MONOGRAFIA SUMARĂ
A SATULUI

Extras din Anton Golopenția, Opere complete, vol. I. Sociologie.
București: Editura Enciclopedică, 2002
Vezi, la sfârșitul documentului, adnotarea din același volum,
semnată de Sanda Golopenția.
UTILITATEA MONOGRAFIILOR SUMARE

Satele româneşti sunt în mare prefacere. Viaţa lor economică devine, din
autarhă, tot mai dependentă, dar totodată şi tot mai profitată de comerţul întregii
ţări şi al lumii întregi. Cultura lor tradiţională, sistem complet de credinţe şi practici
cu privire la lume şi om, e înlăturată prin pătrunderea în sat a culturii moderne
ştiinţifice.
Datorită multor cauze: aşezării, structurii lor sociale vechi, apropierii sau
depărtării de căile de comunicaţie şi de oraşe, satele din diferitele ţinuturi ale ţării
nu se găsesc însă în acelaşi stadiu al acestei prefaceri. Cele din unele regiuni ale
transilvaniei (Ţara Oltului, Sibiu, târnava, Năsăud, Banat), din Bucovina, din
unele judeţe ale Munteniei şi Olteniei (Muscel, Prahova, Ilfov, Romanaţi, Dolj)
au ajuns la stadii înaintate, pe când altele (Basarabia de Mijloc, Moldova,
Maramureşul, Munţii Bihorului) sunt cu mult în urma lor.
În aceste din urmă regiuni, satele noastre se găsesc încă în plină criză:
siguranţa vechilor rânduieli tradiţionale este pierdută, iar foloasele rânduielii noi:
ale ştiinţei, ale economiei naţionale şi mondiale, încă neutilizate. Nu mai cred în
babe, dar încă n-au doctori. În celelalte, s-a stabilit un fel de echilibru între cultura
tradiţională şi cea ştiinţifică, între economia casnică şi economia orientată după
piaţă.
Interesul statului românesc e ca faza de tranziţie de la satele cu cultură
tradiţională strălucită, dar trăind pe seama lor, la satele integrate economic, social,
cultural în naţiune să fie cât mai scurtă. toate măsurile administraţiei noastre tind
să grăbească această transformare. Dar e firesc ca măsurile potrivite pentru o
regiune să fie premature sau întrecute în altă regiune. Undeva unde, ca în Ţara
Oltului, toţi ştiu citi, socoti, calcula cu nevoile pieţii, administraţia poate inaugura
un program de organizare prin credite a unor industrii şi manufacturi de prelucrare
a cerealelor, legumelor, fructelor, a produselor animale, a fibrelor textile. În alte
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regiuni, în Basarabia de Mijloc şi de Sus bunăoară, unde din trei oameni abia unul
ştie citi, unde activitatea economică e încă rudimentară şi prevăzută de străini,
sunt la rând de abia acţiuni pregătitoare de învăţătură de carte, de treptată formare
a spiritului comercial.
Concomitent cu această trecere a satelor noastre de la rânduiala lor
tradiţională la cea modernă, raţionalizată a oraşelor, are loc o creştere considerabilă
a populaţiei. Aceasta prilejuieşte problema nouă a suprapopulării agricole. Moşia
fiecărui sat fiind mărginită, această creştere a avut drept urmare fie îmbucătăţirea
peste măsură a pământului, fie descoperirea de ocupaţii anexe (sate care fac anume
industrie sau negoţ: fac ciubere, strâng păr de porc, ceară, ouă, păsări etc.). Numai
în puţine din ţinuturile ţării revărsarea aceasta de suflete a încetinit sau a încetat:
aşa în Banat, în Ardealul de miazăzi, în Năsăud.
Deosebirile dintre ţinuturile ţării se impun tot mai mult atenţiei celor ce
conduc administraţia ţării. ei tind acum spre o diferenţiere a administraţiei, spre
adaptarea la fiecare regiune a măsurilor pe care le cere starea prezentă a regiunii
respective.
Condiţia unei astfel de adaptări a administraţiei la împrejurările diferite din
ţinuturile deosebite ale ţării este cunoaşterea exactă a situaţiei speciale a fiecărei
regiuni. este harta sociologică a României. Monografiile sumare ale satelor în care
lucrează echipele pot deveni un prim pas în vederea acestei hărţi. Lucrarea în care
vor fi publicate tablourile celor 60 de sate din regiunile deosebite ale ţării, în care
lucrează echipe, va da oricui aprehensiunea diversităţii ţării şi indicaţii despre multe
tipuri de sate, regionale, după cultură, fostă structură socială, vechime şi va stimula
diferenţierea măsurilor administrative după realitatea fiecărei regiuni.
ÎNDREpTAR pENTRU ÎNTOCMIREA MONOGRAFIEI SUMARE
A UNUI SAT

