
Instrucţia sociologică, care constituie tema săptămânii a doua a şcolilor de
pregătire S.S.t., comportă:

1. Un număr de lecţii:
a) de familiarizare cu structura şi prefacerile realităţii sociale;
b) de informare asupra realităţii săteşti a României şi, deosebit, de orien -

tare în ţinutul unde se găseşte şcoala şi în care vor lucra membrii ei; şi
c) de obişnuire cu metoda de cercetare a acestei realităţi.
2. Un număr de lucrări practice de fixare a cunoştinţelor de teorie şi metodă.
Instrucţia va fi făcută de: 1. Directorul de studii ori de unul dintre coman -

danţi, în caz că acesta este specializat în cercetări şi statistică şi 2. de personalităţi
din afara taberei, reputate pentru cunoaşterea ţinutului (autorii de cercetări care
lămuresc probleme ale acestuia, directori de muzee, de reviste regionale, directori
de fabrici, medici veterinari, ingineri-şefi ai ţinutului şi judeţeni), ori a metodei
monografice şi a teoriei sociologice (conducători de echipe monografice ce
activează în ţinut şi directori de Regionale ale Institutului de Cercetări Sociale).
Spre a avea asigurată colaborarea acestor personalităţi din afara Şcolii la data
convenabilă, directorul de Studii şi Comandantul care-l ajută se [vor] informa,
în întâiele zile de şedere în localitatea unde funcţionează Şcoala, despre perso -
nalităţile care ar trebui invitate şi vor face neîntârziat invitaţiile, fie verbal, dacă
lucrul e cu putinţă, fie în scris ori telegrafic, dacă e nevoie. e de căutat ca, dintre
aceşti invitaţi, cei ce ar putea ţine lecţii de metodă şi teorie ori să dea prezentări
de ansamblu ale ţinutului să fie la Şcoală în chiar săptămâna consacrată Instrucţiei
sociologice. Ceilalţi invitaţi pot fi repartizaţi pe tot intervalul celor patru
săptămâni; când e cu putinţă, lecţia lor despre o problemă a ţinutului e bine să
fie făcută cu prilejul unei vizitări (de muzeu, săpături arheologice, de spital, ferme
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zootehnice şi agricole, de păduri şi pepiniere, de fabrică, de şosea în curs de
modernizare etc.).

Intenţia urmărită prin săptămâna de instrucţie sociologică este aceea de a
da tinerilor care prestează Serviciul Social: 1. minimul de teorie sociologică,
necesar pentru a înţelege realitatea socială şi îndeosebi pe cea românească;
2. minimul de deprinderi metodice necesar pentru a face faţă cerinţelor activităţii
de cercetare a echipelor S.S.t.; 3. o cunoaştere măcar sumară a complexului
problemelor pe care le ridică România rurală şi a corelaţiei dintre ele.

Cunoaşterea aceasta a nevoilor satului românesc este punctul de plecare al
acţiunii de creare a spiritului de pionier care constituie obiectivul pedagogic al
S.S.t. Apelul pentru ca generaţia tânără să-şi fixeze ca  temă buna organizare a
ţărănimii, acceptând greutăţile statului la ţară, este consecinţa firească a cunoaşterii
stării satului românesc. Spre a ajunge la efectul acesta, urmărit, lecţiile despre starea
realităţii săteşti româneşti şi locul ei în întreaga viaţă românească trebuie bine
pregătite şi cu căldură prezentate.

Lecţiile de teorie sociologică şi de metodă trebuie ţinute în perspectiva
aceloraşi idei. Scopul lecţiilor de teorie sociologică şi de metodă nu este acela de
a face sociologi din veterinari, medici, agronomi, avocaţi, ci cel de a le deschide
perspectiva de ansamblu, de a-i ajuta să-şi vadă domeniul de activitate alături de
toate celelalte, pe care le cere viaţa naţiunii şi problemele pe care le ridică starea
de azi a realităţii româneşti meseriei lor.

Cunoştinţele de teorie şi metodă nu vor fi predate deci abstract, ci
pragmatic, raportate fără încetare la funcţia lor de a face cu putinţă cunoaşterea
stării şi a nevoilor mediului, în care vor lucra toţi cei ce trec prin şcolile de pregătire
ale S.S.t.

În vederea instrucţiei sociologice, fiecare şcoală dispune de o bibliotecă,
cu următorul cuprins:

D. Gusti: Cunoaştere şi acţiune în serviciul naţiunii, 2 vol., Bucureşti, 1939.
D. Gusti–tr. herseni: Elemente de Sociologie, Bucureşti, 1939.
h.h. Stahl: Monografia unui sat, Bucureşti, 1937.
„Sociologie românească“, I–III.
„Arhiva pentru Ştiinţa şi Reforma Socială“, VIII–XV.
„Buletinul Institutului Social Român din Basarabia“, I.
„Revista Institutului Social Banat–Crişana“, colecţia completă.
Institutul Social Banat–Crişana: Belinţi.
„Observatorul social economic“, ultimii 5 ani.
„Buletinul Societăţii Regale de geografie“, ultimii 5 ani.
Enciclopedia României (2 vol.).
M. David: Consideraţiuni geopolitice asupra statului român, Iaşi, 1939.
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I. Simionescu: Ţara noastră. Natură. Oameni. Muncă, Bucureşti, 1937.
„Anuarul statistic 1937/1938“.
V. Mihăilescu: România, geografie fizică, Bucureşti, 1936.
I. Lupaş: Istoria românilor, Bucureşti, [1927].
Dr. G. Banu: Sănătatea poporului român, Bucureşti, 1935.
Dr. G. Banu: Mortalitatea infantilă în România, Bucureşti, 1931.
Statistica agricolă 1937.
P. Sterian: Idealul panromânesc şi dezvoltarea economică a ţării, Bucureşti,

1938.
Ion Claudian: Alimentaţia poporului român în cadrul antropogeografiei şi

istoriei economice, Bucureşti, 1939.
C. Rădulescu-Motru: Românismul, Bucureşti, 1936.
N. Bălcescu: Scrieri istorice, col[ecţia] Cartojan.
M. Kogălniceanu: Scrieri şi discursuri, col[ecţia] Cartojan.
M. eminescu: Scrieri politice, col[ecţia] Cartojan.
Acestui stoc comun i se adaugă în fiecare ţinut un număr de cărţi care

înlesnesc înfăţişarea stărilor şi problemelor ţinutului respectiv.

ŢINUtUL OLt
„Arhivele Olteniei“, ultimii 10 ani.
Ion Conea: Corectări geografice în istoria românilor, vol. I, Bucureşti, 1938.
C.D. Ionescu: Prin munţii Mehedinţilor.
„Vatra“, anul în curs (Craiova, Regionala Serviciului Social).

ŢINUtUL BUCeGI
G. Vâlsan: Câmpia Română, Bucureşti, 1915.
V. Mihăilescu: Vlăsia şi Mostiştea, Bucureşti, 1925.
V. Mihăilescu: Bucureştii, Bucureşti, 1935.
G.M. Petrescu Sava [semnat Gh. zagoriţ]: Târguri şi oraşe între Buzău,

Târgovişte şi Bucureşti, Bucureşti, 1915.

ŢINUtUL MAReA
„Analele Dobrogei“, ultimii 10 ani.
„Dobrogea de Sud“, numerele care au apărut.
C.D. Constantinescu-Mirceşti: Un sat dobrogean Ezibei, Bucureşti, 1939.
La Dobroudja, editura Comisariatului Paris.
Anastase N. hâciu: Aromânii, Focşani 1936.
M.D. Ionescu: Dobrogea în pragul veacului al XX-lea.
N. Daşcovici: Dunărea noastră, Bucureşti, f.a.
N. Daşcovici: Marea noastră sau regimul strâmtorilor, Iaşi, 1937.

ŢINUtUL DUNĂReA De JOS
P. Cazacu: Moldova dintre Prut şi Nistru, Iaşi, [1924].
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P. Cazacu: Zece ani de la Unire, Bucureşti, f.a.
I. Nistor: La Bessarabie et la Bucovine, [editura Comisariatului Paris],

Bucureşti, 1937.

ŢINUtUL NIStRU

Boris Malski: Olăneştii, [Cetatea Albă], 1939.
P. Ştefănucă: Folclor de pe Valea Nistrului de Jos, 1938.
P. Cazacu: Moldova dintre Prut şi Nistru, Iaşi, [1924].
P. Cazacu: Zece ani de la Unire, Bucureşti, f.a.
I. Nistor: La Bessarabie et la Bucovine, Bucureşti, 1937.

ŢINUtUL PRUt

V. tufescu: Dealul Mare–Hârlău, Bucureşti, [1937].
P. Cazacu: Moldova dintre Prut şi Nistru, Iaşi, [1924].
P. Cazacu: Zece ani de la Unire, Bucureşti, f.a.
I. Nistor: La Bessarabie et la Bucovine, Bucureşti, 1937.

ŢINUtUL SUCeAVA

N. Iorga: Românii bucovineni.
Casian Ţopa: Monografia sanitară a circumscripţiei Vaşcăuţi, Cernăuţi, 1937.

ŢINUtUL SOMeŞ

tiberiu Morariu: Viaţa pastorală în Munţii Rodnei, Bucureşti, 1937.
Gh. Vornicu: Maramurăşul (Cunoştinţe folositoare), Bucureşti, [1929].
C. Brăiloiu: Bocete din Oaş, Bucureşti, 1938.
N. Iorga: Neamul românesc în Ardeal şi Ţara Ungurească la 1906,

Bucureşti, 1939.
La Transylvanie, editura Comisariatului Paris.
I. Dermer şi Ioan Marin: Maramureşul românesc, Bucureşti, f.a.

