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Cuvânt înainte

FOTOGRAFIE LA MINUT

Si vis pacem, para bellum – spune dictonul, dar cred cã se
poate modifica spunând – bunãoarã, cã dacã vrem pace, sã vorbim
despre pace, mai ales pe timp de rãzboi. Sau, poate ar fi mai nimerit,
sã se vorbeascã de lucruri paºnice, de literaturã, artã, ºtiinþã, tradiþii
ºi de viitor, mai ales într-o presã cotidianã invadatã de articole ale
violenþei instituþionalizate pe scarã mondialã.
Nu ºtiu dacã istoria presei bucureºtene a remarcat acest fenomen, dar este cert cã „Ecoul” fondat de Mircea Grigorescu în
decembrie 1943 frapeazã tocmai prin aceastã particularitate.
Fiecare numãr al ziarului – fãrã sã ascundã, fãrã sã minimalizeze
faptele politico-militare ale rãzboiului – conþine teme marginalizate
de evenimente de pe front, de negocieri, de greutãþile vieþii de
rãzboi, mai mult chiar, scrieri dedicate viitorului postbelic. În condiþiile cenzurii militare a regimului Antonescu!
Nefiind istoric al presei, nu mã angajez în detalierea acestei
publicaþii alternative. Dar, fiindcã alteritatea acestui ziar este reliefatã ºi de colaborarea – puþin cunoscutã – a membrilor ªcolii
sociologice de la Bucureºti, despuierea colecþiei „Ecoul” este interesantã ºi din punctul de vedere al istoriei sociologiei româneºti.
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Acest volum de articole, aºadar, cuprinde scrierile membrilor
ªcolii sociologice de la Bucureºti începând din decembrie 1943
pânã în mai 1944. Prin urmare, dupã mai multe volume de istorie
oralã ºi o antologie din publicistica unui singur autor, deschidem
seria culegerilor de articole ale gustiºtilor, apãrute într-o singurã
sau în mai multe publicaþii. Motivul acestei întreprinderi constã
în dorinþa de a înþelege cât mai complex aceastã ºcoalã sociologicã,
ceea ce implicã, fireºte, cunoaºterea reþelelor, legãturilor lor sociale,
inclusiv cu presa vremii. Important de menþionat este ºi faptul cã
aceste culegeri nu vor îmbrãþiºa intervale mari, ci doar perioade
de câteva luni sau un an-doi. Raþiunea publicãrii culegerilor de
acest tip rezidã în caracterul contextual al scrisului ºi al oricãrei
activitãþi intelectuale. Nu neg importanþa publicãrii cronologice a
scrierilor unui autor. Urmãrirea continuitãþii ºi discontinuitãþii
tematice, stilistice ºi ideatice nu se poate realiza altminteri. Pe de
altã parte însã scriitura unui intelectual este determinatã din toate
punctele de vedere ºi de mediul sau câmpul social, politic, intelectual imediat.
ªi cât este de adevãratã aceastã aserþiune dacã este vorba de
un cotidian apãrut în timpul rãzboiului! Dar, dincolo de cazul de
faþã, este evident cã pentru o istorie socialã a sociologiei româneºti
este legitimã urmãrirea – dincolo de activitatea stricto sensu ºtiinþificã a sociologului – ºi a activitãþii sale publicistice „minore”. Aceastã
dimensiune trãdeazã date necunoscute ale demersului ºtiinþific,
dar mai cu seamã raporturile sociale ale sociologului.
Culegerea de faþã cuprinde toate articolele scrise de membrii
ªcolii în perioada menþionatã, respectiv relatãrile despre activitatea
lor. Nu am operat o selecþie a lor, de vreme ce scopul meu nu a
fost acela de a arãta „ceea ce a rãmas valabil pânã azi”, ci dimpotrivã, ceea ce ªcoala sociologicã de la Bucureºti a considerat necesar sã fie divulgat marelui public – atunci. Doar astfel putem

ªcoala sociologicã de la Bucureºti în cotidianul „Ecoul”

