
POLITICÃ ªI POLITOLOGIE ÎN ªCOALA SOCIOLOGICÃ
A LUI DIMITRIE GUSTI

Miercuri, 14 februarie 2007, Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei
Române a gãzduit conferinþa cu titlul „Politicã ºi politologie în ªcoala sociologicã a lui Dimitrie Gusti“.

Expunerea a fost susþinutã de prof. univ. dr. Marin Diaconu ºi a depãºit tema anunþatã, fiind
un adevãrat excurs prin lumea ideilor ºi personalitãþilor din perioada interbelicã (textul expunerii
este publicat integral în acest numãr al revistei).

Discuþiile ce au urmat au fost deosebit de animate.
Concluzia profesorului Marin Diaconu a fost cã Dimitrie Gusti nu a predat cursuri de politicã

ºi politologie, dar a scris lucrãri de politologie ºi politicã culturalã. A fost un veritabil profesor, ºef
de ºcoalã teoreticã ºi practicã. Cum ar spune Constantin Noica, a avut „o bunã închidere ce se des-
chide“. Profesorul Ion Bulei, directorul Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, a
început discuþiile apreciind calitatea dimensiunii istoriografice a comunicãrii prezentate de Marin
Diaconu. Apoi, auditoriul a adresat întrebãri conferenþiarului.

Ion Bulei, pornind de la cazul lui Octavian Ghibu, de la Cluj, care invita la discuþii ºi încuraja
studenþii (printre care ºi Miron Constantinescu) sã facã opþiuni politice ºi sã fie activi, indiferent
de înclinaþiile lor pentru stânga sau dreapta politicã, a întrebat dacã specificul epocii interbelice era
cel ce impunea un asemenea tip de activism, de stânga sau de dreapta, orice, dar nu neimplicarea.

M. Diaconu (care spre sfârºitul conferinþei s-a autocaracterizat drept un filosof speculativ) a
evocat cazurile intelectualilor interbelici, ce au trecut de la stânga la dreapta eºichierului politic. A
invocat în acest context mãrturia Margaretei Vulcãnescu.A adãugat faptul cã filosofia ne îndeamnã
sã fim înþelegãtori cu toate tipurile umane.

Ion Goian a evocat importanþa Marii Uniri în formarea ºi motivarea personalitãþilor publice
din perioada interbelicã.

Cristian Popa a pus o întrebare incendiarã („De ce e important Gusti?“) ºi a fãcut o afirmaþie ce va
stârni controverse, ºi anume cã Gusti n-a fost original ºi cã nici metoda sa monograficã n-a fost originalã.

M. Diaconu a lansat ideea concreºterii gândurilor, potrivit cãreia fiecare mare creator se înalþã
pe umerii celorlalþi (predecesori sau congeneri).

Aristide Cioabã a adus în discuþie rolul lui Gusti în cunoaºterea mecanismelor partidelor poli-
tice ºi a fãcut referiri la lucrarea sociologului despre aceste instituþii.

Cristinel Pantelimon a reamintit importanþa monografiei sociologice promovate de ªcoala lui
Dimitrie Gusti.

Ion Goian a subliniat cã Gusti împãrtãºea, dincolo de concepþia sa sociologicã, o filosofie, cã
avea recunoaºtere internaþionalã (a susþinut cã au fost date uitãrii mãrturii scrise, în primul rând
corespondenþa ce dovedeºte acest lucru), l-a considerat pe Gusti un bun manager al ªcolii în care,
de fapt, Stahl ºi Herseni se ocupau de cercetãrile propriu-zise. Vorbitorul a subliniat cã ªcoala mo-
nograficã a contribuit enorm la cunoaºterea etnograficã a þãrii datoritã selectãrii satelor-eºantion
din toate zonele României.

Rodica Iamandi a considerat cã Dimitrie Gusti a fost ºi important, ºi original; iar ªcoala sa so-
ciologicã s-a dovedit originalã ºi importantã. Dimitrie Gusti a fost întemeietorul întâiului sistem
de sociologie din România, care pânã în prezent s-a bucurat de cea mai mare recunoaºtere na-
þionalã ºi internaþionalã. Paradigma ªcolii sociologice a lui D. Gusti a fost profesionist evidenþiatã
de un exeget al acestuia, ºi anume Petru Cristea.

