crarile noastre, pentruca am muncit la alte lucruri, foarte importante si ele, Insa n'au intrat
zilele in sac, si tot vom sfarsi prin a face ceea ce
vrem.

0 vom face-o in ciuda faptului ca vom fi lipsiti
de ajutorul d-lui Amzar, caruia, i se cuvine sa -i spu-

ducatorii Seminarului, unde se afla.

Adica pen-

tru atmosfera de tradare si de cearta pe care o
introdusese in Seminar. N'am avut niciun amestec, decat poate unul impaciuitor, in acea
cearta. Si de aceia, obiectiv, pot afirma ca ace iasi etmosfera de cearta si de tradare o va du-

nem *i cateva lucruri personale, spre a sfarsi.
Cu multa ironie, d-1 Amzar, vorbeste de Paralelisme sociologice", suparatoare pentru profesorul nostru. Pentruca veni vorba, ii mai pot da
un exemplu clasic de paralelism sociologic".
Pe vremea cand, intors din Germania, d-1 Amzar, era la Institutul Social, Cu o leafs mai mare
decat o au figurantii tarani", din Muzeul nostru, (si ei muncesc bietii oameni la intretinerea
caselor, cinstit, nu ca altii, care erau platiti sa
faca treburi, pe care nu le-au facut). D-sa a

ce-o in tot locul unde se va afla.

tiparit in editura Institutului,

treaba bung, spre alta, pe care o socoteste tot
buns, Ufa sa fi abuzat de noii sai tovarasi de
lucru, pentru ca in sanul Tor, sf cu ajutorul pu-

o carte Critics

Ratiunii Practice", de Kant, traducere in colaborare cu
, n'as putea spune precis tine!
Vad
ca *i d-1 Amzar, i-a uitat numele, deoarece nu
i-1 mai pomeneste. Daca nu ma fusel, un domn
Weinberg, sau asa ceva, supdrator astazi in ciuda
pseudonimului sau de Visan. Si pe acea carte
a d-lui Dumitru Cristian Amzar, si a d-lui Raul
Visan, scrie tiparit asa: Profesorului Dimitrie
Gusti, omagiu omului de *tiinta, recunostinta indrumatorului".

Acesta da, paralelism sociologic! Leaf a de o
parte, recunostinta de alta, MA tii langa tine?
Te omagiez. Ma dai afard? Te demasc ca impostor. Plateste-ma bine, si to iubesc.

Dar de ce a fost inlaturat d-1 Amzar, de pe
Tanga profesorul Gusti? Pentru faptul ca, printre allele, a scos revista Randuiala", a carei

subtitlu era titlul initial, ales de noi, pentru revista, aparutd mai tarziu sub numele de Socioo adnotare
, la sfârșitul
bogie Cu
Romaneasca",
si pentruca
in aceasta Randuiala",
d-sa
ataca
violent
pe
unul
dintre condocumentului, semnată de

Si cum stiu ca d-1 Amzar, cu toti ai lui, si
prieteni si rivali, au intrat de curand intro grupare, care nu prea iubeste tradarea sf nici nu
stimeaza pe tradatori, rog pe bunii prieteni, pe
care ii am acolo, sa stea putin sa judece laturea
aceasta omeneasca, de tradare, de care vorbesc.
Mica noastral cearta de familie, ar fi fost poate
bine sa fie lichidata de &dire d-1 Amzar, inainte
de trecerea sa in alta parte, pentru ca el sa poata
intra acolo, curat sf luminat", plecand dela o

blicatiilor Tor, sa duca mai departe o rafuiala veche si nelichidata,

Nu a facut-o insa d-1 Amzar, pentruca nu e
Imi aduc aminte de
el, tradatorul crezului nostru in care a crezut si
el, cum odata intors din Germania, a imbracat
haina taraneasca argesana. M'a bucurat faptul
omul hotaririlor limpezi.

acesta, pentruca mi-1 stiam prieten bun si sinter,
indragostit de sate, si imi parea bine ca poate
face si el un gest care mie nu mi se cuvenea.
Hainele acelea, au fost *Ina si ele curand tradate,
si parasite, nou-noute fiind inca. Ei bine, acum
cand stau sf ma gandesc la lucrul acesta, imi pare
aproape simbolic. Asa va face d-1 Amzar, ori-

unde se va duce.

