siuni, Spre marginile pamantului romiinesc, cu cit
coborlm spre hotare, relieful ~cade !ji pier, pe incetul, 'li depresiunile. Marginile acestui pamant
s'au populat pe uai. Aci, in adevar, uiiile, au fost
cadrul geografic de populare. Pe ele a curs ,puhoiul" de lume din munti spre margini. Astfel,
pana acum un secol, Bariiganul era, cum ni-l prezinta Odobescu In Pseudochinegheticos: o stepa
de!jerta de lume, populatii aproape numai pe valea
lalomitei !ji pe malul Dunarii (ceea ce, intre altele,
il facuse pe Hasdeu sa spuna ca Baraganul e ... o
Sahara a Daciei).
.. .lar concluziile celor de mai sus ar fi:
Noile unitati administrative ale statului romanesc ar trebui sa piece - sa se inspire, ca sa
spunem a!ja - dela vechile multe .. tari" ale geografiei !ji istoriei romane~ti. Aceste ,tari" erau
formatii naturale, organice, crescute din duh ~i
lmprejurari specific romane~ti. Ele ne apar, deci,
ca un fel de unitati administrative deja date de

geografia !li istoria romAneasca - ~i s'ar parea ca
nu ne ramane decat sa le luam a~a cum sunt !ji
sa le consfintim oficial in noua a~ezare adminis·
trativa a Romaniei. (Sunt mai multe. insa, decat
numiirul de noi unitati care ne trebue~te noua.
Pentru aceea, multe din ele ar fi sa fie inghitite
in cadrul eel or alese sa raman a) ...
Dar nu acesta e inconvenientul eel mare-. Ci acest
inconvenient e altul: N'avem, inca, un studiu serios ~i complet asupra vechilor ,tari" romane~ti,
un studiu care sa le fi determinat ~i caracterizat
pe fiecare in parte, pentru ca legiuitorul sii fi fost
pus in fata unor rezultate sigure, precise, ca sa
spuna: iata, le am - ~i dela ele voiu pleca. 20 ).
Ramane, deci, ca abea de acum incolo cercetiirile
pe teren sa cartografieze ~i sa caracterizeze precis ,tiirile" cele organice, pentru ca o viitoare noua
a~ezare administrativa sa se poata in adevar baza
~i inspira dela ele.
ION CONEA

Extras din Sociologie Românească, an II, nr. 4-6, 1938

ROLUL ~TIINTELOR SOCIALE iN NOUA TEHNICA
ADMINISTRATIV A
Cu o adnotare , la sfârșitul documentului, semnată de Sanda Golopenția, 2002
Neajunsurile admin'istratiei noastre au fost a~a
de mari !neat o reformii a ei trebue sa nazuiasca
sa o aduca Ia normal inainte de a o pune in stare
sa foloseasca cuceririle recente ale tehnicii administrative.
Aceasta e, de sigur, pncma pentru care noua
lege administrativa, revolutionarii fata de stare.:~
de pAna acum a administratiei noastre, este totu~i conservatoare in raport cu progresele contemporane ale tehnicii administrative.
. In nadej dea eli etapa de normalizare administrativa va fi parcursa intr'un rastimp nu prea lung,
socotim ca poate fi uti! sa conturam de pe acum
trasaturile caracteristice ale tehnicii administrative contemporane. Pentru ca ele sa poata fi folosite cu adevarat, cand administratia noastra va fi
devenit capabill de a le adopta, e nevoie sa ne
familiarizim cu ele de pe acum, ca sa pregatim

oamenii necesari
bile, trebuitoare.

~i

sa

savir~im

lucriirile preala-

Din limitatii, administratia devine tot mai mult
totalii, in tarile care sunt Ia inaltimea cuceririlor
tehnice ale 'veacului !li le folosesc din plin.
ldealul sustinut de toti teoreticienii conceptiei liberale a vietii publice, care s'a impus natiunilor
in veacul al 19-lea, era o administratie de Stat
cu atributii reduse Ia minim. Aveau convingerea ca
progresul natiunilor se realizeaza prin armonizarea fireasca a rezultatelor actiunilor individuate.
Conceptia ~ceasta postuleaza o administratie
care se miirgine~te a fi edilitate. Adica vede numai de serviciile ~i intreprinderile, ce satisfac acele
nevoi ale colectivitatilor nationale sau locale, care
depa~esc posibilitatile initiativei particulare sau
n'o atrag. La rA.ndul lor administratorii unitatilor