9

înþelege puterea momentului. Acel moment a pus laolaltã practica
sociologicã însumatã ºi a ºi selectat prin constrângerile perioadei
respective ceea ce era de scris ºi de publicat.
Meritã sã facem accesibil corpusul integral al scrierilor membrilor ªcolii, fiindcã oferã posibilitatea de a observa ºi diferenþierea
de la un monografist la altul, ilustrându-se astfel in nuce diversitatea
accentuatã a acestei ºcoli care, totuºi, ºi-a pãstrat identitatea ºi
unitatea. Unui necunoscãtor al legãturilor mai vechi ºi al antecedentelor profesionale ale fiecãrui protagonist, apariþia lor în paginile
aceluiaºi ziar i-ar putea pãrea o purã întâmplare. Ce are în comun
morga academicã a lui Dimitrie Gusti cu microanalizele sociologice
ale lui H.H. Stahl, cu stilul mobilizator cultural al lui Octavian Neamþu
ºi efuziunile naþionaliste ale geografului Ion Conea? Foarte puþin,
cu siguranþã, dar împreunã reprezentau altceva în peisajul rãzboinic
al presei româneºti a momentului.
Ziarul înfiinþat în decembrie 1943 de Mircea Grigorescu, un
experimentat publicist al presei democrate, se deosebea de celelalte
nu numai prin implicarea monografiºtilor. Paginile „Ecoului” au
fost deschise unor scriitori ºi critici ca ªerban Cioculescu, Mihail
Sadoveanu, Ion Marin Sadoveanu, G. Cãlinescu, ºi mai tinerilor
Miron Radu Paraschivescu, George Ivaºcu, Al. Piru, Ov. S. Crohmãlniceanu, Costin Murgescu, Virgil Ierunca ºi multor altor publiciºti, care aduceau un aer proaspãt publicaþiei.
Se pune întrebarea dacã exista în spatele acestei activitãþi publicistice ºi una ºtiinþificã?
Evident cã în condiþiile rãzboiului nici nu putea exista cercetare de teren comparabilã cu aceea din anii ’20 sau cu cele de
aprofundare din anii ’30. Chiar ºi dintr-o simplã enumerare reiese
cã preocupãrile de cercetare pe teren nu au fost abandonate.
Fãrã îndoialã, cea mai importantã întreprindere a sociologiei
româneºti a fost cercetarea statistico-sociologicã a populaþiei
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româneºti de dincolo de Bug, în spatele frontului, din toamna lui
1942 pânã în august 1943, de cãtre membrii Oficiului de Studii al
Institutului Central de Statisticã, în frunte cu Anton Golopenþia,
colaborator apropiat al profesorului Dimitrie Gusti. Acest recensãmânt detaliat, realizat în condiþii deosebit de dificile ºi periculoase, nu putea fi prelucrat în tihnã, fiindcã dupã terminarea cercetãrii, în condiþiile schimbãrii raporturilor de forþã pe front ºi din
cauza retragerii armatei române, echipa lui Golopenþia a primit
sarcina de a organiza transmutarea familiilor de români care îºi
exprimaserã dorinþa de a reveni în þarã. Astfel, la sfârºitul anului
1943, a apãrut numai o micã mostrã din vasta cercetare în revista