I. Ţinutul natural din care face parte satul

Delimitare sumară (schiţă cartografică) înăuntrul judeţului (al judeţelor, dacă
e cazul) în care se găseşte şi caracterizare. Situaţia satului în care lucrează echipa,
în acest ţinut natural. Satele, târgurile şi orasele cu care e în legătură.
Ţinutul natural nu coincide decât arareori cu plasa; el este definit, uneori,
printr-o depresiune, printr-o vale, prin zona de atracţie a unui târg, alteori
printr-un soi local al neamului românesc (moţi, ungureni) ori printr-un trecut social
deosebit (Codrul Basarabiei, cu sate foste mazileşti şi răzăşeşti faţă de regiunile
de foşti ţărani sau de slobozii de răzeşi imigraţi din hotin, Soroca şi Bălţi şi de
colonişti din tighina, Cetatea-Albă; regiunile de foşti grăniceri din Banat şi Ardeal,
spre deosebire de regiunile de foşti ţărani birnici ai Curţii de la Viena respectiv
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de foşti iobagi), ori printr-o ocupaţie caracteristică (ţuicari ori podgoreni, ori
lemnari, spre deosebire de satele de plugărie exclusivă) ori prin grai deosebit, port
deosebit.
Pentru determinarea ţinutului natural sunt necesare convorbirile purtând
asupra acestei teme cu oamenii mai umblaţi şi mai deschişi la lume ai satului, cu
personalităţi din târgurile învecinate şi din capitala de judeţ.
Cum ţinutul natural este un organism, e firesc ca satele ce-l alcătuiesc să
nu fie întru totul omogene. evidenţierea trăsăturilor specifice satului în cadrul
ţinutului natural nu trebuie să lipsească din această parte a monografiei sumare.
Vizitarea satelor vecine şi opinia locuitorilor acestora despre satul în care se găseşte
echipa face cu putinţă lămurirea acestor aspecte.

