X–XI (1937–1938), p. 110–116.
O scrisoare către Ştefania Cristescu (Bucureşti, 18 martie 1938) ne permite să întrevedem circumstanţele în care A.G. a scris acest articol: „Am fost
foarte bucuros de scrisoarea ta. Aş fi vrut să-ţi spun bucuria mea, îndată după ce
am cetit-o. Dar trebuia să sfârşesc până sâmbătă un articol pentru revista
Societăţii studenţilor în geografie. A mai trebuit să mă pregătesc pentru şedinţa
de seminar. Iar seara am plecat la Căianul Mic, unde eram aşteptat încă de la
Crăciun. Două zile au trecut în tren, trăsuri cu zurgălăi, în adunări cu conducători
de Cămin, întâlniri cu notabilităţi săteşti şi judeţene, la Căian, la Dej, la Gherla“.
La reluarea textului, A.G. a operat un număr de modificări stilistice pe
care nu le exemplificăm aici. Dintre schimbările mai substanţiale, menţionăm:
sub I, paragraful 3: cucerirea devine recucerirea în: „pregătindu-se sufleteşte
pentru recucerirea coloniilor…“; sub II, ultimul paragraf: „Rezultatele ei ar fi de
o importanţă covârşitoare“ devine „Rezultatelor ei trebuie să le fie atribuită o
importanţă covârşitoare“; sub IV, primul paragraf: „acea ridicare în conştiinţe a
unei funcţiuni noi în viaţa naţiei“ devine, în forma pe care am reprodus-o, „acea
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