ŢINUtUL MUReŞ

Rusu-Şirianu: Moţii.
Silvestru Moldovan: Ardealul, 2 vol., Braşov, 1911, 1913.
N. Iorga: Neamul românesc în Ardeal şi Ţara ungurească la 1906,

Bucureşti, 1939.
La Transylvanie, Institut d’histoire Nationale de Cluj, Bucureşti, 1938.
Ion L. Ciomac şi Valeriu Popa-Necşa: Munţii Apuseni, Bucureşti, 1936.
Petru Suciu: Zece ani de viaţă românească. Judeţul Turda, turda, 1929.
Petru Suciu: Ţara Moţilor. Regiunea industriei lemnului, Cluj, 1928.
M. David: Munţii Apuseni (Masivul Bihorului), Bucureşti, 1922.

ŢINUtUL tIMIŞ

emil Petrovici: Folclor din Valea Almăjului (Banat), Bucureşti, 1935.
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Francisc Griselini: Istoria Banatului timişan, Bucureşti, 1926.
G. Popoviciu: Istoria românilor bănăţeni, Lugoj, 1904.
G. Popoviciu: Memorii cu privire la integritatea Banatului, Caransebeş, 1929.
Călăuza Banatului.
t. Filipescu: Voivodina Sârbească, Bucureşti, 1929.
Damian Izverniceanu: Banatul (Cunoştinţe folositoare), Bucureşti, f.a.
Ion Popovici Bănăţeanu: În lume, Bucureşti, f.a.
Victor Vlad Delamarina: Poezii, Bucureşti, 1922.
Gheorghe Gârda: Bănatu-i fruncea!, Bucureşti, f.a.

Pentru unele oraşe sediu de Şcoală au mai fost adăugate cărţi cu privire la
împrejurimile acestui oraş. Astfel:

Deva: Victor Şuiaga-Octavian Floca: Ghidul judeţului Hunedoara, Deva,
1936.

P. Neamţ: Preot C. Mătasă: Călăuza judeţului Neamţ, Bucureşti, 1929.

Partea a doua a bibliotecii, ca şi partea [a] treia, este compatibilă de întregiri.
Directorul de Studii o va completa cu scrierile asupra judeţului şi a oraşului unde
funcţionează Şcoala, cu eventualele monografii despre satele din ţinut şi, îndeosebi,
cu operele clasicilor şi scriitorilor originari din ţinut şi cu cele a căror acţiune se
petrece acolo. Astfel, de pildă, nu trebuie să lipsească în biblioteca şcolii din Năsăud
Ion al lui Rebreanu, care se petrece în jurul acestei capitale grănicereşti, sau poeziile
lui Coşbuc, pline de viaţa ţărănească a românimii năsăudene sau, în biblioteca de
la Piatra, Creangă şi hogaş.

Biblioteca are rostul, întâi de toate, să înlesnească Directorului de Studii
şi celor care-l ajută, pregătirea lecţiilor de instrucţie sociologică pe care urmează
să le ţină. În programa analitică alăturată, ei găsesc pentru fiecare lecţie indicaţii
asupra cărţilor ce trebuie să consulte.

Biblioteca trebuie să fie pusă, în orele de repaus, şi la dispoziţia tinerilor
ce-şi prestează Serviciul Social.

ea trebuie folosită, apoi, pentru alimentarea discuţiei în şedinţele de
seară, fie că se dau cărţi din bibliotecă spre citit şi prezentat unora dintre membrii
Şcolii, fie că Directorul de Studii, colaboratorii săi sau personalităţile invitate în
tabără prezintă un scriitor al regiunii sau o problemă.

Lucrările practice e bine să fie făcute cu chibzuială. Să nu se pornească
întreprinderi ce nu pot fi duse la capăt: recensăminte sau monografii de sate. Ci
să se facă exerciţii de completat formulare de recensământ, de luare de informaţii
de la ţărani şi de consemnare de informaţii. Lucrările practice ale şcolii au menirea
să familiarizeze cu satul, să trezească gustul pentru cercetare şi să formeze
deprinderi de meticulozitate în completarea formularelor statistice şi în înregistrarea
informaţiilor. În cursul lor e bine să fie descoperite elementele cu aptitudini speciale
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pentru cercetare. Cercetări propriu-zise urmează să fie pornite de-abia în cursul
campaniei de lucru în sate.

B. pROGRAM ANALITIC

I. Teoria cercetărilor monografice
(Structura şi prefacerile realităţii sociale)

1. Rostul cunoaşterii sociologice. Sociologia, în concepţia noastră, nu face
cercetări numai spre a înlesni înţelegerea realităţii sociale, ci şi spre a face cu putinţă
reforma socială, adică mai buna organizare a acestei realităţi.

Cercetarea făcută numai cu gândul înţelegerii se poate mărgini, poate izola
un fragment al realităţii sociale. Folcloriştii, geografii, economiştii studiază aspectul
vieţii sociale care îi interesează: portul, cântecele bătrâneşti, tipurile de sate, bugete
şi variaţii de preţuri.

Cu totul dimpotrivă, cercetarea făcută în vederea acţiunii. Aceasta, vrând
să aibă priză asupra realităţii, trebuie să răzbească până în centrul vieţii acesteia,
până în regiunea unde se decide comportarea ei, şi să cunoască toate faptele care
uşurează desfăşurarea ei sau o stânjenesc. Ca să ştii cum porneşti şi ce să faci,
când vrei să organizezi mai bine un sat, o regiune, o ţară, nu e de-ajuns să cunoşti
câteva detalii de istorie, de folclor, de geografie, economie sau demografie. Ci e
nevoie să cunoşti toate feţele acestea, legătura intimă dintre ele şi puterea de viaţă
a unităţii sociale respective.

De consultat: D. Gusti: Cunoaştere şi acţiune în serviciul naţiunii, Cap. II şi III;
D. Gusti–tr. herseni: Elemente de Sociologie, Cap. I; A. Golopenţia: Rostul actual al Socio -
logiei în „Sociologie românească“ II, 1 şi Rolul ştiinţelor sociale în noua tehnică administrativă
în „Sociologie românească“ III, 4–6.

2. Realitatea socială. Realitatea socială se deosebeşte de realitatea
anorganică a naturii moarte şi de realitatea organică a celorlalte vieţuitoare prin
faptul că este alcătuită din oameni dotaţi cu conştiinţă.

Oamenii sunt totdeauna cuprinşi în unităţi sociale: fac parte dintr-o fami -
lie, sunt cetăţenii unui anume sat sau anume oraş dintr-un stat, sunt dintr-un anume
neam.

Unităţile sociale dăinuiesc mai mult de o viaţă de om. ele durează secole,
generaţiile perindându-se prin ele ca într-un tipar.

Aceste unităţi sociale, care constituie arma de căpetenie a afirmării omului
în univers (întreaga civilizaţie e strâns legată de faptul că omul trăieşte în societate;
— izolat, omul n-ar fi cu mult deosebit de animalele câmpului), sunt cultivate de
membrii lor. Atunci când alte grupuri de oameni primejduiesc unitatea lor
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socială, membrii ei sunt gata să şi-o apere cu viaţa (cazul tentativelor de
cotropire a unei naţii de altă naţie). Adeziunea aceasta, uneori raţională şi conştientă,
dar de cele mai multe ori afectivă şi neştiută a membrilor unei unităţi sociale la
această unitate constituie motorul acesteia, numit voinţa socială a membrilor ei.
Omul nu poate trăi decât în societate; dar el poate să se dezlipească dintr-o unitate
socială şi să treacă într-alta (aşezare în alt sat, mutare în oraş) ori să schimbe
constituţia unităţii sociale din care face parte, aşa încât aceasta să devină altfel
de unitate (schimbarea unui sat în oraş prin activitatea economică şi culturală a
locuitorilor lui, retro gradarea unui orăşel la starea de sat prin plecarea unora dintre
locuitori şi acceptarea din partea altora a scăpătării). toate aceste transformări sunt
urmarea unor schimbări în voinţa socială a unităţii respective. Cunoaşterea acesteia
este dar, scopul principal al tuturor cercetărilor consacrate realităţii sociale. Voinţa
socială constituie pulsul care ne îngăduie să ne dăm seama de vitalitatea unei anume
unităţi sau să constatăm starea de criză în care se găseşte.

Uneori, conducătorii şi membrii unei unităţi sociale izbutesc să surprindă
voinţa socială a unităţii lor. Această voinţă socială ridicată în conştiinţe şi prezentă
acolo ca o idee precisă despre viitorul unităţii sociale este idealul social.

Fiecare unitate are manifestări economice şi spirituale destinate să satisfacă
trebuinţele de hrană, adăpost şi înţelegere ale oamenilor care o compun.

Nevoia acestora de a fi organizaţi într-un fel, care n-ar putea fi satisfăcută
dacă fiecare s-ar comporta după bunul său plac, atrage după sine o serie de
manifestări politico-administrative şi etico-juridice. Cele dintâi orânduiesc
convieţuirea membrilor colectivităţii, potrivit normelor cuprinse în normele
etice şi consecinţele juridice ale acestora.

toate unităţile sociale sunt aşezate undeva pe glob, legate de o bucată a
pământului, cu clima, vegetaţia şi forma lui. Acest mediu cosmologic condiţionează
în mod vădit manifestările unităţii sociale şi, cu deosebire, pe cele economice.
Manifestările unităţilor sociale mai sunt condiţionate atât prin rasa, adică prin con -
formaţia fizică şi psihică a oamenilor ce le compun (cadrul lor biologic şi psihic),
cât şi prin trecutul lor, adică prin concretizările în orânduieli politice şi juridice
şi în creaţii culturale şi produse economice ale vieţii lor anterioare (cadrul istoric).