„Sociologie Româneascã” (într-un numãr despre care nu se ºtia
cã va fi ºi ultimul). Însã marea parte a cercetãrii a rãmas neprelucratã. Echipa lui Golopenþia a avut de suferit, unii dintre membrii
ei au fost chiar întemniþaþi. Anton Golopenþia a murit în închisoare.
Din materialul gãsit dupã decembrie 1989, Sanda Golopenþia a
realizat o reconstituire a expediþiei de doi ani a echipei, editând
cele douã volume Românii la est de Bug.
Acest ultim numãr, din 1943, al revistei ªcolii aducea relatãri
ºi despre alte încercãri de monografie, bunãoarã – despre campaniile monografice din 1943 din satul mehedinþean Fântâna Domneascã, de la mãnãstirea Secu, din comuna Cetea – judeþul Alba ºi
despre activitatea Asociaþiei pentru studiul monografic al judeþului
Ilfov.
Surprinzãtor, însã, în 1943 nu doar ºcoala gustianã fãcea eforturi de a întreþine cercetarea socialã la nivel academic. Sociologii
de la Universitatea Sibiu-Cluj au întreprins în aceastã perioadã
prima lor cercetare monograficã ruralã, recunoscând pe de o parte,
influenþa ºcolii gustiene, pe de altã parte, formulându-ºi dorinþa
de a se angaja ºi pe alte cãi de cercetare.
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Revenind la articolele din „Ecoul”, la ziarul însuºi, trebuie sã
remarcãm particularitatea sa în contextul presei bucureºtene. Se
deosebea radical de „Universul” ºi „Curentul”. „Universul”,
„tabloidul” de dreapta din interbelic, îºi pãstra vechiul caracter,
dar consacra multe pagini relatãrilor de rãzboi, promovând viziunea
oficialã. La rândul sãu „Curentul” s-a angajat plenar în comentarea
politicã ºi militarã a rãzboiului, un rol precumpãnitor în acest sens
revenindu-i lui Pamfil ªeicaru, directorul gazetei.
Faþã de aceste ziare „Ecoul” , care revenise din start la structura
ziarelor dinainte de rãzboi, acorda spaþii largi literaturii, artei,
ºtiinþei, unor personalitãþi neangajate politic. Acceptarea membrilor
ªcolii sociologice de la Bucureºti în paginile sale dovedeºte o deschidere spre normalitate, spre viitor. Fructificarea acestei deschideri
depindea de condiþiile, totuºi, de rãzboi, dar ºi de profilul politic,
moral, intelectual al fiecãruia.
Altminteri, în ciuda caracterului democratic al ziarului, el a fost
suprimat în toamna anului 1944, iar Mircea Grigorescu excomunicat din breasla presei (re)nãscute dupã întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste. Peste trei ani, cu ocazia preluãrii totale
a puterii de cãtre partidul comunist, aceeaºi soartã îi aºtepta ºi pe
membrii ºcolii gustiene.
Ce este aceastã carte? O „fotografie la minut” a publicisticii
ºcolii gustiene, o imagine nefardatã a unui grup intelectual, a unei
situaþii tranzitorii, o invitaþie de a reflecta asupra unor atitudini de
grup ºi individuale fãrã imixtiunea posteritãþii.
Zoltán Rostás