II. Satul

Cadrul cosmologic
1) Forma de aşezare
este risipit? alcătuit dintr-un grup de cătune? (numele acestora, populaţia
fiecăruia, depărtarea faţă de cătunul central), adunat? concentrat? Are satul aşezări
secundare: stâne în munte (la ce depărtare)? sălaşe ori odăi, deosebite de gospodăria din sat, la munte şi în câmp? (câte sălaşe ori odăi faţă de gospodării în sat).
Risipite sunt satele în genul celor din Munţii Apuseni, cu casele izolate;
alcătuite dintr-un grup de cătune, satele cu mai multe nuclee, de sub munte, din
Oltenia şi Muntenia; adunate, satele cu un singur nucleu de pe cea mai mare parte
a întinsului ţării, în care casele se găsesc încă în mijlocul unor ogrăzi mari, dar
au apărut şi uliţele, printre garduri, fântâni şi cruci; compacte, în sfârşit, sunt satele
din Banat, Ardealul meridional, Năsăud, cu casele lipite unele de altele de-a lungul
uliţelor.
Stâna este o prelungire a satului şi, la fel, gospodăriile reduse pe care, în
unele regiuni, gospodarii şi le fac deosebit de gospodărie, în câmp, pe ogorul lor
sau la munte în vreo poiană stăpânită de ei.
e de notat câte (aproximativ ce parte, în caz că nu se poate face numărătoarea) din aceste aşezări secundare se găsesc pe terenuri arabile, câte în munte
la păşuni, pădure, câte sunt locuite permanent (de bătrâni, de însurăţei).
2) Construcţiile
A. Casa de sărac, mijlocaş, fruntaş: a) temeliile şi pereţii: de piatră? de piatră
şi lemn? de lemn? de piatră şi cărămidă? de paiantă? de chirpici?; b) [a]coperişul:
de paie? de stuf? de şindrilă? de ţiglă? de tablă?; c) câte încăperi are casa obişnuită
de sărac, de mijlocaş, de fruntaş? (de anexat planurile şi schiţele tipurilor de case);
d) interiorul: modul cum sunt folosite încăperile, cum sunt mobilate?
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B. Ograda: împărţeala şi acareturile în cazul tipurilor mai însemnate de
gospodării (de anexat schiţe). Au grădini cu zarzavaturi pe lângă casă sau seamănă
porumb şi în locul de grădină?
C. Împrejmuirile: de piatră (aşezată una peste alta, legată prin tencuială)?
de nuiele? spini? stuf? şipci? scândură?
D. Casa şi împrejurimile sunt împodobite cu crestături? zugrăveli?
e. În ce măsură sunt făcute de meşteri şi în ce măsură de chiar proprietari?
Se vor căuta şi informaţii istorice, spre a stabili direcţia în care evoluează
construcţiile din sat. De la casă de lemn, acoperită cu şindrilă, de pildă, la casă
de cărămidă acoperită cu ţiglă sau cu tablă. În astfel de cazuri se va arăta măsura
în care tipul vechi mai supravieţuieşte la săraci şi în care s-a răspândit cel nou
printre bogaţi şi mijlocaşi. O dată cu tipurile noi apare în tot mai mare măsură
munca specializată a zidarului, a tâmplarului, a tinichigiului etc. Se va stabili de
unde vin aceşti meşteri şi dacă se aşează în sat tineri care să cunoască acest
meşteşug. Inreresant e de ştiut locul de unde a fost importat tipul nou de casă.
Din oraş? din sate vecine?
F. Construcţii industriale şi comerciale: mori, velniţe, magazii (aparţinând
unor particulari, dar fiind folosite de săteni contra plată).
G. Construcţiile publice. Numărul şi destinaţia lor (cămin cultural, biserică,
şcoli, primărie, dispensar, cooperativă, grajd comunal, cuptor de uscat prune
comunale etc.). Anul construcţiei.
3) Pământul, apa, clima, flora şi fauna
Regiune de munte? de dealuri? de câmpie? de baltă? Are regiunea şi satul
apă suficientă şi potabilă (e străbătut de râu? are locuri potrivite pentru grădinărie
cu irigaţii? are izvoare şi fântâni în număr suficient?) Nu prilejuieşte apa de băut
tulburări organice (guşă etc.)? Clima locală (în lipsa înregistrărilor meteorologice,
o redare a caracterizării pe care o fac localnicii succesiunii anotimpurilor şi a
epocilor de ploaie şi secetă). În ce măsură determină această climă viaţa satului?
Particularităţi ale vegetaţiei importante pentru viaţa satului: mai subzistă păduri
în vecinătate? Păşuni de munte? Condiţii prielnice viticulturii, ţuicăritului, pomăritului. Particularităţi ale faunei naturale însemnate în viaţa satului (peşti, vânat
care se vinde, vieţuitoare ce primejduiesc regulat culturile şi animalele domestice).
Cadrul biologic
4) Populaţia
A. Volumul populaţiei: a) Numărul sufletelor (Recensământul echipei din
1938). La data recensămintelor anterioare 1930, apoi, în Vechiul Regat 1912, 1899,
1859; în Banat, Ardeal şi Bucovina 1910, 1900, 1890, 1880; în Basarabia 1897
(în caz că poate fi stabilit din Arhiva comunală); b) Numărul gospodăriilor (la data
aceloraşi recensăminte generale). Precizări asupra evoluţiei anterioare a numărului
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gospodăriilor, obţinute în eventuale catagrafii fiscale vechi şi prin amintirile
bătrânilor (îndeosebi ale foştilor strângători de biruri). Numărul familiilor.
Numărul familiilor fără copii, cu un copil, cu doi copii, cu trei copii, cu patru copii,