ZO) Spunem: de/a e/e voiu pleca. in adevar: scrllnd cele de mal sus, nu inseamna ca noi am face cu totul abstractie
de celelalte crlterll tl Imperative In determlnarea .tlnuturllor•. Dlvizlunlle administrative trebue sa fie Inalnte de orlce,
practice. Ava cA, de pllda, crlterlul economic va fl ~I el de luat In seamn. Urmeazil., din acestea, ell. eel geo-istoric va fi
deseori corectat.
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superioare: a pla~ilor respective, a judetelor ~i a
tarii, trebue sii-~i impuna aceea~i rezerva fata de
unitiitile in subordine, fatii de comune, respectiv
pla~i ~i judete. Trebue sa le lase toata libertatea de
a face numai ce socotesc necesar, miirginindu-se
Ia corespondentii ~i contabilitate ~i Ia sugestiile
neapiirat necesare.
lmprejurarile veacului nostru infirma acest ideal.
Se pare cii rezultatele actiunilor individuale nu se
armonizeaza dela sine. Libertatea acordata initiativei particulare a amplificat incomparabil unele
aspecte ale vietii, dar a liisat in pariisire altele.
Rezultatul acestui veac de libertate este un dezechilibru general in vieata fiecarei natii: dezechilibru intre productie ~i consumatie, tensiuni intre
agricultura ~i industrie, intre sat ~i ora~, intre interesele indivizilor ~i nevoilor colectivitatilor din
care fac parte. Schimbarea constelatiei politica
mondiale, in urma conflictului latent dintre marile
puteri, care primejdue~te statele, a &riibit piirasirea regulilor practice de guvernare deduse din
conceptia liberala, neconfirmata de evenimente, a
vietii publice. Spre a face fata primejdiilor externe,
natiunile cauta sii inliiture neajunsurile prilejuite
de credinta in principiile liberale, conturand o
conceptie opusii a vietii publice ~i orienUindu-se
la ea.
Se pune acum accentul pe colectivitate ~i se da
preciidere nevoilor ei. Purtatorii de cuvant ai colectivitiitii ~i cei ce faptuesc in numele ei treo lnaintea particularilor. Istoria contemporana a Italiei,
a Germaniei, a Rusiei, au aratat ca starea natiunilor nu e numai rezultanta unor procese neatarnate fata de om ci ~i opera interventiei perspicace
a omului politic. Apare peste tot vrerea de a interveni in istorie de a inlatura neajunsuri, de a
inliitura dezechilibrele launtrice, de a crea o randuiala noua, bine cumpanita, care sa puna mai
bine in valoare posibilitatile latente.
In administratie aceasta atitudine noua se traduce atat in tarile zise totalitare, cat ~i Ia marile
puteri ce li se opus, prin tendinta spre conducerea legalii. Administratorul cauta sa conducii efectiv colectivitatea in fruntea ciireia se giise~te.
Se simte responsabil nu numai pentru serviciile
~i intreprinderile edilitare, ci pentru intreaga
vieafii a colectivitiifii administrate. Cautii sa-i
coordoneze manifestiirile, s'o stimuleze. Nu se
margine~te Ia lucriirile curente ale prezenturilor
succesive, ci se preocupii de viitor; actioneaza a~a
!neat colectivitatea condusii sa atinga dupa un
riistimp oarecare, starea pe care a prevazut-o realizabilii.