Rand pe rand va desbraca

hainele sale, si mereu it va paste pacatul, pe care
singur *i 1-a ales: tradarea!
.H. H. STAHL

Sanda Golopenția, 2002,

REFLECTIILE SI INDOIELILE" CU PRIVIRE LA STIINTA NATIUNII
ROMANESTI
Camaradul meu de monografie, D, C. Amzar, a
publicat in Insemnari sociologice" (Aprilie 1937)

13 pagini de Reflectii si indoieli asupra noilor
initiative ale Profesorului D. Gusti", intitulate:
Stiinta Natiunii". Aceste reflectii sf indoieli
poarta asupra felului in care profesorul nostru
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comun ar concepe teoretic", cercetarea natiunii
rominesti sf ar crede-o realizabila practic".

Nu vreau sa aminuntesc cat de pornit si de
patimas mi se pare acest articol din Insemnari
sociologice", veriga dintr'un lant intreg de scrieri

In Sociologie Romaneasca, an II, nr. 5-6, 1937

indreptate de D. C. AmzAr impotriva unuia din
profesorii sal si a camarazilor lui de invAtAturA

ceasta revista, declarind interpretarea data de
mine in acel articol stiintei natiunii romanesti, a-

de panA mai ieri.

semAnAtoarei celei a lui.

Vreau insa sa vAdesc procedeul prin care e
realizat 5i sa contest tezele sustinute intransul.

Cred ca D. C. AmzAr, n'a luat seams la ce am
spus acolo, caci eu nu gasesc nicio asemanare intre ideile noastre directoare.
Ne deosebeste chiar intelesul, pe care i-1 dam
activitAtii omului de stiintA. D. C. Amzar, con-

AdevArul, pe care nu-1 mai poste schimba
nicio filosofie", care constitue punctul de plecare
al reflectiilor 5i al indoielilor lui D. C. Amzar,
este teza a nu e posibila stiinta decat despre categorii izolate de fenomene 5i cA unitatile concrete" nu pot fi cunoscute decat prin sinteza rezultatelor stiintelor, care studiaza deosebit diferitele for aspecte.
D. C. AmzAr, cauta sa dovedeascA, ca stiinta
natiunii romanesti", in perspectiva careia socoteste profesorul nostru, ca trebuesc conduse cer-

cepe aceasta activitate, ca avand rostul de a se
ridica la teoria generala a realitatii. Rostul stiintei constA pentru el in generalizarea rezultatelor, in stabilirea adevcirulur (23); cercetarea de
fapt, culegerea materialului" (23) este, pentru el,
o operatie preliminarA, in vederea acestui scop.
Eu, dimpotriva, cred ca rostul stiintelor este sA
ajute afirmarea oamenilor si a natiilor. Rostul

in privinta stiintei natiunii romanesti, $i preparativele in vederea ei, umplu 9 din cele 13 pagini
ale articolului. Corect, D. C. AmzAr, ar fi trebuit
s1-1 intituleze Reflectii si indoieli asupra interpretarii date de Traian Herseni, stiintei natiunii rominesti, urmArita de profesorul Gusti".
Impiedecat sA rAspundA in numArul acesta al
revistei, Traian Herseni, va discuta in numArul