cu cinci copii etc. Mişcarea populaţiei: Naşterile (numai născuţii-vii), morţii (fără
născuţi-morţi), excedentul natural (diferenţa dintre născuţi şi morţi), căsătoriile
şi divorţurile în fiecare din anii de după 1912 în Vechiul Regat; 1910 în Banat,
Ardeal şi Bucovina; şi 1897 în Basarabia (de extras din matriculele stării civile).
Migraţiuni (în America — în oraş, după război).
B. Compoziţia etnică a satului. Numărul românilor, al evreilor, al ţiganilor
şi al celor din alte neamuri ce intervin în sat. De când s-au aşezat în sat locuitorii
de neam străin? Cu ce se ocupă? Care e situaţia lor în sat (fac grup deosebit? sunt
integraţi în populaţia românească?)
C. Antropologia locuitorilor români. Caractere fizice (statură, tip constituţional, putere de muncă) şi psihice (atitudini). există un tip local bine conturat
sau nu (de văzut în ce măsură se împrospătează prin căsătorii). — Antropologia
grupurilor minoritare mai însemnate.
Între gospodărie şi familie este următoarea deosebire: familia este grupul
alcătuit din soţ şi soţie şi copiii lor necăsătoriţi, pe când gospodăria este o unitate
economică bazată pe legături de familie. Gospodăria poate întruni uneori mai multe
familii: aşa, în cazul unor părinţi care au luat ginere în casă sau noră în casă.
5) Starea sanitară a satului
A. Cum se hrănesc diferitele pături sociale ale satului? Ştiu să folosească
producţia vegetală şi animală a satului? Lista mâncărurilor celor mai frecvente
în sat. Variaţia mâncărurilor (citaţi lista de bucate a unor familii tipice pentru
diferitele pături sociale ale satului în decurs de o săptămână). De câte ori şi la ce
vreme din zi mănâncă. Cum sunt hrăniţi copiii. Ce deosebiri sunt între alimentaţia
de vară şi de iarnă?
B. Aprovizionarea cu apă a satului. Se bea apă de râu, izvor, fântână? Cum
sunt îngrijite sursele de apă?
C. Consumaţia de alcool a satului. Ce se bea: vin, bere, ţuică.
Comportarea diferitelor pături sociale ale satului faţă de alcool.
În ce măsură [se bea] din producţia proprie, în ce măsură din comerţ. Când
se bea: duminica, sărbători şi zile de lucru. Câte crâşme are satul? Duc crâşmarii
o acţiune de sporire a consumaţiei de băuturi alcoolice? Sau satul consumă alcool
cu măsură? Beau copiii? Femeile? Se pot constata urmări vădite ale consumaţiei
de alcool asupra sănătăţii satului?
D. Fumatul. Ce valoare reprezintă tutunul şi ţigările desfăcute în decurs de
un an în sat? Are urmări considerabile asupra sănătăţii şi rezistenţei oamenilor
din sat?
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e. Locuinţa diferitelor pături sociale ale satului din punctul de vedere al
igienei. Cum dorm? Cum aerisesc? Cum încălzesc? Cum luminează casa?
F. Îmbrăcămintea. Poartă îmbrăcămintea tradiţională? Costumul orăşenesc
pe care l-au adoptat îi apără mulţumitor?
G. Bolile cele mai frecvente în sat. epidemiile care au bântuit în sat după
1920 (câţi bolnavi, câte victime?). Au suferit unele pături sociale în măsură mai
mare de pe urma epidemiilor? (care?) Numărul infirmilor din sat. Mortalitatea
infantilă începând cu 1920.
h. Acţiunea sanitară. Depărtarea până la sediul medicului de plasă. există
medic în sat? Are satul ţărani care fac medicină empirică, descântătoare, vrăjitoare. Ce pături sociale recurg la ei şi în ce cazuri? Are satul moaşă cu pregătire
specială, infirmieră? Unde se găseşte farmacia cea mai apropiată? Constatări ale
medicilor echipei asupra modului în care activează medicii, agentul sanitar,
farmacistul, moaşa, infirmiera (onorarii, costul reţetelor, deplasări la sate).
Cu prilejul prezentării situaţiei sanitare a satului, se va face legătura cu
situaţia economică şi culturală a satului. Aceasta din urmă condiţionează şi explică
în bună parte situaţia sanitară, care, la rândul ei, condiţionează şi explică şi ea în
bună parte situaţia economică.
Cadrul istoric
6) Trecutul social
A. este sat vechi? Date certe şi legende locale asupra înfiinţării. Dacă da,
este sat omogen de foşti boieri rurali (dvoreni, mazili, nemeşi), de foşti oameni
liberi (răzeşi, moşneni, grăniceri), de foşti oameni boiereşti (vecini, clăcaşi, iobagi)
sau este sat mixt care întruneşte reprezentanţii mai multora din aceste stări sociale?
Cum se distribuie populaţia satului între fostele stări sociale? (Câte familii din
câte neamuri de foşti dvoreni, de foşti mazili etc.). Vechea ierarhie socială mai e
activă în sat (evitarea încuscririlor, locuri deosebite în biserică, horă deosebită etc.)
şi în raporturile cu satele vecine (în caz că acestea sunt de altă treaptă)? Natura
averilor devălmaşe ce mai subzistă şi modul de folosinţă (descriere sumară). Venitul
anual adus părtaşilor (venitul total anual, principiul după care se împarte
părtaşilor). Când a avut loc ultima împărţeală de avere obştească (numele şi
suprafaţa trupului de moşie care a fost transformat din pădure sau din păşune în