Voinţa socială a unităţilor poate fi cunoscută prin stabilirea măsurii în care
membrii unei unităţi sociale izbutesc, prin manifestările lor, să domine cadrele
acestei unităţi. Un sat aşezat pe un pământ sărac şi cu un trecut clăcăşesc, de pildă,
care biruie aceste condiţionări având o viaţă economică înfloritoare, în urma unei
munci mai intense, a folosirii cunoştinţelor tehnice, a recursului la ocupaţii anexe
este vital şi capabil de progres. Dimpotrivă, un sat de urmaşi de moşneni sau de
mazili, înzestrat cu pământ bun, care [a] înmărmurit în tehnica de lucru apucată
din bătrâni, are manifestări economice mizere.
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Unităţile sociale a căror voinţă socială e activă evoluează: fiinţarea lor are
înfăţişarea unui proces de succesive transformări.

Unităţile sociale, la rândul lor, nu sunt nici ele izolate, ci vieţuiesc alături
de alte unităţi de acelaşi fel (sat lângă sat) sau sunt înglobate în unităţi sociale
mai mari (satul în stat): sunt în relaţii cu numeroase alte unităţi. Ca atare, voinţa
lor socială e uneori stimulată prin unităţile cu care sunt în relaţii, alteori stânjenită
sau sugrumată.

Cine porneşte să organizeze mai bine o unitate socială trebuie să cunoască
voinţa ei socială. Pentru a răzbi la ea e nevoie însă să cunoşti toate manifestările
ei şi toate cadrele vieţii ei actuale. Acesta e motivul pentru care cercetările noastre,
menite să facă cu putinţă acţiunea de îmbunătăţire, sunt integrale şi nu fragmentare.

De consultat: D. Gusti–tr. herseni: Elemente de Sociologie; tr. herseni: Un sistem
de Sociologie, Etică şi Politică în „Arhiva pentru Ştiinţa şi Reforma Socială“, XI, 1–4.

3. Scopul cercetării: Ştiinţa naţiunii. Dintre toate unităţile sociale, două sunt
decisive: familia, în bună parte de ordin biologic, prin faptul că în ea se perpe -
tuează viaţa speţei umane, şi colectivitatea politică, care constituie unitatea propriu-
zis socială, naţiunea.

Când studiem sate sau oraşe, ori pături sociale, trebuie să ne raportăm fără
încetare la naţiune. toate aceste unităţi sociale sunt în relaţii cu naţiunea; voinţa
lor socială se găseşte în permanenţă sub înrâurirea ei.

Numai naţiunea este o unitate socială care-şi ajunge sieşi. termenul de drept
public suveranitate, care se aplică naţiunilor cu stat propriu, exprimă acest fapt.

Studiul Ştiinţa naţiunii din „Sociologie românească“, II, 2 –3 al prof[esorului]
Gusti cuprinde o analiză a manifestărilor şi cadrelor unităţii sociale primordiale
care e naţiunea şi o înfăţişare a rostului ce le revine cercetărilor de sate, de oraşe,
şi de regiuni în perspectiva ei.

toate cercetările întreprinse în ultimii 15 ani de Institutul Social, de Fundaţia
„Principele Carol“, continuate azi de Institutul de Cercetări Sociale în cadrul
Serviciului Social, au menirea de a face cunoscută ţara românească. Prin ele, tot
mai multe din atât de variatele „ţări“, „văi“ şi părţi ale ţării sunt lămurite. Deşi
întreprindem aceste cercetări ca o orientare prealabilă acţiunii Serviciului Social,
ele folosesc tuturor celor chemaţi să organizeze realitatea româneaască, şi cu
deosebire conducătorilor ei politici şi administrativi.

toţi conducătorii de state năzuiesc azi la o administrare „planificată“, la
„planificare“. Adică la o administraţie care să pornească de la o cunoaştere
prealabilă temeinică a „ţărilor“, adică a regiunilor atât de individualizate din care
sunt alcătuite şi de la o coordonare a lor bine chibzuită. Miile de tineri din Serviciul
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Social reprezintă o unealtă incomparabilă pentru inventarierea şi lămurirea ţării
noastre, până acum atât de puţin cunoscute de noi, românii.

Ne cunoaştem fiecare într-o oarecare măsură regiunea natală şi poate câteva
alte locuri în care am ajuns. Dar experienţa de felul acesta e până acum inedită,
neştiută. Ca ţara să poată fi administrată mai în cunoştinţă de cauză, diferenţiind
administraţia în fiecare parte a ei după nevoile locale, e nevoie să avem la îndemâna
tuturor administratorilor suficient de multe cercetări care să lămurească problemele
fiecărei regiuni.

explorarea de stil mare pe care o întreprind de ani de zile Seminarul de
Sociologie din Bucureşti, Institutul Social şi Fundaţia Regală „Principele Carol“
urmăreşte să închege canavaua aceasta mare de cunoştinţe amănunţite asupra
diferitelor regiuni ale ţării româneşti. harta aceasta mare sociologică în curs de
elaborare este tema cercetărilor noastre şi obiectul a ceea ce prof[esorul] Gusti
numeşte Ştiinţa naţiunii române.

De consultat: D. Gusti: „Ştiinţa naţiunii“, „Sociologie românească“, II, 2–3;
C. Rădulescu-Motru: Românismul; Gusti: Cunoaştere şi acţiune în serviciul naţiunii, capitolele
Sociologia monografică, ştiinţă a realităţii sociale şi Monografia, o misiune administrativ-
politică; D. Gusti–tr. herseni: Elemente de Sociologie, capitolul XVI; A. Golopenţia: Rolul
ştiinţelor sociale în noua tehnică administrativă, „Sociologie românească“, III, 4–6; Ion Conea:
Sugestii şi indicaţii geoistorice pentru numirea marilor unităţi administrative ale României,
„Sociologie românească“, III, 4–6.

II. Starea de azi a României

4. Situaţia geopolitică. Ţara noastră are trei feţe: spre europa centrală, spre
europa răsăriteană şi spre Balcani. Lungimea totală a frontierelor este de 3 400
km din care 454 km, frontiere maritime. Cea mai lungă frontieră este spre U.R.S.S.
— 812 km, [urmează frontierele] spre Iugoslavia — 755,3 km, spre Bulgaria —
601,4 km, spre Ungaria — 627 km, spre Polonia — 346 km şi litoralul Mării Negre
— 454 km. Suprafaţa  totală a ţării este de 295 049 km2. Populaţia atinge în august
1939 cifra de 20 000 000.

În jurul ţării româneşti, cu excepţia ungurilor de origine mongolă, toate
celelalte neamuri sunt slave. Densitatea locuitorilor pe km2 este de 63. Principalele
cursuri de apă sunt: Dunărea — 1 075 km, Nistrul — 924 km, Mureşul — 883 km,
Prutul — 860 km, Oltul — 560 km, Siretul — 535 km, Ialomiţa — 330 km,
Argeşul — 290 km, Bistriţa — 280 km, Someşul — 230 km. Oraşe cu peste
100 000 de locuitori am avut şase în 1930: Bucureşti, Chişinău, Cernăuţi, Iaşi,
Cluj, Galaţi. Azi li se vor fi adăugat, probabil, Braşovul, timişoara, Oradea.

Specificul nostru economic fiind agricultura, multe oraşe n-au pierdut
caracterul rural de la obârşie. Oraşele din transilvania s-au format în jurul cetăţilor.
În celelalte ţinuturi, oraşele provin din vechi iarmaroace, centre administrative,
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porturi, centre miniere. Populaţia tuturor centrelor urbane se ridica în 1930 la
4 000 000 locuitori, adică abia 19 procente din aceea a ţării întregi. Fondul oraşelor
este  românesc în majoritatea cazurilor.

Distribuţia aşezărilor omeneşti pe  teritoriul României n-o dictează şi n-o
explică elementele mediului geofizic singure, ci ele cu istoria laolaltă. Satele sunt
neregulate (risipite), cele din munţi sau de pe coline; lungi pe malurile râurilor;
ramificate în depresiuni; adunate, compacte, în şes, cu forme rotunde sau poligo -
nale (I. Conea). Forma aceasta din urmă se datoreşte adeseori intervenţiei statului.

Faţă de celelalte state, România n-are tendinţe de cucerire a teritoriilor
străine, ci de apărare dârză a drepturilor ei străvechi asupra actualelor hotare.

Situaţia în lume a României este în funcţie de marile puteri ale momentului
de faţă: Franţa, Anglia, Statele Unite, U.R.S.S., Germania, Italia şi Japonia şi de
vecinii ei: turcia, Grecia, Iugoslavia, Ungaria, Polonia.

Anglia şi Franţa au oferit garanţie pentru teritoriul nostru împotriva
oricărei agresiuni. Politica de rezistenţă naţională formează azi politica poporului
român.