Totodatã, a susþinut cã afirmaþia potrivit cãreia ªcoala monograficã a lui Gusti ºi Gusti ca sociolog
pot primi caracterizarea de „originalitate“ ºi pot fi consideraþi „importanþi“ s-ar putea aplica în cel
puþin douã domenii: pe de o parte, în evoluþia metodologiei cercetãrii sociale, datoritã specificului mo-
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nografiei ªcolii lui Gusti; ºi, pe de altã parte, în arealul adepþilor ideii naþionale, întrucât ªcoala so-
ciologicã a lui Gusti îºi propunea studierea realitãþii naþionale (folosind eºantionarea pe sate, care erau
considerate reprezentative pentru naþiunea românã) cu scopul constituirii unei politici naþionale.

Detaliind ideea, din punct de vedere metodologic, vorbitoarea a subliniat cã monografia ruralã a
ªcolii sociologice a lui D. Gusti a depãºit monografiile lui Le Play care se axau pe aspectele demo-
grafice ale familiilor din mediul industrial ºi pe viaþa economicã reflectatã în bugete. Validitatea mo-
nografiei rurale a fost doveditã de faptul cã a fost realizatã ºi de alte echipe de cercetãtori ºi aplicatã
ºi în SUA, în Franþa, în Germania (pe Valea Rinului). În plus, poate fi consideratã o etapã obligatorie
pentru prima monografie a mediului urban (Middletown) a soþilor Lynd. Tot din punct de vedere me-
todologic, „observaþia sociologicã militantã“, cu cele ºapte condiþii pe care trebuie sã le îndepli-
neascã, este o importantã contribuþie în evoluþia cercetãrii socialului. Îmbinând sociografia cu
Sociologia militans, D. Gusti s-a dovedit un promotor al ideii naþionale. Dorinþa lui de a cerceta na-
þiunea multi ºi interdisciplinar, cu scopul constituirii unei ºtiinþe a naþiunii ºi a unei politici naþionale,
a fost ºi un imbold pentru constituirea conºtiinþei ºi, implicit, a culturii naþionale. În afarã de cerce-
tãrile în sine date publicãrii, rezultate palpabile ale activitãþii lui Gusti sunt înfiinþarea Muzeului Satului
ºi a Institutului Social Român. ªi enumerarea ar putea continua.

Florin Müller a fost rezervat în privinþa complexitãþii concepþiei lui despre naþiune ºi a apreciat
cã opera sa „a fost recuperatã ºi valorizatã“ de comuniºti.

Ana Bazac a pus în discuþie posibilitatea existenþei unor criterii unanim acceptate prin care am
putea judeca valoarea unui sistem de gândire.

Cristinel Pantelimon a adãugat ºi el cã în cadrul anumitor epoci operele sunt „recuperate“ parþial,
trunchiat, ºi cã acest lucru nu trebuie sã umbreascã valoarea operei.

Cãlin Câmpean s-a referit prin comparaþie cu Gusti la Traian Herseni, ca prototip de teore-
tician. Gusti a vorbit despre conºtiinþa socialã. Totuºi, sistemul filosofic al lui Gusti, bazat pe con-
ceptele de cadre ºi manifestãri, este un precursor al structuralismului. În ceea ce priveºte concepþia
despre naþiune, Cãlin Câmpean considerã cã Gusti avea o concepþie etnicã asupra naþiunii.

Ion Bulei a adus în discuþie faptul cã ºi în Sicilia au existat ateliere de cercetare etnograficã ºi
a considerat interesantã o paralelã cu ªcoala monograficã a lui Gusti.

Conferenþiarul Marin Diaconu a încheiat cu precizarea cã nu a avut intenþia de a se ocupa de
sistemul lui Dimitrie Gusti, cã în aceastã privinþã trebuie ascultaþi specialiºtii ºi potrivit acestui punct de
vedere este utilã lucrarea de istoria sociologiei a lui Traian Herseni, care va apãrea în curând. Vorbitorul
ºi-a exprimat opþiunea pentru denumirea „ªcoala sociologicã a lui Dimitrie Gusti“ în detrimentul denu-
mirii „ªcoala monograficã a lui Dimitrie Gusti“ sau „ªcoala monograficã de la Bucureºti“.