teren agricol şi principiul după care s-a făcut împărţeala. Amintiri ale bătrânilor
despre împărţelile agricole anterioare (cu aceleaşi detalii). Reformele agrare:
a) Întâia reformă agrară (1865 Banat, Ardeal, Crişana, Maramureş, Bucovina; 1862
Basarabia; 1864 Muntenia şi Moldova). Numărul gospodăriilor împroprietărite.
Suprafaţa totală a loturilor de pământ arabil acordate gospodăriilor. Ce suprafeţe
de păşune, pădure, terenuri pentru destinaţii speciale (care?) a primit comuna?;
b) Împroprietăriri ulterioare înainte de 1921–1925. Dacă s-au făcut în satul studiat,
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data (în Vechiul Regat, parcelările de moşii particulare în urma legilor din 1868,
1873, 1875, 1881 şi, mai ales, a legii de parcelare a tuturor moşiilor statului din
1889). Numărul gospodăriilor împroprietărite. Suprafaţa totală a loturilor de pământ
arabil acordate gospodăriilor. Ce suprafeţe de pădure şi de păşuni a primit comuna
şi ce suprafeţe de terenuri pentru destinaţii speciale (lot şcolar, loturi demonstrative
etc.). Când s-a făcut comasarea proprietăţilor (în ţinuturi care au fost sub stăpânire
ungurească, comasarea s-a făcut pe alocuri la sfărşitul veacului al XIX-lea).
B. este sat nou (înfiinţat după război, prin colonizare)? Data înfiinţării.
Provenienţa coloniştilor (se va nota numărul familiilor venite din Macedonia,
timoc, Banatul Iugoslav, Oltenia şi Muntenia şi, după caz, satele, regiunile, judeţele
de baştină. Câţi capi de familie au venit cu avere? Cât cifra averea adusă de ei?
În ce au investit-o (cumpărări de terenuri, comerţ etc.)? Câţi capi de familie au
venit fără avere? Lotul-tip primit. Sarcinile care grevează anual gospodăria de
colonist? timp de câţi ani? Suprafaţa de pământ arabil cumpărată de colonişti din
banii lor proprii? Ce suprafeţe de păşune, de pădure, de terenuri cu destinaţii
speciale (care?) a primit satul (comuna)?
Manifestări economice
7) Starea economico-socială
A. Averea satului: a) pământ. Suprafaţa totală a moşiei (a hotarului) satului.
Cum e folosită, ce suprafaţă arabil? grădini? vii? livezi de pomi? fâneţe? păşuni
(în ce măsură comunale şi obştesti)? neutilizabil? Ce suprafeţe stăpânesc locuitorii
satelor vecine în moşia satului? Ce suprafeţe stăpânesc locuitorii satului în moşia
(hotarul) satelor vecine?; b) vite. Câte vite au gospodăriile din sat? Cabaline
(armăsari, cai, iepe, tineret)? Catâri? Măgari? Bovine (tauri, boi, vaci de lapte,
vaci sterpe, tineret)? Bivoli? Ovine (berbeci, oi, tineret)? Capre? Porcine (vieri,
scroafe, tineret)? Reproducătorii comunali?; c) inventar. Câte căruţe şi care? Câte
pluguri? Câte semănătoare, secerătoare, maşini de treierat (cu cai, cu aburi, cu
motor cu explozie), maşini de vânturat, tractoare, mori (de apă, vânt, cu aburi,
cu motor cu explozie?), teascuri, oloiniţe, poverne, cuptoare de uscat fructe?
Situaţiile cerute sub A.a, A.b, A.c se vor stabili, în caz că lucrul e posibil,
cu ajutorul foilor economice tipărite de S[erviciul] S[ocial]. De vreme ce foile
economice consemnează pământul stăpânit de gospodăriile din sat, indiferent de
faptul dacă se găseşte pe moşia satului sau pe moşia satelor vecine, urmează ca
suprafaţa totală a moşiei satului să fie aflată la notariat. tot acolo (eventual şi la
percepţie) se va cere suprafaţa stăpânită de locuitorii satelor vecine în moşia satului.
În genere, se vor cere la notariat toate datele din situaţiile A.a, A.b, A.c. În caz că,
între ele şi datele obţinute de echipă cu ajutorul recensământului făcut prin foile
de familie şi de gospodărie, apar diferenţe considerabile, se va lămuri pricina lor.
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B. Cum e împărţită averea satului între gospodării? Câte gospodării au mai
puţin de 0,5 ha pământ arabil? câte între 0,5001 ha–1 ha? câte între 1,001–2 ha?
câte între 2,001–3 ha? câte între 3,001–4 ha? câte între 4,001–5 ha? câte între
5,001–6 ha? câte între 6,001–7 ha?, câte între 7,001–8 ha?, câte între 8,001–10
ha? câte între 10,001–50 ha? câte peste 50 ha? Suprafaţa deţinută de fiecare din
aceste categorii, numărul de vite stăpânit (cai, bovine, bufaline, oi şi capre, porci)
şi numărul de membri de familie hrănit. Aparţinerea gospodarilor la aceste categorii
este ea urmarea vechii structuri sociale a satului: a faptului că sunt urmaşi de
dvoreni, de mazili, de nemeşi, de răzeşi, de moşneni, de grăniceri, de clăcaşi, de
iobagi? Se trage, de pildă, în satele mixte, majoritatea celor cu proprietăţi mai mari
de un anume număr de ha din neamuri mazileşti, de nemeşi etc., iar cei cu
proprietăţi mai mici de acest număr de ha din neamuri de clăcaşi, de iobagi etc.?
Sau, dacă satul a fost omogen, de aceeaşi stare socială, când s-au format averile
mai mari; când s-au pus temeliile averilor de azi, când au început să scapete săracii
de azi?