De consultat: A. Golopenţia: Contribuţia ştiinţelor sociale la conducerea politicii
externe, „Sociologie românească“, II, 5–6; Ion Conea: O ştiinţă nouă: Geopolitica, „Sociologie
românească“, III, 9–10; M. David: Consideraţiuni geopolitice asupra statului român; Ion
Simionescu: Ţara noastră, cap. III; Ion Conea, Geografia satului românesc, „Sociologie
românească“ 1937, 2–3; Enciclopedia României, vol. I, cap. I, p. 45–51; Breviarul statistic
al României, p. 7–36; Anuarul statistic al României, 1937–1938, p. 41 –78; Dr. S. Manuila:
Românii şi revizionismul, „Arhiva pentru Ştiinţa şi Reforma Socială“, XII, 1–2, p. 55;
N. Bălcescu: Scrisori către Ion Ghica.

5. Evoluţia istorică. Istoria socială a poporului român face un singur corp
cu istoria lui obişnuită (pe evenimente şi date). Sunt două aspecte care se
completează perfect creând o unitate. Dacă în istoria propriu-zisă a românilor
cercetările sunt destul de înaintate, istoria noastră socială este la început. Şi nouă
ne rămâne să dezvoltăm şi să adâncim studiile făcute de marii înaintaşi, Nicolae
Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, Radu Rosetti, Ştefan zeletin, în trecut, şi pe cele
mai recente ale unor h.h. Stahl, prof[esor] P.P. Panaitescu, Al. Bărbat. Pământul
românesc este construit în formă de cetate, spunea Bălcescu. În munţii din inima
acestei cetăţi, în văile dintre dealuri (aşa-numitele depresiuni sau „ţări“), în lungul
râurilor care treceau prin pădurile imense din şes, au fost aşezările româneşti. Aci
s-a format poporul nostru şi permanenţa aşezării lui pe acest pământ n-o poate
nimeni nega, dacă este de bună credinţă. Românii erau organizaţi în acel timp în
cete de sat, de vale, de ocol (ţinut, ţară). Stăpânirea pădurilor, păşunilor şi a
terenului cultivat era devălmaşe. Fiecare putea folosi din ele cât avea nevoie. Ceata
era condusă de „oameni bătrâni şi buni“ aleşi de toţi cetaşii. Aceştia aveau şi ţineri
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private (casa, prisaca, pământul de agricultură) care erau necesare vieţii lor. ele
apăreau în urma activităţii speciale a unui cetaş: construcţie, secătuire de pădure,
munca agricolă. ele se reintegrau însă curând stăpânirii obşteşti. Condiţiile cerute
spre a fi cetaş erau: locuirea în sat, recunoaşterea de către sat, băştinăşia, contri -
buţia la cheltuieli. Acest stadiu primitiv de organizare a cetelor este cel al devăl -
măşiei absolute. el a putut fi studiat în Vrancea, singurul loc unde s-a conservat
până târziu din cauza unei situaţii speciale. Izolată de drumurile de comerţ, ferită
de pătrunderea capitalului comercial şi cămătăresc (negustorii şi zarafii), Vrancea
s-a menţinut până după 1800 în străvechile ei forme care au fost odată generale
pentru întreaga ţară.

Drumurile de comerţ care au apărut înainte de secolul al XIV-lea prin
Moldova de la Lvov până la Cetatea Albă şi prin Muntenia de la Braşov la Dunăre
(cu două ramificaţii: de la târgovişte, una spre Chilia şi alta spre Vidin) au schimbat
această organizare. În ţinuturile româneşti prin care treceau s-a petrecut un proces
de transformare economică concomitent cu unul de ierarhizare socială.
Conducătorii obştilor au devenit voevozi, iar unul dintre ei, mai târziu, domn.
Aceasta este origina celor două state româneşti. Ardealul a fost împiedicat de către
cucerirea maghiară să urmeze aceeaşi evoluţie. Moldova şi Ţara Românească au
evoluat normal, crescând în putere economică şi întindere geo-politică, până la
aservirea lor, după aprige lupte, de turci. Această epocă, Bălcescu o numeşte
„voevodală“. După subjugare, comerţul decade, Chilia şi Cetatea Albă dispărând
economiceşte, iar forţa politică trece în mâinile boierilor, stăpâni de moşii făcute
prin strângere de biruri şi cămătărie. Această epocă o numeşte Bălcescu
„boierească“. Odată cu secolul [al] XVIII[-lea], schimbul capitalist transformă acest
regim feudal într-unul cu caracter modern.

Domnii fanarioţi slăbesc boierimea veche a ţării creând o boierime nouă,
recrutată din străini veniţi din turcia, îndeosebi greci, şi din elemente româneşti
ieşite din popor. Lupta dintre aceste două boierimi, cea mare şi cea de rând, domină
viaţa politică românească, începând de la mijlocul veacului al XVIII-lea.
Boierimea de rând invocă ideea de egalitate, proclamată de revoluţia franceză,
împotriva boierimii mari. Propagatoare a adoptării instituţiilor politice şi a
civilizaţiei occidentale, aceasta a dat imboldul pentru modernizarea ţării.

În Revoluţia de la 1848, boierimea aceasta de rând încearcă să ia conducerea
în Muntenia şi Moldova. eşecul tentativei ei revoluţionare n-a fost decât temporar.
Sprijiniţi de puterile Occidentului, care fac un comerţ susţinut de grâne şi de textile
în ţările noastre, „paşoptiştii“, organizaţi în partidul liberal, ajung să ia conducerea
ţării. Prin abolirea de la 1857 a titlurilor nobiliare (a „pronomiilor boiereşti“),
paşoptiştii transformă structura socială pe stări de până atunci a ţării într-o structură
liberală care, principial, socoteşte egali pe toţi cetăţenii ţării, împărţiţi în fapt de
atunci încolo în mari proprietari, burghezie funcţionărească şi meşteşugărească
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şi ţărănime. Aceasta din urmă o duce greu, cu toată reforma de la 1864. Datorită
sporului de populaţie, pe care îl dezlănţuise la ţară relativa îmbunătăţire a
condiţiilor de trai, pământul pe care-l primise la succesivele reforme agrare nu-i
mai ajungea şi o silea să accepte condiţiile oneroase ale tocmelilor agricole.

Ardealul a trecut prin aceeaşi fază feudală din sec[olul al] XV[-lea] până
în sec[olul al] XIX[-lea], când s-a desfiinţat iobăgia. O mai puternică industrializare
începe din acest secol, sprijinită pe băncile române. Deşi regimul austro-maghiar
tindea la menţinerea structurii agrare a transilvaniei, el n-a izbutit.

Ţărănimea se integrează de abia după împroprietărire şi după acordarea
votului universal, în viaţa politică a naţiunii. Reformele acestea nu sunt însă
de-ajuns. e necesară o acţiune educativă permanentă care să o pună în stare să
folosească mijloacele tehnicii moderne, atât pe planul economic cât şi pe cel al
igienei.

Această ridicare a ţărănimii la nivelul modern al ţării, cu păstrarea şi
consolidarea a ceea ce e în tradiţia satelor, este misiunea generaţiei noastre. Pe
ea trebuie s-o realizăm, fiecare la postul nostru de medic, veterinar, agronom,
funcţionar administrativ şi, în perspectiva ei, trebuie să lucrăm oriunde ne-ar aşeza
viaţa. Serviciul Social are întâi de toate funcţiunea de a atrage atenţia asupra acestei
misiuni.

Întâia sută de ani a României a fost umplută de preocuparea de a clădi o
capitală şi oraşe, de a organiza căile de comunicaţie care să le lege între ele şi de
a forma o burghezime. Statul românesc a devenit după 1850 un stat „de orăşeni“,
cum se temuse Bălcescu.

Acum trebuie să ne străduim să ştergem şi în sate urmele veacurilor de
cădere sub stăpânirea turcească, să le modernizăm, ridicând şi restul de patru
cincimi ale ţării la un nivel comparabil celui deţinut de ţările cu un destin mai
uşor.

De consultat: Nicolae Bălcescu: Mersul revoluţiei la români; M. Kogălniceanu: Scrieri
(Îmbunătăţirea soartei ţăranilor şi Discurs la jubileul de 25 de ani al Academiei); I. Lupaş:
Istoria românilor; h.h. Stahl: Organizarea socială a ţărănimii, Enciclopedia României vol. I,
p. 559; h.h. Stahl: Contribuţiuni la studiul răzăşiei în Nerej, „Arhiva“, VIII, 4, şi IX, 1–3;
Alex. Bărbat: Politica economică ungurească în Ardeal, „Observatorul social-economic“, 1936,
3–4; P.P. Panaitescu: De ce au fost Ţara Românească şi Moldova ţări separate, Bucureşti, 1938;
O. Neamţu: Ţară nouă, Bucureşti, 1939; h.h. Stahl, Pentru sat, Bucureşti, f.a.

6. Starea biologică. Populaţia României s-a împătrit în ultimii 140 de ani.
La 1810 trăiau pe întinderea de azi a României 5 milioane de locuitori; cincizeci
de ani mai târziu, la 1860, acest număr de dublase. De 16 milioane după război,
această populaţie a ajuns de 18 milioane în 1930 şi atinge cifra de 20 milioane,
în august 1939.