Problemele cu care are de luptat aceastil. conceptie noua a administratiei, sunt lairgimea ciimpului de acfiune fi voinfa de a decide viitorul. In
locul celor cateva probleme edilitare: pavaj, lumina, apa, canalizare, perceperea taxelor, administratorul se gase~ter acum in fata problemelor
complexe ale sanatatii, ale starii economice, ale
instructiei, ale moralului membrilor colectivitatii
pe care o conduce fii a corelatiilor dintre ele. Nu
mai poate gandi simplu, mentinandu-se ln cadrele
realitiitii prezente: ci trebue sa judece structura
prezenta a unitatii pe care o conduce, in raport
cu aspectul viitor accesibil al acesteia. Mijloacele
descoperite pentru a face fata acestor problema
sunt: recursul Ia cercetiitorli realitiifii social11 'i
intocmirea de planuri de acfiune. Conducatorii
marilor administratii infiinteaza tot mai multe Oficii de studii, institute ~i comisii de cercetare ~i
intocmesc tot mai deseori planuri quadrienale, cincinale, decenale. Aceste mijloace caracterizeazl
administratia noua a vremii noastre.
Ne mai putand cuprinde singur toate prohlemele,
pe care trebue sii le solutioneze, administratorul
recurge Ia cercetatorii anume pregatiti, care ii
lamuresc fetele colectivitatii conduse. Ei sunt
ochii de Argus ~i lentila maritoare, cu ajutorul
carora administratorul vede amiinuntit unitatea
sociala, pe care o conduce ~i posibilitatile ascunse
in ea.
Administratorul stabile~te planul sau de actiune pentru viitorul apropiat. Cu ajutorul cercetatorilor verifica rezultatele aplicarii lui de cil.tre organele de executie, iar despre faptele noi,
ce se ivesc ~i despre prefacerile ce pornesc sil. se
contureze, prinde veste tot pornind dela rezultatele muncii acestor state-majore . de cercetari.
In cazul administratorului unei unitati sociale
mari, al unei tari, ori al unui tinut, operatia de
stabilire a planului de actiune se complicil. consisiderabil. E nevoie ~i de o coordonare a subunitiitilor, a tinuturilor, a pla~ilor, a ora~elor fii r.
satelor, respectiv a judetelor, a pla~ilor, a ora~elor
11i a satelor, ce intril. In compunerea lor. Caci, a organiza bine o tar! sau
un tinut, insemneaza a da in cadrul lor, fiecareia
din subunitatile ce le compun, functiunea cea mai
potrivita pentru a le potenta productivitatea aau
a le remedia neajunsurile.
Planul de actiune pentru administrarea \il.rii
intregi, presupune planurile de acfiune pentru finuturile ce o compun; iar planurile de actiune
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pentru administrarea acestora, presupun, Ia randul lor, planurile de acfiune pentru iudefele, pld,ile fl &atele cuprinse fn ele. Nu e locul d. amanuntim aci cum se stabile~te planul de actiune
pentru administrarea fiecarei unitati prin coreetares planului de actiune orientat dupa posibilitatile unitatii respective, in raport cu rolul care
i se atribue acestei unitati in unitatea superioara,
din care face parte.
Odata etapa de normalizare pe care o urmarellte noua noastra lege administrativa trecuta,
administratorii Romaniei, vor recurge, de sigur,
Ia mijloacele administratiei integrale, spre a organiza cAt se poate mai bine tara, coordonand
diferitele ei tinuturi 11i comune !li stimulandu-le
in parte, pe fiecare.
La acea data Romania va avea nevoie de un

numar considerabil de elemente instruite in vederea lamuririi structurii !li a prefacerilor diferitelor ei subunitati !li va putea porni Ia lucru,
fiira a pierde vreme, daca, cat de multe din tinuturile din judetele, din satele 11i orallele ei, vor fi
fost studiate !li prezentate intre timp.
Preocuparea dominanta a celor ce se consacra
In Romania 11tiintelor sociale, trebue si fie, prin
urmare: 1. Stabilirea pedagogiei celei mai potrivite pentru a cre~te cercetlltori ai realitatii romane!lti !li pregatirea din vreme a unor astfel de
elemente; 2. Lamurirea prin cercetllri a starii cit
mai multor subunitati ale tarii ~i a programului
actiunii pe care-1 reclami mai buna lor organizare.
Daca vor proceda astfel, vremea cand conducii·
torii administratiei vor face apel Ia ei nu-i va
gllsi nepregatiti.
•

ANTON GOLOPENTIA
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I. VI ORA. VAN ZA:'[OR I I ~I ME~TE~UGARII AMBULANTI
Situatia populatiei din Tara Motilor a Jnceput
din noua sa preocupe. Discutia a pornit intr'un
consiliu de mini!ltri !li s'a c•Jnt:nuat, un foarte
scurt timp, in publicistici. Fundatia Culturala
Principele Carol, in aceasta privintli. s'a simtit
angajatll !li de aceea, Ia Expozitia Echipelor Studente!lti, a infati!lat documentar situatia dintr'o
comunii moteasca, Vidra.
Cu-aceastll ocazie am crezut cii o comentare a
stiirilor social-economice din Tara Motilor, urmata
de schitarea unui plan de refacere pentru aceastii
regiune, poate fi utila.
Care este Tara Motilor?
0 delimitare precisii a acestei regiuni nu s'a
facut pana acum. Relieful alla zisei Tari a Moti·
lor nu ingadue o conturare sigura. In general
sunt considerate sate mote!lti cele &llezate pe Ariellul Mic !li Mare, avand capitala orallul Campeni;
cele cateva din apropierea Abrudului, care este
a doua capitala moteasca, Ia care ar trebui adiiugate c&teva sate din jos de Campeni.