C. Cum e folosită averea satului de gospodării? În câte parcele e îmbucătăţită
moşia satului? Mijlocia de parcele pe ha (numărul parcelelor: suprafaţa totală
arabilă)? Distanţele maxime şi minime medii de la gospodărie. Intensitatea
muncii în sat. Producţia medie pe ha a cerealelor, a hectarului de vie, de livadă.
Producţia medie a vitelor de rentă (vaci, oi, porci). hrănesc vitele mari de rentă
şi porcii la păşune sau în grajd, cu nutreţ? Ţin păsări în mai mare număr, stupi,
iepuri de casă, viermi de mătase? Calitatea produselor. Preţul lor în sat şi la târgul
sau oborul unde se desfac. Starea căilor de comunicaţie, depărtarea de calea ferată,
de târguri şi oboare favorizează sau dezavantajează satul? Vânzarea produselor
se face prin intermediari? (domiciliaţi unde?). există începuturi de organizare
cooperativă a desfacerii? Ce rezultate dau? Gradul de intensitate al legăturii satului
cu comerţul, industria şi finanţele ţării. Ce cumpără: obiecte de monopol? unelte?
îmbrăcăminte (în ce măsură îşi mai produc singuri îmbrăcămintea)? mobile? maşini,
cărţi şi ziare? În ce târguri? Sau în prăvălii din sat? Câte prăvălii şi ateliere de
meşteşugar se găsesc în sat? Diferenţa între preţul produselor de primă necesitate
în sat şi la târg (gaz, sare, bumbac etc.). În ce măsură şi cu ce mărfuri se
aprovizionează satul de la negustori ambulanţi (gaz, marchitănie, icoane şi
oglinzi etc.).
Impozitele de stat şi comunale realizate în sat. Ce impozite plătesc
gospodarii mai de seamă. Se obişnuiesc depunerile la bancă? (Numărul celor cu
depuneri şi quantum-ul total al depunerilor). Cu ce datorii a intrat satul în
conversiune? În ce măsură participau păturile sociale ale satului la aceste datorii?
D. În ce măsură îşi pot agonisi în sat traiul gospodăriile? Ce suprafaţă de
pământ şi câte vite sunt necesare în satul respectiv pentru traiul unei familii cu
numărul de copii mijlociu în sat? Câte gospodării au mai puţin decât atât? Cum
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îşi agonisesc aceste familii traiul?: a) Lucrează pământ în parte (de la ce categorii
de gospodării obţin ele acest pământ? De la cei cu un anume număr de ha, de la
bătrânii fără copii, de la săracii emigraţi la oraş? etc.); b) Lucrează ca argaţi?; c)
Au meserii anexe (în sat: cojocari, rotari etc., în afara satului: ciubărari,
marchitani, găzari, voştinari etc.); d) Se duc la munci agricole şi forestiere în regiuni
care caută braţe de lucru (la cosit, lucrul viei, seceriş, la pădure); e) Lucrează în
industrii din centre apropiate locuind acasă sau venind duminica; f) Se duc la lucru
în oraşe, în ce anotimpuri, la ce munci?; g) Părăsesc definitiv satul, spre a se aşeza
la oraş? Câte familii intră în aceste categorii în anul 1937–1938 (1 sept[embrie]—
1 sept[embrie])? În cazul emigrărilor definitive în oraş, numărul celor ce au părăsit
satul după 1920.
Manifestări juridice
8) Luptă oamenii din sat împotriva îmbucătăţirii sub minimul de trai a
proprietăţii? Cum? Obiceiul în materie de înzestrări. Cum sunt înzestrate fetele
(numai bani şi zestre mobiliară sau şi pământ şi case?) Cum sunt înzestraţi fiii,
când se căsătoresc? Primesc pământ sau rămân în gospodăria părintească? Ce au
primit miresele şi mirii la ultimele zece nunţi dinainte de redactarea monografiei
sumare (se vor indica numele mirilor, data căsătoriei şi aportul). Obiceiul în materie
de moşteniri. Împart părinţii averea înainte de moarte sau urmează să se aplice
codul civil? Cum se procedează la împărţeli? Caută părinţii să dea tuturor copiilor
părţi egale în sensul codului, indiferent de situaţia fiecăruia? Sau previn
îmbucătăţirea dând numai celor mai nevoiaşi (nu şi celor daţi la învăţătură, cu
meserie, cu zestre frumoasă de la soţie sau soţ bogat? Cărui fiu sau cărei fiice îi
rămân casa şi curtea părintească în mod obişnuit, sau nu există obicei în privinţa
aceasta? Cum s-a procedat în cazul ultimelor zece decese de părinţi dinainte de
redactarea monografiei sumare (se vor indica numele capilor de familie decedaţi,
data decesului, dacă averea a fost împărţită înainte de moarte, dacă împărţeala a
fost respectată, numele şi vârsta moştenitorilor şi partea primită de fiecare ca
moştenire şi în cursul vieţii capilor de familie, la prilejurile ce urmează a fi
menţionate). eventuale tendinţe de înlăturare a îmbucătăţirii proprietăţilor. Pe ce
cale se opune rezistenţă împotriva îmbucătăţirii moşiilor: a) înşcolare şi dare la
meserie de fii?; b) înzestrarea numai în bani a fetelor?; c) limitarea naşterilor?
De ce pătură socială? Numai de fruntaşi, sau şi de mijlocaşi?
Manifestări politice
9) Structura socială
Care sunt păturile mai însemnate ale satului? Moşieri? ţărani fruntaşi, ţărani
de rând (mijlocaşi)? Ţărani săraci (muncitori agricoli)? Inteligenţa (funcţionarii
rurali: preotul, învăţătorul, notarul etc.), burghezie rurală (negustori, mestesugari
181