157

SOCIOLBUC



Creşterea aceasta a avut loc în urma unui excedent anual considerabil al
balanţei dintre naşteri şi decese. Mortalitatea populaţiei României a fost şi e foarte
ridicată (în 1935 eram ţara cu mortalitatea cea mai ridicată din europa: 21 la mie).
excedentul e realizat, astfel, datorită faptului că avem o natalitate, la fel, fără
pereche de ridicată (cu natalitatea de 30,7 la mie, eram în acelaşi an 1935 în fruntea
ţărilor europene cu natalitate ridicată). În caz că mortalitatea noastră ar scădea,
capitalul pe care-l reprezintă pentru naţiunea română numărul membrilor ei ar fi
sporit în mult mai mare măsură prin născuţii noştri (deşi ţara cu naşterile
proporţional cele mai numeroase, creştem anual cu mai puţine suflete la mie decât
o serie de alte ţări ca Polonia, Bulgaria, Olanda, Portugalia etc., care au o mortalitate
mai redusă decât noi). Mortalitatea infantilă reduce cu deosebire excedentul nostru
anual: din cei născuţi, 45% mor înainte de a fi împlinit 5 ani. O acţiune de educaţie
a mamelor pentru ca să-şi îngrijească mai bine copiii şi să-i hrănească mai potrivit
şi de înzestrare a satelor cu medicii, surorile şi agenţii necesari ar putea remedia
starea aceasta. Atari măsuri sunt necesare şi în cazul adulţilor, decimaţi, la fel,
înainte de vreme de moarte din lipsă de igienă, de alimentaţie mulţumitoare şi de
îngri jire medicală. (Pe când în ţările europene 1 medic revine în genere la 1 000—
2 000 locuitori, la noi revine la 3 000 locuitori; iar la ţară la mai mult de 6 000.)

Creşterea aceasta a dat naţiunii române greutate politică. Am câştigat unirea
şi neatârnarea de azi şi prin numărul impunător pe care l-am atins.

ea ne-a creat şi o mare dificultate: suprapopularea. Din rar populată, ţara
noastră a ajuns în aceşti 140 de ani din urmă ţară cu populaţie foarte densă
(65 locuitori la km pătrat în 1935, când media europei era de numai 46 locuitori
la km pătrat). Numai în intervalul 1930–1939 densitatea noastră la km pătrat a
crescut cu 7 suflete. Urmarea este îmbucătăţirea unei suprafeţe de pământ arabil,
care n-a mai sporit în ultimele decenii, la tot mai mulţi oameni, fărâmiţarea ei în
loturi care nu mai pot hrăni o familie,  tipul din ce în ce mai frecvent al ţăranului
care, având prea puţin pământ la ţară, e nevoit să-şi petreacă mai tot timpul în
oraş după felurite meserii. Prevederea ţăranilor din unele ţinuturi, cum e Banatul,
care nevrând să-şi vadă pământurile îmbucătăţite, au preferat să-şi limiteze naşterile
e faţa cealaltă a acestei suprapopulări.

Ca să păstrăm ce am cucerit, avem nevoie, dacă nu să fim mai mulţi, cel
puţin să rămânem atâţia câţi am ajuns să fim.

Pentru asta trebuie să luptăm pe două fronturi. trebuie să scădem
mortalitatea printr-o campanie intensă de educaţie sanitară şi de înzestrări
sanitare. Şi trebuie să creăm posibilităţi de trai noi pentru populaţia care nu-şi mai
găseşte locul la ţară, cucerind noi suprafeţe de pământ arabil prin secarea bălţilor
Dunării, intensificând agricultura, oferind ocupaţii anexe şi posibilităţi de plasare
în industrie, prin dezvoltarea unei industrii româneşti, spre a nu ajunge ca oamenii,
de săraci, să evite să aibă copii. Aceste măsuri vor pune stavilă şi tendinţei de

158

SOCIOLBUC



limitare a naşterilor, care a[lt]minteri se va răspândi tot mai mult în ţară. (În ultimele
decenii natalitatea noastră medie scade fără întrerupere de la 42 la mie între
1911–1915 la 38 la mie între 1921–25, apoi la 25 la mie între 1926–30 şi la 33
la mie în 1931–35).

De consultat: Dr. G. Banu: Sănătatea poporului român şi Mortalitatea infantilă în
România; I. Measnicov: Mortalitatea  populaţiei rurale româneşti, „Sociologie românească“,
II, 4; Dr. C. Gheorghiu: Asistenţa medicală rurală în România, „Sociologie românească“, I,
2–3; Dr. S. Manuila şi Dr. D.C. Georgescu, Populaţia României şi Dr. Pupeza, Dr. Leonte,
Dr. Mezincescu şi Dr. C. Gheorghiu: Sănătatea publică în România, în Enciclopedia
României, vol. I; Ion Claudian: Alimentaţia poporului român.

7. Starea economică. România este o ţară agrară, intrată într-un proces de
industrializare. Faptul că maşinile, fierul şi semifabricatele textile formează grosul
importului românesc, indică aceasta.

Regimul agrar al României dinainte de război era caracterizat prin
dominarea marilor moşii. Ţăranii cu pământ şi cei fără pământ erau subordonaţi
de fapt, dacă nu de drept, boierilor latifundiari. După reforma agrară importanţa
socială a marilor moşii a scăzut, fără să dispară complet însă. Fusese redusă de
la 8 milioane ha la 2 mil[ioane] ha. În ultimii 20 de ani pare-se că o nouă
concentrare s-a făcut, îngroşând rândurile ţăranilor chiaburi.

În 1930 repartizarea terenurilor agricole după categorii de întindere a
suprafeţelor exploatate era următoarea:

I. exista o categorie de ţărani codaşi, 2 460 000, adică 74,9%, care aveau
pământ sub 5 ha în total 5 535 000 ha (28% din suprafaţa arabilă). Categoria aceasta
se subîmparte în codaşi propriu-zişi, care au între 2–5 ha şi duc o viaţă strâm -
torată, fără a fi complet lipsiţi, apoi în ţărani săraci, care au până la 2 ha şi sunt
obligaţi să recurgă la muncă şi meserii anexe, şi muncitori agricoli (pălmaşi), care
n-au decât munca braţelor pentru a-şi întreţine viaţa. Proletariatul rural este într-o
continuă creştere. O parte din muncitorii agricoli au o casă, ogradă şi grădină în
vatra satului, dar o altă parte nu au nici atât.

II. Ţăranii mijlocaşi care au între 5–20 ha erau în număr de 74 000
gospodării (22,6%), posedând 6 315 000 ha (32 % din suprafaţa arabilă).

III. Ţăranii chiaburi şi orăşenii proprietari de ferme cu 20–100 ha sunt în
număr de 66 800 (2,1% cu o suprafaţă totală de 2 430 000 ha (12,2%)).

IV. Moşierii în număr de 12 200 (0,4%) posedau 5 470 000 ha (27,8%).
Ţărănimea este deci fracţionată în mai multe categorii sociale între care

raporturile sunt destul de complexe.
În privinţa mediei suprafeţelor arabile pe exploataţii după regiunile agro-

geografice, în 1930, ea era de:
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2,05 ha în Bucovina
2,20 ha în Carpaţii Moldovei
2,25 ha în Carpaţii Munteniei
2,40 ha în Platoul transilvaniei şi transilvania de nord
3,40 ha în Câmpia tisei
3,85 ha în Basarabia de nord
4,75 ha în şesul Moldovei
5,60 ha în şesul Dunării
8,25 ha în Basarabia de sud
8,70 ha în Dobrogea.
Aceste date sunt semnificative pentru posibilităţile locuitorilor din diferitele

regiuni ale ţării. Se observă că cei din şesuri au un teren mai mare, pe când cei
din regiunea muntoasă şi deluroasă au o medie a suprafeţei arabile mai redusă.
Din rândul acestora din urmă se recrutează grosul ţăranilor siliţi să-şi caute ocupaţii
anexe, fie ca muncitori agricoli, fie emigrând în oraşe.

Populaţia activă pe profesii în 1930 se împărţea astfel:

exploatarea solului 78,2% populaţia rurală 90% iar cea urbană 20%
Industrie 7,2% populaţia rurală 3,8% iar cea urbană 23%
Comerţ şi credit 3,2% populaţia rurală 1,3% iar cea urbană 12,3%
transport 1,7% populaţia rurală 6,7% iar cea urbană 6,5%
Instituţii publice 4,6% populaţia rurală 1,8% iar cea urbană 18%
Sănătate publică 1% populaţia rurală 0,3% iar cea urbană 4,3%
Alte categorii 4,1% populaţia rurală 1,7% iar cea urbană 15,6%

100% 100% 100%

În privinţa comerţului aveam, în 1936, 170 000 întreprinderi din care
114 000 de comerţ alimentar şi băuturi, 26 000 de comerţ de îmbrăcăminte şi
confecţiuni, 8 000 de comerţ de aparate şi maşini, 9 000 de materiale de
construcţii şi mobile, 4 000 de produse chimice şi droguri, 4 000 agenţii de comerţ
şi 5 000 diverse. Participarea ţărănimii la comerţul exterior este redusă, deoarece
[produsele] ei nu ating, în genere, calitatea cerută pentru export. La comerţul intern,
iarăşi, ţărănimea participă într-o măsură destul de mică, fiind lipsită de o putere
de cumpărare ridicată. Schimburile în natură sunt încă destul de frecvente, mai
ales între produsele regiunilor deosebite (deal–şes, şes–baltă). Schimbul capitalist,
cumpărarea şi vânzarea, n-a pătruns decât parţial în satele noastre, gospodăria
ţărănească trăind încă în mare măsură regimul economiei închise care-şi satisface
singură cât mai multe din trebuinţe.

totuşi economia României este în plină transformare în sens capitalist.
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Mai multe regiuni, cum e Banatul, transilvania de miazăzi, Năsăudul,
judeţele de câmp ale Olteniei şi Munteniei, judeţele de munte ale Munteniei şi
Bucovina s-au deprins destul de bine să vândă, să cumpere şi să calculeze.