Încredere în viitor
de OCTAVIAN NEAMÞU1

Necurmata ºi neîndurãtoarea curgere a evenimentelor a pus
de-acum de multã vreme stãpânire pe cugetele noastre. Oricât am
vrea sã ne pãstrãm mintea liberã de faptele zilei, ºi oricât ne-am
lupta sã ne ferim inima de înrâurirea lor aºa de des apãsãtoare,
mai puternice decât stãruinþele noastre, ele ni se impun tiranice cu
prezenþa lor violentã. În uzinã, pe stradã, în încãperea sortitã meditaþiunii liniºtite ca ºi afarã pe ogor, în viaþa uºoarã de relaþii ca ºi
în aceea rânduitã a familiei, preocupãrile nu mai sunt alese de om
ci provocate de stãrile teribile ale vremii, care ne-a smuls din lumea
restrânsã de muncitor, de þãran ori de cãrturar, ca ºi din aceea de
prieten, de pãrinte, ori de frate ºi ne-a zvârlit nepãsãtoare în vârtejul
înnebunit al Lumii.
1

Neamþu, Octavian (1910-1976), sociolog, colaborator apropiat
al profesorului Gusti, urmaº al acestuia în fruntea Fundaþiei Culturale
Regale. A participat la campaniile de cercetãri monografice de la Cornova
ºi Drãguº, a condus echipele studenþeºti de cercetare ºi acþiune socialã
(1934-1939). Alãturi de H.H. Stahl ia parte la înfiinþarea ºi conducerea
publicaþiei periodice „Curierul echipelor studenþeºti”. Participã la
pregãtirea ºi organizarea apariþiei revistei „Sociologie Româneascã” ºi a
campaniei de cercetare ºi acþiune socialã 60 de sate cercetate de echipele
studenþeºti.
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De asemenea, ca într-o exaltare dintr-un alt tãrâm, pare cã ºi
neamurile s-au desprins, deodatã, din cosmosul lor, ca îmboldite
de nefireºti chemãri îndepãrtate ºi se cautã peste mãri ºi þãri pentru
cea mai cumplitã ºi înverºunatã dintre întâlnirile omenirii.
Zãrile s-au deschis ºi s-au îndepãrtat. Hotarele de altãdatã
s-au ridicat deopotrivã pe hartã ºi în judecata omului. În fiecare
gând al nostru îndreptat cu voia ºi mai mult fãrã voia noastrã, spre
tot ce se petrece, vin sã-ºi cearã acum dreptul la luarea aminte
stãri ºi fapte îndepãrtate, din locuri ºi de la popoare despre care acum
trei-patru ani doar arareori pomeneam. Azi e ca ºi cum lucrurile
au pornit a se întâmpla cum vor ele, într-o nãvalã în care doar
doi-trei coloºi dacã mai pot sta sus, cu o oarecare putere de cârmuire
proprie.
Urmarea acestei constatãri pe care, dintr-o vinovatã înclinare
spre rezolvarea cât mai simplã a problemelor, ne deprindem a o
accepta ca pe-un lucru împotriva cãruia n-ai cum sta, este un simþãmânt de resemnare ºi temere cu privire la ceea ce ne-ar putea aduce
viitorul.
Suntem gata sã ne împãcãm cu gândul cã, faþã de amploarea
aproape de necuprins a evenimentelor, dorinþele, nevoile, nãzuinþele, aspiraþiile, idealurile noastre naþionale, nu mai pot avea însemnãtate, ci sunt condamnate a fi tratate ca niºte elemente secundare
în raport cu ciocnirea de interese a celor ce au dezlãnþuit rãzboiul
de azi. Nu suntem departe de a cãdea în neiertata greºealã de a
crede cã ceea ce se va întâmpla cu noi va fi exclusiv o consecinþã
a hotãrârii celor „mari ºi tari”.
Ni se pare cã viaþa noastrã de azi ca ºi cea de mâine stã în
puterea altora a cãror opinie am fi nevoiþi a o aºteptata pasiv, ca
pe-o sentinþã care va trebui sã fie împlinitã.
În pragul acestei stãri se cade sã ne scuturãm de simþãmintele
mici ºi slabe care ne cerceteazã inima, ºi sã ne desprindem ochii

ªcoala sociologicã de la Bucureºti în cotidianul „Ecoul”

15

de spectacolul înºelãtor al unor aparente manifestãri de forþã în
stare sã domine Planeta. Tot ce ne înspãimântã azi în lume reprezintã o putere trecãtoare, ucigaºã, dar sortitã celei mai mizerabile
ºi totale dispariþii; din toatã nesãbuita aglomerare de forþã materialã
nu va rãmâne în picioare nimic.
Soarta noastrã ne-o vom hotãrî în cele din urmã tot noi, cu
voinþa noastrã, cu munca noastrã, cu neînduplecata noastrã credinþã, în trãinicia neamului ºi în rosturile lui. Primejdia stã nu în
afarã, ci în eventuala pãrãsire a încrederii în noi înºine, în înºelãtoarea aºteptare ca alþii sã se milostiveascã a ne rândui o situaþie
favorabilã. Tãria celor ce vor sã hotãrascã ºi pentru noi nu este
valabilã decât în mãsura în care o recunoaºtem ºi o primim. Numai
consimþãmântul nostru ar putea face dintr-o asemenea deciziune
arbitrarã o rânduire trainicã. ªi, de asemenea, numai ºi numai consimþãmântul nostru liber ar putea acorda cuiva în lume putere ºi
asupra noastrã. Oricât de legate ar fi lucrurile între ele, ºi oricât
soarta neamurilor s-ar înrâuri una pe alta, nimic nu poate avea
mai mare însemnãtate pentru viitorul nostru decât propria noastrã
credinþã în el, icoana pe care ne-o facem despre noi înºine, ºi a
cãrei împlinire o slujim neîncetat.
În necurmata ºi neîndurãtoarea curgere a evenimentelor, întru
acest gând privim înainte cu neînfricatã, limpede ºi puternicã
încredere.
„Ecoul”, Anul I, nr. 1, duminicã 19 decembrie 1943, pp. 1, 3