SOCIOLBUC

care n-au [ca] ocupaţie principală agricultura şi trăiesc în condiţii orăşeneşti),
cerşetori, infirmii? Ţiganii? Ce grosime are fiecare din ele? Ce rol în viaţa satului?
Care din aceste pături au solidaritate internă? Cum convieţuiesc ele în viaţa satului?
Cum priveşte fiecare din pături pe celelalte? Care din ele sunt în conflict? Cum
şi când cooperează? Burghezia rurală e alcătuită din români sau din ne-români
(evrei, germani, maghiari etc.)?
10) Starea culturală a satului
A. În ce măsură a pătruns în sat civilizaţia orăşenească? Se mai păstrează
portul? În ce măsură mai dăinuiesc în sat jocurile şi cântecele bătrâneşti,
basmele? În ce măsură au pătruns în sat jocuri şi cântece orăşeneşti? În ce măsură
se mai păstrează obiceiurile la botez, la nuntă, înmormântare, riturile agrare.
obiceiurile la construcţii? Se mai recurge la descântece, dezlegări, vrăji? Mai sunt
vii în sat ideile tradiţionale despre lume şi om sau au fost înlocuite cu rudimente
de explicaţii pozitiviste însuşite din cărţile de şcoală? Care este atitudinea
bătrânilor, care cea a tinerilor, care cea a fruntaşilor bogaţi şi a mijlocaşilor, care
cea a săracilor cu privire la toate aceste manifestări?
B. Şcoala în sat. Cum e văzută de diferitele generaţii şi pături sociale? e
socotită necesară sau încă nu e integrată în sat, socotită drept un fel de corvoadă?
Câţi ştiutori de carte are satul (care e situaţia bărbaţilor, care situaţia femeilor, între
7–25 ani, 25–55, peste 55?). Din ce pături sociale fac parte neştiutorii de carte?
Se citeşte de adulţi? Câţi abonaţi la ziare? Câte cărţi în sat, la gospodari? De când
există biblioteci publice în sat? Câţi cititori au aceste biblioteci? Ce cărţi se citesc
cu deosebire în sat: religioase? distractive-informative? de tehnică agricolă,
îndrumare economică?
C. Biserica în sat. Confesiunea locuitorilor. Care e atitudinea faţă de biserică
a diferitelor generaţii şi pături sociale? Care e frecvenţa la biserică în sărbătorile
de peste an, la sărbătorile mari? Se mai ţin posturile? Atitudinea bătrânilor, a
tinerilor, a fruntaşilor bogaţi şi a mijlocaşilor, cea a săracilor cu privire la biserică.
Sectele în sat. Numărul aderenţilor. Data apariţiei. Pătura socială şi generaţia din
care-şi recrutează aderenţii.
D. A găsit satul un echilibru între ideile şi atitudinile venite din oraş (în
parte prin intermediul şcolii) şi cultura tradiţională laică şi bisericească?
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— Da. Da, fără îndoială că da. Sigur, sigur. numai că Golopenţia era
mai cald decât Gusti. Gusti era distant, protocolar, pe când ăstalaltul nu.
Ăstalaltul avea o serie întreagă de oameni care ţineau la el sută la sută,
şi cu care pleca în orice fel de aventură (p. 149).

....................

textul de faţă, ca şi cel următor (Pentru cine lucrăm) sunt configurări de
orizont. În centrul lui se află ideea deplasării necesare a eforturilor de cercetare
de la sat la unitatea imediat superioară, plasa. Articolul deschide perspectiva unei
sociologii „în mers“, care, peste un număr de ani, va şti să se auto-depăşească din
nou, asumând elaborarea metodei de studiu a unităţii imediat superioare — judeţul.
pENTRU CINE LUCRĂM

publicat în „Curierul Serviciului Social“, an. V (1939), nr. 3 (duminică
25 iunie), p. 1.
Spre deosebire de textul anterior, care propune o schimbare de obiect, textul
de faţă avansează ideea unei înnoiri subiective. el ridică problema încadrării muncii
echipelor în perspectiva sobră a efortului de ansamblu al statului românesc, opusă
tentaţiilor sămănătorist-poporaniste, care se făceau încă simţite printre membrii
Şcolii de la Bucuresti şi, cu atât mai mult, printre echipieri.