stiintelor sociale, a stiintelor care privesc obstiile
in care traieste omul, e sa-i ajute pe conducatorii
acestor obstii. Rostul stiintelor sociale, imi pare
a fi deci, cum neamul este cea mai insemnata din
aceste obgtii, Intaiu de toate, se" uqureze conducerea Statului neamului propriu, printr'o informare
seivcirsitd de specialisti, a conducdtorilor politic'.
Stiintcle sociale isi implinesc dar functiunea IAmurind prin cercetAri concrete situatia prezenta 5i
tendintele de evolutie ale natiunii, atat in de ea, cat
5i in raport cu natiunile dusmane 5i prietene. Informajia aceasta va fi cu atat mai perspicace, cu
cat cei ce so intreprind au la indemana o zestre
mai cuprinzAtoare de teorie generale" a realitdiii
sociale. Adica de constat5ri asupra structurii gi
a desflqurArii diferitelor tipuri de fapte sociale.
Cercetarea concrete' e national& lamureste situatia natiunii proprii; teoria generals a realitdjii
sociale e relativ universald, utilizabill de toate
natiunile, care au o structure asemAnatoare.
Stiinta socials nu e nici numai cercetarea concrete a realitatii, nici numai zestrea de constatari
de ordin general asupra structurii si a desf AsurArii faptelor sociale 5i activitatea de sporire 5i de
mai bunA sistematizare a ei. Ea este unitatea indisolubild a lcimuririi realitalii concrete, in vederea 1) a mai bunei ei conduceri si 2) a stabilirii

viitor al revistei obiectiile care i-au fost aduse.

teoriei generale.

D, C. AmzAr, pomeneste intro not& articolul
meu despre rostul actual al Sociologiei, din a-

"'dreg: stabilirea teoriei generale. Cercetarea concrete' nu -1 apare deceit ca un mijloc de a imbogciji

cetarile stiintelor sociale romanesti, contravine acestui adevAr.

Greutatea, cu care are de luptat intr'aceasta o
constituie Imprejurarea cA Profesorul Gusti e cel

care a dat mai mare atentie, in filosofia romaneascA, deosebirii dintre cercetarile stiintelor particulare si sinteza rezultatelor lor. Fars a lua
seams, D. C. Amzar, cautA sA-i dovedeasca pro-

f esorului sat' o greseala, pe care a invAtat dela
acesta s'o considere ca atare.
Cum profesorul Gusti, concepe stiinta natiunii
rominesti, ca o opera de sinteza I), D. C. Amzar,
se leaga de o afirmatie a lui Traian Herseni, care
argumenta, intr'un articol de acum trei ani, in
favoarea tezei ca stiinta natiunii ar trebui realizata direct 5i nu prin sinteza rezultatelor Olintelor particulare. Discutarea acestei teze, care e
inf AtisatA drept ideea ultimA a Profesorului Gusti,

D. C. Amzar, nu cede deceit o parte din acest

1) ,A studia natiunea deodata si integral este o incercare pe cat de Indrasneata, pe atat de imposibila, oferind
spectacolul unor opere de imaginatie si de generalizarl pripite, impresioniste, care n'au nimic a aface cn investigatia
sociologiel stiintifice. A studia, pe de altil parte, unitaiile sociale izolate, componente, din sanul natiunii, dupe cea mai
severs metoda monografica inseamna, de sigur, a crea opere temelnice, care ins& dau primejclia unor faramaturi fare legatura intre de.. In schimb, prin apropierea vi compararea acestui material monografic izolat, produsul unor cercetari indelungate si amanuntite si al unor analize intinse gi staruitoare, se vor dobandl adevaratele caractere generale si sinteza
cea mare, Stiinta Natiunii" (Sociologic militans, pag. 89-90).
4
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zestrea de teorie general& Ian menirea, pe care
trebue s'o aibe teoria generals, nu-I preocupil.
Privind cu atentie, putem constata si in aceasta

privinta ca D. C. Amzar, persevereazi la conceptia, care prezida inainte de 10 ani cercetarile

conduse de profesorul Gusti. In loc de a fi Incercat sa patrunda, sa exprime $i BA intensifice
transformarile, pe care i le-au impus Imprejurarile veacului si ale Romaniei contemporane, care
cer colaborarea la conducerea natiunii printeo
informare cat se poate mai temeinica asupra situatiei ei, D. C. Amzar ne reproseaza ca nu mai
intreprindem exclusiv cercetari spre a contribui
... la cunoasterea stiintifica a societatii omenesti"
(19). Nu vede ca ne straduim fiecare sa contribuim
la lamurirea multumitoare a raportului dintre f tiinfele sociale si politics si dintre cercetarea concrete
si teoria general& problemele decisive azi pentru