De consultat: Roman Cresin: Care este structura proprietăţii agrare din România şi
Mircea Vulcănescu: Excedentul populaţiei agricole şi perspectivele gospodăriei ţărăneşti,
„Sociologie românească“ 1937, 2–3; Paul Sterian Comerţul interior al României şi I. Measnicov:
Portretul statistic al Ţinuturilor, „Sociologie românească“ 1938, 4–6; Paul Sterian: Debuşeele
interioare, „Sociologie românească“, III, 10–12; Anuarul statistic 1937–1938, capitolul
Producţia.

8. Starea culturală. Din punct de vedere cultural, satele noastre sunt în plină
prefacere şi criză. Cultura lor tradiţională, indisolubil legată de izolarea lor dinainte
vreme, cu arta, credinţele, sărbătorile, tehnicile ei agricole şi practica ei de
vindecare, este minată prin cultura, bazată pe ştiinţă de carte, a oraşelor.

Aceasta, la rândul ei, încă n-a pătruns în sate deajuns de mult, ca ele să-i
tragă folosul.

Aşa azi, în multe ţinuturi, ţărănimea a părăsit o cultură completă de dragul
unei ştiinţe relative de carte (în 1930 numai 57% din populaţia ţării erau ştiutori
de carte), care nu e folosită mai deloc în vederea câştigării prin lectură a culturii
elaborate în oraşe.

Sorţii de reuşită pentru ca să prindă cheag cultura modernă depind de
schimbarea condiţiilor de viaţă în care trăiesc acei oameni. De aceea, dacă statisti -
cile făcute au arătat uneori procente uriaşe de analfabeţi în anumite regiuni, nu
trebuie să ne speriem prea mult. Oamenii din această categorie au în general cultura
lor tradiţională impusă de un anumit fel de viaţă pe care îl duc. Felul de viaţă,
singur posibil în acele condiţiuni. Rămâne să se schimbe acele condiţiuni şi astfel
cultura modernă să fie mai receptiv primită pentru ca statul să poată mai lesne
conduce în liniile acţiunii lui viaţa poporului căruia i se adresează.

Regresul culturii tradiţionale e o consecinţă inevitabilă a modernizării
statului românesc. Nu trebuie să stăm totuşi deoparte şi să-l lăsăm pe ţăran să se
cufunde în nihilism în această epocă de tranziţie. trebuie să-l ajutăm îndulcind
trecerea, căutând un compromis durabil între cultura lui tradiţională şi civilizaţia
unificatoare pe care statul e nevoit s-o propage.

De consultat: Asupra civilizaţiei ţărăneşti, h.h. Stahl: Filozofarea despre filozofia
poporului român, „Sociologie românească“, III, 4–6; Gh. Focşa: Spiritualitatea ţărănească,
„Sociologie românească“, II, 5–6 şi Romulus Cotaru: Etica drăguşenilor, „Sociologie
românească“, III, 7–8; despre ştiinţa de carte, Dr. Sabin Manuila: Ştiinţa de carte a populaţiei
României, „Arhiva pentru Ştiinţa şi Reforma Socială“, XVI, p. 931; despre numărul
învăţătorilor, I. Measnicov: Raportul dintre ştiinţa de carte şi numărul învăţătorilor,
„Sociologie românească“, II, 2–3.
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9. Ţinuturile. Legea administrativă din 1938 a împărţit România în 10
Ţinuturi, care grupează destul de uniform judeţele ţării şi nivelează într-o
oarecare măsură graniţele provinciilor istorice.

Manifestările locuitorilor acestor noi unităţi sociale diferă între ele după
aşezare, bogăţii, căi de comunicaţie, structura fizică şi psihică a locuitorilor şi trecut,
adică potrivit cadrelor.

Diferenţele marcate dintre Ţinuturi pot fi sugerate pornind de la datele
tabloului statistic al Ţinuturilor întocmit de ing. Measnicov şi publicat în
„Sociologie românească“.

Se va insista cu deosebire asupra Ţinutului în care se găseşte Şcoala şi în
care vor lucra elevii ei. În vederea unei înfăţişări mai detaliate se vor folosi
monografiile judeţelor ce-l compun şi ale oraşelor de pe întinsul lui, ce se găsesc
în vol. II al Enciclopediei României (elemente utile în acest scop se găsesc cu
deosebire în capitolele „Înfăţişare socială“).

Cu acest prilej, se va contura şi plasa din Ţinut aleasă pentru acţiunea
Serviciului Social tineret. Cum materialul e bogat, despre subiectul acesta pot fi
ţinute mai multe lecţii. Aci se încadrează şi lecţiile invitaţilor şcolii.

De consultat: ing. I. Measnicov: Portret statistic al Ţinuturilor, „Sociologie românească“,
III, 4–6; Sabin Manuila şi D.C. Georgescu: „Populaţia României“ în Enciclopedia României,
vol. I (pentru hărţile densităţii pe regiuni, ale ştiinţei de carte pe judeţe etc., Enciclopedia
României, vol. II); A. Golopenţia: Plăşile în care lucrăm şi Ce avem de făcut în cele zece plăşi,
„Curierul Serviciului Social“, 6 şi 7.

III. Metoda de cercetare

10. Metode de cercetare a faptelor sociale. Observaţie se numeşte
cunoaşterea unui fenomen neprovocat, a unui fenomen care s-a născut firesc, adică
fără intervenţia noastră la cauzalitatea lui. ea e de două feluri, după cum cel care
o face ia el contact cu fenomenul, sau află despre el prin relatările altcuiva, în
genere mai puţin pregătit.

În cel dintâi caz avem a face cu observaţia directă, iar în al doilea cu
observaţia indirectă.

Experimentul se deosebeşte de observaţie prin faptul că el este provocat
de cel care-l observă. Destul de rar folosit de către sociologi, pentru că uneori le
lipseşte puterea de a-l determina, iar alteori periclitează mersul echilibrat al
societăţii, el este totuşi utilizat cu prilejul verificării unor fenomene de ordin
secundar.

A face observaţie şi experiment, mai ales în sociologie, impune în mod
necesar şi un alt lucru: înţelegerea. Aceasta pentru excelentul motiv că oamenii
leagă de cele mai multe ori de un fapt social un înţeles pe care acest fapt, prin
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însăşi firea lui, nu-l spune, deseori nici nu-l sugerează. De exemplu, umblatul cu
capul gol care, în oraş, e semn de sportivitate, la ţară e semn de doliu.

Un cercetător care n-ar căuta să degaje semnificaţia deosebită după mediu
a acestui fapt n-ar înţelege într-un atare caz nimic din fenomen. În rezumat, e nevoie
să cunoaştem faptele sociale nu numai exterior, înregistrându-le, ci trebuie să
căutăm să aflăm şi înţelesul lor pentru cei ce le-au realizat. Interpretarea lor numai
în perspectiva mediului nostru, al observatorului, este una din erorile cele mai mari
pe care le putem face.

este însă cu putinţă să surprindem înţelesul faptelor sociale? O nedumerire,
care se dizolvă dacă ne dăm seama că omul e capabil să se familiarizeze şi cu
viaţa membrilor unei unităţi străine.

Ca să cercetăm, de pildă, viaţa minerilor, ne vom  integra în viaţa lor, vom
convieţui cu ei până când îi vom înţelege. În cazul în care mai rămân anumite
fenomene, pe care nu le putem încerca, folosim larga rezonanţă şi putere de
transpunere de care e capabil sufletul omenesc pentru a surprinde stările sufleteşti
ale semenilor, oricât de diverse ar fi îndeletnicirile lor.

Această trăire nu trebuie să ducă, însă, la sacrificarea cercetării obiective.
Să nu ne limităm niciodată la un singur informator, ci să apelăm totdeauna

la mai mulţi, având grijă ca aceştia să fie din diferite categorii sociale. e bine să
fie şi de diferite vârste, de sex diferit, de pregătire intelectuală diferită. Faptul poate
fi precizat mult mai uşor în acest caz. Cercetarea tuturor aspectelor. Să nu privim
un lucru sub o singură faţetă, sub un singur unghi. Ci total. În toate aspectele. Altfel
putem ajunge la rezultate contradictorii.

Înţelegerea esenţialului. Sunt şi aspecte nesemnificative, care, dacă le dăm
atenţie deosebită, întunecă esenţialul. De aceea operaţia aceasta de distingere între
esenţial şi neesenţial e necesară.

Interdependenţa factorilor. Dacă trebuie să înlăturăm neesenţialul nu
înseamnă că trebuie să simplificăm problema căutând explicaţia unui fenomen
într-un singur factor. Viaţa e un tot, în care părţile se influenţează şi se determină
reciproc. Nu trebuie uitat acest lucru, ci stabiliţi toţi factorii şi proporţia în care
au intervenit efectiv. Această influenţă reciprocă a factorilor între ei, această
interdependenţă a lor, care face ca atât cadrele cât şi activităţile sociale să nu
lipsească din nici un fenomen şi care se dezvoltă laolaltă, se numeşte legea
paralelismului sociologic.

Ca o orientare de ordin general trebuie să mai adăugăm următoarele: Orice
observaţie trebuie să fie: a) controlată, adică fenomenul să fie privit în mai multe
rânduri pentru ca nu cumva existenţa lui să fi fost întâmplătoare, b) verificată.
Adică făcută şi în alt loc astfel încât să putem face generalizarea.
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Bibliografie: D. Gusti–tr. herseni: Elemente de sociologie; Dimitrie Gusti: Cunoaştere
şi acţiune, volumul 1, capitolul II şi volumul 2, capitolul I; h.h. Stahl: Tehnica monografiei
sociologice, Bucureşti, 1934.