Termenul de ,.mot", este extins acum Ia toata
populatia Muntilor Apuseni ~i chiar Ia cea din regiunile de campie invecinate. Explicatia adoptllrii
lui trebue pusii in legiiturii cu faima unui trecut
de glorie, de care ar voi sa beneficieze. Caci acest
trecut n'a fost uitat. De aceea primarul Campenilor, pensionarul Palade, dupa ce ne-a in!lirat
comunele admise de cercetatori ca Hind mote!iti,
ingloba, intre ele, comuna Maguri 11i Mari!lel, din
judetul Cluj, care stralucisera in lupte Ia 1848!
lndiferent de cauzele care imping Ia o inglobare
cat mai mare de comune in cuprinsul Tllrii Motilor, nu este o piedica, caci un lucru se poate
spune: sociologul, in mare parte 11i etnograful, ramane in fata uneia !li aceleia!li probleme. Starile
social-economice din restul muntilor !li dela poalele lor, dupa cum au aratat o serie intreaga de
lucrari, sunt intocmai ca cele din regiunea moti·
lor. Acela11i proletariat, de pilda, il gase!lti in tinutul Cri!lurilor, in comuna Ri!lculita din care pleaell toti locuitorii sa vanda spetele de tesut, lucrate
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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.

Adnotare Sanda Golopenția, 2002

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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Căminele culturale şi sprijinită pe activitatea echipelor şi pe hotărârea recentă cu
privire la „obligativitatea serviciului social pentru toţi absolvenţii de şcoli
superioare, ce urmează să intre în administraţia de stat“ (p. 103–104).
În finalul articolului, A.G. vorbeşte despre nevoia de a creşte cercetători
ai realităţii româneşti şi despre cercetarea cât mai multor tipuri de subunităţi ale
ţării. primului deziderat, el îi va răspunde, între altele, prin elaborarea, în 1939,
a unui Îndreptar pentru instrucţia sociologică în şcolile de pregătire S.S.T.
(reprodus în secţiunea Metode, realizări, perspective a volumului de faţă). Celui
de-al doilea deziderat îi pot fi asociate îndeosebi articolele-program (Plăşile model;
Pentru cine lucrăm; Monografia sumară a satului; Plăşile în care lucrăm; Ce avem
de făcut în cele zece plăşi, reproduse în aceeaşi secţiune Metodă, realizări,
perspective), publicate în succesiune strânsă pentru orientarea anchetei centrate
pe plăşi din vara anului 1939; prezentarea sociologică a Bucureştilor şi a judeţelor Baia, Caraş, Severin, Someş, timiş-torontal (în Enciclopedia României),
anchetele consacrate tipologiei satelor noastre din 60 sate româneşti (condusă de
A.G. şi D.C. Georgescu) şi unei plase model, Dâmbovnicul (condusă de A.G. şi
Mihai pop).
„NAŢIONALISMUL“ SOCIOLOGIEI ROMÂNEŞTI
ŞI „EMpIRISMUL“ EI

publicat în „Sociologie românească“, an. iii (1938), nr. 10–12, p. 600–602,
la rubrica Însemnări. Semnat A.G. atât în sumar cât şi la sfârşitul textului.
la rubrica Studii apare în acest număr un articolul al lui D. Gusti intitulat
Starea de azi a satului românesc — Întâiele concluzii ale cercetărilor întreprinse
în 1938 de Echipele Regale Studenţeşti (p. 431–436). În articol, D. Gusti defineşte cercetarea din vara anului 1938 a celor 55 de echipe (60 de sate) ca „una
din cercetările colective cele mai importante realizate în ţara noastră“ (p. 432).
După conţinut şi formă, articolul pare a fi fost scris, cel puţin în parte, de A.G.,
care condusese şi îndrumase această campanie. Definirea echipelor ca „post de
observaţie socială, chemat să sondeze amănunţit starea economică, sanitară şi
culturală a unui sat tipic pentru câte una din atât de variatele regiuni ale ţării“ (431),
prezentarea institutului de Cercetări Sociale al României ca fiind creat „în vederea
documentării conducătorilor naţiunii noastre“ prin cercetări continui efectuate de
tehnicieni şi de echipele Serviciului Social, cifrele prezentate cu privire la activitatea celor 55 echipe, 850 echipieri şi 50 statisticieni pe care o centralizase A.G.,
pledează în acest sens. ideile prezentate aici diferă în mod esenţial de programul
celor 15 000 de monografii de sate plus monografii de oraşe încheiate în zece ani
al profesorului. e vorba acum de „sondare“ a unor „sate tipice“ pentru fiecare dintre
regiunile ţării şi de aparatul de administratori/ tehnicieni care să asigure informarea
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