toti cei ce sunt in linia intai a stiintelor sociale, 0
inspectare cat de sumara a celor ce se petrec in
vieata stiintifica a celorlalte natiuni poate convinge
despre aceasta. (Modul de a inaptui o Wissenschalt vom deutschen Volke, care sa ingadue o
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guvernare mai eficace, este, de pilda, problema tot

mai staruitor discutati in Germania, pentru care
are atata admiratie D. C. Amzar).
Indoielele lui D. C. Amzar, asupra realizarii

practice a stiintei natiunii romanesti, privesc exclusiv ancheta asupra satelor, pe care o planueste
Profesorul Gusti, Socoteste ca ar fi irealizabila,
de vreme ce invatatorilor si intelectualilor dela
sate, care ar urma O. fie chestionati, in caz ca
ancheta va putea fi intreprinsa, le lipseste o pregatire de etnografie $i de sociologie comparata"
(30). Nu credem lipsa aceasta decisive, nici chiar
in cazul and Profesorul Gusti ar urrnari obtinerea unei prea putin utile comparatii a unor datini
romanesti cu datinile corespunzatoare de pests
sapte mari. CAci, si in acest caz, comparatia s'ar
face de cativa insi, care ar prelucra rezultatele
anchetei. Cu atat mai putin poate ea stanjeni o
ancheta destinata. O. recolteze informatii asupra
modului in care se pun anume probleme de interes politic: stare economics, sanitara, culturala,
etc., in diferitele tinuturi ale tarii.
ANTON GOLOPENTIA

important de autodefinire. el va putea fi comparat în mod util cu subcapitolele
3. Ideea fundamentală, 7. Sarcina informativă, şi 8. Aspecte ale sociologiei
tradiţionale din Informarea conducerii statului şi sociologia tradiţională, de
cercetătorii interesaţi să surprindă nota specifică, timpuriu declarată, a sociologiei
practicate de A. Golopenţia.
În penultimul paragraf al acestui articol, A.G. anticipează ideea institutului
de Cercetări Sociale al României.
În paragraful al doilea al textului, A.G. utilizează termenul a răsgândi (să-si
răsgândească stiinţa) cu sensul de „a regândi“, poate şi de „a gândi cu intensitate,
reluând procesul (să gândească şi să răsgândească)“. În paragraful 10, am
considerat că este vorba de un enunţ negativ şi am adăugat un „nu“ între croşete:
„[nu] este de vreo însemnătate deosebită“.
pentru a uşura lectura, am înlocuit prin „[taberele]“ formularea „lagărele“
(vezi, de ex., ultimul rând al paragrafului 7), curentă în epocă, dar abandonată
ulterior; prin „în caz[ul în care]“ formularea „în caz că“, mai puţin potrivită în
context; prin „[la]“ prepoziţia „în“ în construcţia „chemarea [la] viaţă“.