Adnotare
Sanda
Golopenția

MONOGRAFIA SUMARĂ A SATULUI

publicat în „Curierul Serviciului Social“, an. V (1939), nr. 4 (2 iulie), p. 7.
Începând cu acest text şi continuând cu Plăşile în care lucrăm şi Ce avem
de făcut în cele zece plăşi, A.G. trece de la argumentarea pentru un nou program
de cercetare la mijloacele concrete şi metoda prin care acesta poate fi realizat.
ideea monografiei sumare e una din înnoirile importante aduse de A.G.
concepţiei sociologice gustiene, până atunci axată pe monografii ample (de natură
să permită perfecţionarea reflecţiei teoretice şi metodologice). pentru A.G.,
sociologia trebuie să-şi schimbe obiectivul şi destinatarul: de la o disciplină de
uz intern, adresată breslei sociologilor şi vizând elaborări teoretice (pe care, sublinia
A.G., realitatea socială, în mişcare neîntreruptă, le face rapid perimate), ea trebuie
să devină o disciplină adresată guvernanţilor, definind pentru ei prezentul social
al ţării şi inventarul de soluţii disponibile în acel moment. Monografia sumară
a satelor (oraşelor, plăşilor etc.) prezenta, faţă de interesant-laborioasele
monografii pluridisciplinare avantajul, de a fi rapidă, uşor de parcurs şi de sintetizat,
încadrabilă în efortul dinamic de modernizare a României.
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Acest mod de a vedea lucrurile, dincolo şi oarecum departe de rutina
monografică, a provocat nedumerire şi ostilitate. o putem intui chiar şi din tonul
unor remarci peste ani ale lui H.H. Stahl, în volumul menţionat de interviuri
publicate de Zoltán Rostás:

Au mai fost oameni care au lucrat pe o anumită problemă. Şi a fost
Golopenţia, care a gândit să facă monografii sumare. Fără ambiţii prea
mari, dar totuşi să facă o monografie sumară. nu cred în monografiile
sumare. Sunt interesante, la o simplă lectură, e un reportaj, dar nu-i o
lucrare ştiinţifică. nu are tăria unei lucrări ştiinţifice. lucrarea ştiinţifică
nu poate să-şi puie ambiţia să rezolve problema aceasta a unei monografii totale a unei localităţi. nu se poate. Sunt aşa de multe elemente
care nu au legătură între ele, încât nu le poţi povesti dintr-o singură dată.
trebuie să te axezi pe probleme (p. 77–78).

Da. Deci, după părerea mea, în materie de doctrină sociologică, e de citat
Gusti, care a făcut teoria cu cele patru cadre şi patru manifestări, este
de citat Brăiloiu, care a creat disciplina etnografiei folclorice
internaţionale şi sunt de citat eu. Şi gata!
— Herseni…
— nimic! nimic! nimic! nici o idee! nici o idee! nu rămâne nimic
de la el, să spui că asta este problema lui Herseni, contribuţia teoretică
a lui Herseni la această problemă. nu. (…) Şi n-a făcut-o nici măcar
Vulcănescu. Singurul care putea s-o facă era Golopenţia. Golopenţia avea
toate calităţile necesare ca să facă aşa ceva. Dar n-a făcut-o nici el. A
murit tânăr, săracul, vai de capul lui în ce condiţii, dar n-a făcut-o nici
el. el a redus totul la o încercare de aplicare a statisticii, ceea ce e foarte
interesant. e o abatere de la Gusti. eretic. (Râde). nu credea că prin
monografii se poate ajunge la o cunoaştere completă a ţării. Şi era şi
inutil să o faci, pentru că există mijloace de informare statistică. Bun,
dar asta se ştia. nu e o invenţie de-a lui (p. 260–261).

toposul „a murit tânăr, a scris puţin“ este şi va continua să fie infirmat de
publicarea Opere-lor. Mai puţin decât ar fi scris dacă viaţa nu i s-ar fi curmat la
42 ani, A.G. a reuşit să transmită, în texte publicate (semnate sau nesemnate) şi
în texte rămase inedite, produse în libertate sau în închisoare, o parte considerabilă
a ideilor lui sociologice, care îşi aşteaptă exploratorii.
pLĂŞILE ÎN CARE LUCRĂM. ÎNFĂŢIŞARE ÎNTOCMITĂ pE BAZA
MATERIALULUI STRÂNS DE BIROUL pLĂŞILOR MODEL

publicat în „Curierul Serviciului Social“, an. V (1939), nr. 6 (duminică
16 iulie), p. 4–5 (10 fotografii şi o hartă în text).
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