11. Cum se defineşte un fapt social. Indicăm aici trăsăturile ce definesc un
fapt social şi care trebuie să fie urmărite cu grijă de orice cercetător, atunci când
vrea să prezinte şi să lămurească un fapt social.

a) Spaţiul. Orice fapt social se petrece pe o arie mai mult sau mai puţin
întinsă. Aria aceasta trebuie delimitată (de pildă: un anume tip de casă, de costum,
de bocet, de plug, de tehnică agricolă sau zootehnică se întâlneşte numai în satele
cutare, în valea cutare).

b) Timpul. Orice fapt social e istoric; s-a născut la un anume moment şi
durează până la un altul. Ca atare, spre a-l lămuri, trebuie fixate momentul lui de
naştere şi, în caz că aparţine trecutului, data intrării lui în penumbră sau moarte.
evident că şi aci, ca şi în cazul localizării în spaţiu, e greu să obţinem precizări
matematice. Se pot însă surprinde cel puţin momentele de ieşire la iveală ale
faptului dacă — printr-o anumită pricepere — nu putem sesiza şi perioadele de
incubaţie a acelui fapt şi primele lui licăriri (de pildă: când a apărut o anume formă
a răzăşiei, un anume negoţ, tendinţa de a emigra în oraş, în satul studiat).

c) Frecvenţă. Unele fapte sociale sunt foarte răspândite, altele rare. Stabi -
lirea frecvenţei sau a rarităţii lor ne dă de abia greutatea lor socială (astfel, costumul
tradiţional mai poate fi purtat numai de câţiva bătrâni sau de tot satul, cutare tehnică
agricolă să fie cunoscută numai de puţini gospodari novatori sau de toţi).

d) Situaţia socială. Oamenii de condiţii sociale diferite făptuiesc şi
reacţionează deosebit. Logica lor e deosebită şi preocupările lor nu sunt aceleaşi.
Determinarea unui fapt social oarecare reclamă şi o precizare a păturii sociale care
i-a dat naştere şi-l conservă şi a atitudinii celorlalte pături faţă de el (costumul
bogatului e pe alocuri mai modernizat, în altă parte mai tradiţionalist decât al
săracului; emigrarea la oraş un fapt care de obicei nu porneşte decât de la ţăranii
săraci; darea copiilor la şcoli, altul care intervine mai ales în cazul ţăranilor bogaţi).

c) Sexul. Prin firea lor emotivă femeile sunt întotdeauna mai aproape de
magie, religie şi mistică. De aceea, în general, ele sunt mai legate de tradiţie decât
bărbaţii, care, gândind mai discursiv şi având mai puţină emoţionalitate sau cel puţin
o emoţionalitate mai organizată, se scutură mai lesne de astfel de stări de spirit,
fiind mai novatori. Nici o mirare deci dacă bărbaţii vor lipsi mai des de la biserică
în sărbători, pe când pentru femei participarea e aproape o dogmă, şi dacă nu vor
crede în anume obiceiuri pe care le respectă cu sfinţenie mamele şi soţiile lor.

f) Vârsta acelora care participă la un anume fapt social. trecând peste faptul
că tinereţea şi bătrâneţea sunt uneori lucruri deosebite de numărul de ani pe care-
l are cineva — sunt oameni care se nasc bătrâni — tinereţea ca vârstă are un anumit
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fel de a privi viaţa şi de a făptui. ea e mai entuziastă, mai radicală şi mai receptivă
în a primi lucruri noi. Bătrâneţea, care e vecină cu moartea, iese mai greu din făgaş,
această apropiere de moarte comunicându-i mai accentuat ideea lipsei de rost a
schimbării de atitudini. Astfel că nu e de mirare dacă, plecat o vreme la oraş, flăcăul
va aduce noi obiceiuri, o altă logică, pe când bătrânul în aceleaşi condiţii — minus
tinereţea — n-o va face. trebuie dar să stabilim dacă un fapt provine de la bătrâni
sau de la tineri, categoria de vârstă, care-l afirmă şi comportarea celorlalte generaţii
faţă de el.

De consultat: h.h. Stahl: Tehnica monografiei sociologice, Bucureşti, 1934;
A. Golopenţia: Monografia sumară a satului, „Curierul Serviciului Social“, 1939, 4.

12. Cercetările comune tuturor echipelor. Satele şi oraşele ţării noastre au
probleme comune, după cum prezintă şi probleme speciale, care variază de la
aşezare la aşezare şi care decurg, fie din situaţia geografică a localităţii respective,
fie dintr-o îndeletnicire sau deprindere caracteristică. Cercetătorul va trebui să
studieze atât înfăţişările comune tuturor aşezărilor româneşti, cât şi aspectele
particulare fiecărui sat sau fiecărei regiuni.

În ce priveşte cercetările generale, Serviciul Social foloseşte anul acesta:
1. Foile de familie şi economice, ale căror rosturi sunt similare cu cele arătate de
d-l M. Sanielevici, referitor la recensământul general, în „Arhiva pentru Ştiinţa
şi Reforma Socială“, IX, 4; 2. Formularul pentru studiul vieţii economice a satului;
3. Formularul pentru studiul stării sanitare a satului; 4. Formularul pentru studiul
vieţii culturale a satului.

Cu prilejul prezentării acestor formulare, se va insista cu deosebire asupra
faptului că trebuie pusă multă atenţie la completarea unui formular. Foarte simple
în aparenţă, formularele statistice tentează la neglijenţă. Urmarea e că formularele
celor care le-au socotit mai prejos de ei sunt, de foarte adeseori, incomplete şi
inutilizabile. Pentru a nu părădui timpul şi cheltuiala investită în recensăminte sau
anchetele făcute cu ajutorul formularelor pomenite e nevoie ca fiecare colaborator
să analizeze atent formularul şi să nu scape din vedere la completare nici una din
chestiuni, în cazul nici unui exemplar de formular.

educaţia în acest sens va fi făcută şi consolidată la teren, cu prilejul unei
aplicaţii. Se vor completa acolo, sub privegherea unui comandant, câteva, puţine,
formulare de echipele Şcolii, insistându-se ca să fie obţinut răspuns clar la fiecare
întrebare şi ca nici o întrebare să nu rămână nepusă, ca nici un răspuns (fie şi lipsa
de răspuns) să nu rămână neconsemnat.

13. Cercetările speciale locale. Realitatea socială românească este foarte
diferenţiată. Uneori sunt deosebite stadiile de evoluţie socială, la care au ajuns
diferitele regiuni ale ţării. În România contemporană se mai găsesc rămăşiţe ale
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devălmăşiei absolute (Vrancea), resturi ale regimului iobag feudal (moşii lucrate
în dijmă, răşfeturi) şi gospodării exploatate capitalist în vederea vânzării pe piaţă.

Alteori vitregia pământului ori suprapopulaţia împing ţărănimea sărăcită
să recurgă la munci şi meserii anexe. Astfel, o parte din proletariatul rural face
munci speciale (pădurărit, făcutul ciuberelor, cercurilor, producerea mangalului),
o altă parte este obligată să emigreze la oraşe, unde bărbaţii devin lucrători sau
mici negustori, iar femeile devin servitoare sau muncitoare. În sfârşit, o altă
categorie descoperă un comerţ specific ţărănesc (strânsul de lână, de voştină, de
păr de porc), prin care-şi asigură existenţa.

toate aceste fenomene, care sunt mult mai variate şi complexe decât le-am
schiţat noi aici şi în care ţara noastră este foarte bogată, e bine să fie lămurite,
pentru ca forurile competente să poată lua măsurile utile: să le înlăture sau să le
promoveze.

Studiul problemelor speciale se face fie dând o descriere a feţelor mai
însemnate pe care le prezintă, fie făcând o anchetă prin formulare întocmite anume.
În acest al doilea caz se pot obţine şi preciziunile cantitative spaţiale şi istorice
care fac cu putinţă definirea completă. Formularele respective se întocmesc aşa
că se studiază întâi fenomenul respectiv, emigrarea la oraş, de pildă, în toate feţele
lui, apoi se stabilesc aspectele lui, care ar fi interesant să fie precis cunoscute în
toate cazurile de emigrare. Din acestea se face apoi [un] formular care se
completează pentru toate gospodăriile satului studiat, sau, în caz că lucrul nu e
cu putinţă, numai pentru tot a doua, tot a treia, a patra gospodărie ori numai pentru
partea de sat care prezintă fenomenul respectiv în mod pronunţat. Procedeele
folosite trebuie menţionate todeauna, când se prezintă rezultatele.

Iată un astfel de formular întocmit pentru studiul lucrului la oraş al
locuitorilor unui sat din Muntenia de nord:

ANChetA
asupra lucrului la oraş al locuitorilor din Bogaţi-Dâmboviţa

1) Gospodăria nr. …
2) Membrii gospodăriei:
Numele… sex… vârsta…
Numele… sex… vârsta…
Numele… sex… vârsta…
Numele… sex… vârsta…
Numele… sex… vârsta…
3) Cât pământ: livezi…    ha, vie…    ha
agricol…   ha
4) Ce vite: …
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5) A plecat cineva? DA, NU
Cine… căsătorit/necăsătorit
Când a plecat… Unde lucrează…
Ce lucrează…
Ce salariu are… sezonier DA, NU, permanent DA, NU.
6) De ce pleacă?
…
7) Câţi bani a făcut? …
A cumpărat pământ? …
8) Cheltuielile de întreţinere …
9) Pe unde a mai fost? …

1935…
1936…
1937…

Spre a-şi ajunge scopul, acel de a obişnui ochii tinerilor din Şcoală să
surprindă astfel de probleme speciale, lecţia va cuprinde expunerea amănunţită
a câtorva cercetări din cele publicate în „Sociologie românească“ sau cunoscute
din campanii şi cercetări anterioare de comandantul care ţine lecţia.