Adnotare Sanda Golopenția, 2002

„REFLECŢIILE ŞI ÎNDOIELILE“ CU pRIVIRE LA ŞTIINŢA
NAŢIUNII ROMÂNEŞTI

publicat în „Sociologie românească“, an. ii (1937), nr. 5–6 (mai–iunie),
p. 240–242, la rubrica Discuţii.
În acelaşi număr al revistei, A.G. publică, la rubrica Studii, articolul
Contribuţia ştiinţelor sociale la conducerea politicii externe (p. 193–196;
reprodus în volumul A. Golopenţia, Opere ii, secţiunea Geopolitică, p. 527–532)
şi, la rubrica Recenzii/ Suprapopularea agricolă în Europa de Răsărit, o
prezentare a cărţii lui theodor oberländer, Die agrarische Übervölkerung Polens
(reprodusă în volumul de faţă în secţiunea Autodelimitări).
Contribuţia lui A.G. se înscrie într-o discuţie provocată de o serie de articole
publicate de Dumitru Cristian Amzăr în revistele „ideia românească“, „Însemnări
sociologice“ şi „Rânduiala“. A.G. vizează articolul Ştiinţa Naţiunii. Reflecţii şi
îndoieli asupra noilor iniţiative ale profesorului D. Gusti, publicat de D.C. Amzăr
în „Însemnări sociologice“ (an. iii, 1937, nr. 1, p. 19–31). În acelaşi număr al
revistei şi la aceeaşi rubrică, H.H. Stahl publică articolul O ceartă ştiinţifică
(p. 238–240). În numărul imediat următor, traian Herseni va publica, tot la rubrica
Discuţii, articolul Cum „reflectează“ şi se „îndoieşte“ D.C. Amzăr („Sociologie
românească“, an. ii, 1937, nr. 7–8, p. 331–339).
Monografist din 1929, traducător al volumului lui Kant, Critica raţiunii
practice, care figurează printre Publicaţiile Institutului Social Român (rubrica
C. Texte şi traduceri) semnalate cu regularitate pe coperta iV a „Sociologiei
610