De consultat: Revista „Sociologie românească“ (S.R.), care a publicat mai ales în anii
1937, 1938, 1939, numeroase cercetări speciale asupra satelor româneşti. Cităm câteva: Florea
Florescu: Vidra: Vânzătorii şi meşteşugarii ambulanţi, S.R., 1938, 4–6; Gh. Reteganul şi Gh.
Bucurescu: Ocupaţiile anexe ale locuitorilor din Căianul Mic; Gh. I. Ciorănescu: Lunca, satul
de fabricanţi de preşuri şi velinţe din Dâmboviţa, S.R., 1938, 7–9; I. Gugiuman: Migraţiunile
sezonale la bulgarii huşeni; Ştefan Popescu: Zidarii teleormăneni din Bucureşti, S.R., 1938,
10–12; Ştefan Popescu: Măturătorii Capitalei, S.R., 1939, 1–3; Magdalena Livezeanu: Oltenii
din Bălceşti-Vâlcea, S.R., 1937, 5–6; Ion Berca: Mişcarea spre oraşe a locuitorilor din Arcani-
Gorj, S.R., 1937, 9–10.

14. Alcătuirea unei monografii. Piatra de încercare a cercetătorilor realităţii
sociale e monografia de unitate socială. Cercetări fragmentare, cum sunt cele cerute
tuturor echipelor sau cele care lămuresc o problemă specială, pot fi duse la bun
sfârşit de oricine e atent şi ordonat. Monografii, care să caracterizeze voinţa socială
a unităţii studiate, nu le izbutesc decât celor care au învăţat să vadă simultan feţele
numeroase ale realităţii sociale şi legătura strânsă dintre ele.

La o monografie nu importă numărul paginilor. Multe volume groase care
se intitulează astfel, sunt, bine privite, nişte simple conglomerări de studii
speciale. Şi, în schimb, alte articole scurte consacrate unei unităţi sociale sunt
monografii în înţelesul de explicare a unei unităţi sociale până în structura şi
dinamica ei cea mai intimă, pe care i-l dăm.
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Analiza fiecărui cadru, inventarierea tuturor manifestărilor, a relaţiilor şi
a proceselor unităţii studiate este etapa pregătitoare a întocmirii unei monografii.
Aceasta e realizată de abia atunci când e caracterizată voinţa socială a acestei
unităţi, prin stabilirea măsurii în care manifestările domină cadrele. Redactarea
definitivă nu trebuie începută decât după această operaţie. Calitatea la care trebuie
să râvnească oricine redactează o monografie este conciziunea.

Cercetările speciale, care ne apropie de problema centrală a vieţii satului
studiat, când sunt bine alese, sunt şcoala cea mai potrivită în vederea întocmirii
de monografii.

De consultat: O orientare asupra cercetărilor prealabile întocmirii monografiei oferă:
h.h. Stahl: Monografia unui sat, Bucureşti, 1937 şi A. Golopenţia: Monografia sumară a
satului, „Curierul Serviciului Social“, 1939, 4.
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ACTIVITATEA SEMINARULUI DE SOCIOLOGIE 
DIN BUCUREŞTI

publicat în „Sociologie românească“, an. iii (1938), nr. 7–9, p. 419–420,
la rubrica Însemnări. Semnat A.G. atât în sumar cât şi la sfârşitul textului.

A.G. înfăţisează trei lucrări de licenţă prezentate în sesiunea din toamna
anului 1938: Miron Constantinescu, Cauzele sociale ale răscoalei lui Horea;
Coriolan Gheţie, Persoana în societatea contemporană; şi Mariana Klein, Spirit
obiectiv şi obiectivat.

Miron Constantinescu va participa ulterior la anchetele din 1938 conduse
de A.G. şi D.C. Georgescu (ale căror rezultate au fost publicate în volumele 60 sate
româneşti, i, ii, iV şi V) şi 1939 (ale căror rezultate apar în volumul Dâmbovnic,
o plasă din sudul judeţului Argeş. Câteva rezultate ale unei cercetări monografice
întreprinse în 1939 sub conducerea lui Mihai pop şi A. Golopenţia, Bucureşti:
institutul de Ştiinţe Sociale al României, 1942). el va publica, în vol. iV al celor
60 sate româneşti studiul Şepreuş. Un sat de agricultori din Şesul Tisei (p. 1–15)
şi în volumul V al aceleiaşi lucrări studiul Bogaţii, un sat de negustori de fructe
şi de emigranţi la oraş din Dâmboviţa (p. 184–205); iar în Dâmbovnic, studiul
Procesul de sărăcire în Oarja (p. 52–57). În volumul Ultima carte am publicat
corespondenţa confiscată dintre A.G. şi Miron Constantinescu, care se afla în
1947–1948 la conducerea Comisiei de Stat a planificării, în a cărei subordine
trecuse institutul Central de Statistică (şi implicit A.G., ca Director General al
acestuia).

pe Mariana Klein-Şora şi pe Mihai Şora A.G. îi va întâlni pentru ultima
dată la paris, unde se afla cu prilejul Conferinţei de pace (UC, p. 270–272).

ÎNDREpTAR pENTRU ORGANIZAREA 
INSTRUCŢIEI SOCIOLOGICE ÎN ŞCOLILE DE pREGĂTIRE S.S.T.

publicat sub formă de broşură de Serviciul Social/ institutul de Cercetări
Sociale al României, Fundaţia Culturală Regală „principele Carol“, 1939, 39 p.
nesemnat.

Atribuirea a fost făcută posibilă de către H.H. Stahl care, în Amintiri şi
gânduri din vechea Şcoală a „monografiei sociologice“ (Bucureşti, Minerva,
1981), scria: 

În cadrul Serviciului Social […], Golopenţia a prevăzut o săptămână de
instructaj sociologic, în 1939 publicând o broşură de 39 de pagini,
Îndreptar pentru instrucţia sociologică în şcolile de pregătire a
Serviciului Social al tineretului. Broşura a fost redactată exclusiv de către

625

SOCIOLBUC

user
Text Box
..........

user
Text Box
Adnotare Sanda Golopenția



Golopenţia, deşi fără să-i poarte semnătura. totuşi ea îi aparţine şi e drept
să fie socotită ca operă a lui. Socotesc că această broşură este de o
importanţă capitală pentru înţelegerea justă a Serviciului Social şi a
modului cum gândeam pe atunci rosturile sociale ale sociologiei.
ideile de bază ale acestei broşuri au încă şi azi, cred, un interes deosebit,
căci ceea ce se urmărea era educarea cetăţenească a tineretului, în sensul
de a le da informaţia trebuitoare pentru cunoaşterea problemelor reale
ale ţării, în aspectele lor istorice, actuale şi de perspectivă, deci de
antrenarea lor constienţi în acţiune. În afară de o bibliografie selectivă
a problemelor, generală, dar şi diferenţiată pe regiuni, broşura cuprinde
şi o schiţă sumară, totuşi clară şi sugestivă, a istoriei noastre sociale, aşa
cum a fost ea înţeleasă de la Bălcescu încoace, o analiză demografică
şi economică a ţării, a biologiei şi demografiei ei, a structurii social-
economice, a oraşelor şi categoriilor sociale, a mişcărilor de tranziţie
de la sate în oraşe, a proceselor de modernizare şi industrializare, toate
formând laolaltă un tablou unitar, document atât de valoros încât nu poate
lipsi dintr-o istorie a vieţii noastre culturale aşa cum era ea văzută, în
preajma celui de-al doilea război mondial, de Şcoala de sociologie româ -
nească. Broşura mai cuprinde şi elemente de metodologie şi tehnică a
cercetării sociologice, desigur folosind terminologia, chiar şi unele idei
directive ale concepţiei gustiene, depăşind-o totuşi, prin interpretări care
fac ca până şi „voinţa socială“, preconizată de Gusti, să piardă caracterul
ei metafizic, devenind mai concretă, în sensul considerării ei ca feno -
men politic (p. 363–364).

A.G. vizează, prin acest text, formarea conducătorilor de cercetări care să
asigure, în lucrul echipelor, caracterul omogen şi calitatea ştiinţifică permiţând
însumarea rezultatelor simultane în cercetări de anvergură desfăşurate cu regu -
laritate meteorologică la nivelul întregii ţări. e, într-un fel, o prefigurare socio -
logică a Serviciului exterior al institutului Central de Statistică, înfiinţat în anii
1940 (prin reprezentare sistematică în plăşi, judeţe şi regiuni). Cf. comentariul
nostru la Structura socială a României. Contribuţia recensământului din 1941 la
lămurirea problemei (în Opere ii, p. 621). 

pLĂŞILE MODEL

publicat în „Curierul Serviciului Social“, an. V (1939), nr. 1 (joi 8 iunie),
p. 6, cu o fotografie în text.

textul de faţă se încadrează într-un lanţ de cinci articole-program menite
să clarifice abordarea sociologică de către echipe a unei unităţi încă nestudiate
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