româneşti“, D.C. Amzăr fusese înlăturat din postul pe care îl ocupa la institutul
Social — specifică H.H. Stahl — în momentul în care scosese revista „Rânduiala“,
„al cărei subtitlu era titlul iniţial, ales de noi, pentru revista, apărută mai târziu
sub numele de «Sociologie românească», şi pentru că în această «Rânduială», d-sa
ataca violent pe unul din conducătorii Seminarului, unde se afla“ (p. 240).
H.H. Stahl reacţionează în special la articolul Un Muzeu Social publicat
de D.C. Amzăr în „ideia românească“ — să nu uităm că în această perioadă tocmai
fusese organizat, în cadrul festivalului „luna Bucureştilor“, Muzeul Satului
Românesc, de care H.H. Stahl se ocupase îndeosebi. În articol, D.C. Amzăr susţinea
(a) că nici monografia, nici muzeul social nu sunt contribuţii originale ale lui
D. Gusti şi ale Şcolii de Sociologie de la Bucureşti, fiind promovate şi definite
încă de le play; şi (b) că, în ce priveşte muzeul social, ar trebui urmată calea trasată
de ernest Bernea în articolul său Muzeul românesc de etnografie. După o reluare
a principalelor diferenţe dintre monografia lui le play (centrată pe reforma socială
a familiei şi utilizând, ca metodă sociologică, cercetarea bugetului familial) şi
monografia sociologică gustiană (care are în vedere toată societatea, nelimitându-se
la cercetarea familiei şi care recurge şi la alte metode decât aceea a examinării
bugetului familial), H.H. Stahl conchide: (1) muzeul sociologic conceput de Şcoala
de Sociologie de la Bucureşti diferă deopotrivă de muzeul social al lui le play
şi de muzeul etnografic al lui e. Bernea; şi (2) pregătit în timpul record de numai
două luni pentru festivităţile legate de „luna Bucureştilor“ iar nu în scopuri strict
ştiinţifice, în lipsa fondurilor cu adevărat necesare, Muzeul Satului Românesc
seamănă încă mai degrabă cu un muzeu etnografic, dar poate şi trebuie să devină
un muzeu sociologic.
În contribuţia sa, traian Herseni ia în discuţie articolele Ştiinţa Naţiunii şi
Ştiinţă şi monografie publicate de D.C. Amzăr în revista „Însemnări sociologice“,
condusă de profesorul traian Brăileanu de la Cernăuţi. Miezul articolului îl
constituie (1) respingerea ideii că Ştiinţa naţiunii ar fi echivalentă cu sociologia
naţiunii; prima, arată t. Herseni, e o ramură a sociologiei care se ocupă de „fiinţa
concretă a unei singure naţiuni“, pe când cea de a doua studiază naţiunile în genere
şi tipurile naţionale; şi (2) demonstrarea ideii că, din opoziţia lui Durkheim la
monografie, nu poate fi dedusă o diferenţă ireconciliabilă între Durkheim şi Şcoala
de Sociologie de la Bucureşti. la p. 333, găsim un fragment care, referindu-se
nu numai la D.C. Amzăr, ci şi la luarea de poziţie anterioară a lui A. Golopenţia,
ne permite să întrezărim atmosfera tensionată în care se aflau în această perioadă
tinerii sociologi de la Bucureşti: „De altfel, noi n-am susţinut nicăieri că ştiinţa
naţiunii «ar trebui realizată direct şi nu prin sinteza rezultatelor ştiinţelor particulare», în forma aceasta simplă, pe care ne-o atribuie, în afară de Amzăr, în mod
greşit şi Anton Golopenţia (care, pe lângă învinuirile «gratuite» strecoară şi puţină
«răutate», fără să-şi aducă aminte că, dacă i-am răspunde la fel, atitudinea noastră
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i s-ar părea de-a dreptul «supărătoare». noi credem că ştiinţa naţiunii poate, pe
lângă opera obişnuită de sinteză [pe care D.C. Amzăr o accepta, S.G.], să
întreprindă şi cercetări directe, dar nu individual, ci colectiv, în aşa fel încât datele
culese împreună de diferiţii specialişti să privească aceeaşi realitate, nu realităţi
deosebite în spaţiu şi timp, sau chiar îndepărtate ca formă şi gen“.
În articolul său Ştiinţa naţiunii (apărut în „Sociologie românească“ ii, 1937,
nr. 2–3, februarie–martie, p. 49–59), D. Gusti trasase un program sociologic, etic
şi politic care dădea de lucru mai multor generaţii. el imagina o „prudentă cercetare
directă“ incluzând „monografii de sate, monografii de oraşe, monografii de
întreprinderi, monografii de judeţe, monografii de regiuni etnice şi, în sfârşit, ca
un rezultat final, monografia sau ştiinţa naţiunii întregi“ (p. 56) realizată prin
„disciplina efortului colectiv“ şi vizând aplicarea publică rapidă a datelor ei. În
viziunea lui D. Gusti, patru ani consacraţi fiecare monografierii a câte 3 700 sate
(71 sate pentru fiecare dintre cele 53–54 judeţe ale ţării), urmaţi de alţi trei–patru
ani dedicaţi cercetării oraşelor şi a celorlalte realităţi naţionale şi de doi ani de
prelucrare a datelor, ar fi făcut posibilă realizarea în zece ani a programului (cu
condiţia instituirii Serviciului Social obligatoriu). iar monografia sociologică practicată în România permitea, „prin sistemul de sociologie pe care îl aplică şi care
îi dă o aparatură şi o integralitate neîntâlnite până acum“ (p. 57), precum şi prin
consecvenţa teoretică cu care verifica pe teren validitatea sistemului, realizarea
unui proiect de asemenea amploare.
Am înlocuit, în paragraful 5 al textului, „să dovedească că“ prin „să
[demonstreze] că“. Am menţinut neschimbată forma „fără a lua seamă“ care e
caracteristică pentru stilul vorbit şi scris al lui A.G.
ROLUL ŞTIINŢELOR SOCIALE
ÎN NOUA TEhNICĂ ADMINISTRATIVĂ

publicat în revista „Sociologie românească“, an. iii (1938), nr. 4–6
(aprilie–iunie), p. 246–248, la rubrica Cronici/ Noua lege administrativă şi sub
formă de extras.
În grupajul intitulat „noua lege administrativă“ apar şi articolele lui
i. Measnicov, Portret statistic al ţinuturilor (p. 230–238) şi ion Conea, Sugestii
şi indicaţii geoistorice pentru numirea şi determinarea marilor unităţi
administrative ale României (p. 239–245).
Contribuţia lui A.G. cumpăneşte articolul Contribuţia ştiinţelor sociale la
conducerea politicii externe (pe care l-am reprodus în vol. ii al Opere-lor, la
p. 527–532). ea se află în ecou cu articolul lui D. Gusti, intitulat Participarea
satelor la organizarea ţării, care deschide acest număr al „Sociologiei româneşti“.
În articol, Gusti promova o organizaţie locală descentralizatoare bazată pe
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