Rodica Iamandi

XENOPOL — ISTORIA PARTIDELOR POLITICE

Miercuri, 28 februarie 2007, prof. univ. dr. Constantin Schifirneþ a susþinut în cadrul Institutului de
ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale conferinþa cu titlul „A.D. Xenopol, Istoria partidelor politice“.

Prelegerea s-a fundamentat pe lucrarea lui A.D. Xenopol intitulatã Istoria partidelor politice,
apãrutã în 1910, conceputã ca un prim volum ce trebuia urmat ºi de un al doilea, dar la care
Xenopol a renunþat. Un motiv pentru readucerea în discuþie a acestei cãrþi a lui A.D. Xenopol a
fost recenta ei reeditare.

Cartea are douã pãrþi: prima — de la origini pânã la 1848; a doua — de la 1848 la 1866.
Editorul lucrãrii, Constantin Schifirneþ, nu s-a limitat la evaluarea ideilor centrale ale lucrãrii

lui A.D. Xenopol, ci a încercat sã reconstituie tabloul epocii. Pe acest fundal a fot analizatã relaþia
dintre A.D. Xenopol ºi Titu Maiorescu.

Directorul ISPRI, Ion Bulei, a intervenit reamintind cã totuºi Maiorescu l-a susþinut pe Xenopol
ca bursier ºi cã acesta a fost întâi secretar al Junimii.

Domnul profesor Constantin Schifirneþ a calificat drept o ciudãþenie în cultura noastrã destinul
unor cãrþi date uitãrii. Aceasta pare sã fie situaþia ºi în cazul cãrþii Istoria partidelor politice a lui
Xenopol, carte care în epocã a avut un slab ecou (doar o cronicã analiticã semnatã de Constantin

2 VIAÞA ªTIINÞIFICÃ / MISCELLANEA 91



Rãdulescu-Motru în „Noua Revistã Românã“, cãreia Xenopol i-a dat replicã în „Viaþa Româ-
neascã“), în perioada interbelicã a fost ignoratã, iar în perioada comunistã a fost prezentatã tan-
genþial într-un volum de comunicãri coordonat de Alexandru Zub, la un simpozion despre A. D.
Xenopol. Doar recent cartea a fost reeditatã.

Constantin Schifirneþ a considerat cã motivul nereeditãrii pânã acum ar fi fost conflictele din-
tre diferite grupuri de interese. Xenopol susþinea cã partidele au existat chiar din momentul consti-
tuirii statelor româneºti, cã structurarea socialã boieri–þãrani a conþinut implicit nucleul primelor
partide. Epoca modernã a fost o continuã încercare de a scãpa de eticheta de þarã eminamente
agrarã — în viziunea profesorului Constantin Schifirneþ —, în condiþiile în care istoria noastrã
poate fi consideratã o istorie a relaþiilor dintre latifundiari ºi þãrani. Cartea lui Xenopol, încearcã
sã explice d-nul profesor Constantin Schifirneþ, nu se racorda la spiritul modernist, lovinescian, de
adaptare la formele din Occident.

Cartea lui Xenopol, în opinia profesorului C. Schifirneþ, era o aplicaþie a teoriei seriilor istorice
la partidele politice (în timp ce înDomnia lui Cuza-Vodã se fãcea o aplicaþie la viaþa guvernamentalã).

În Prefaþa lucrãrii, Xenopol a definit propriu-zis partidul politic. Autorul fãcea distincþie între
interesele individuale, cele de partid ºi interesul social. El mai susþinea cã un partid dã expresie
unor interese clare de grup ºi sublinia cã nu orice curent duce la un partid politic.

Intervenþia celor din salã l-a determinat pe profesorul Contantin Schifirneþ sã reaminteascã proiectul
de constituþie al cãrvunarilor din 1822 ºi importanþa acestui proiect pentru liberalismul românesc.

Readucerea în discuþie a ideii cã Istoria partidelor politice a lui Xenopol a avut un destin
ciudat, nebucurându-se de audienþã, l-a determinat pe Ion Bulei sã aprecieze cã în aceastã carte
Xenopol n-a finalizat analiza ºi sã întrebe dacã partidele produc regimul sau sunt produsul regi-
mului constituþional modern din 1866.

Constantin Schifirneþ considerã cã partidele produc regimul, deºi partidele noastre s-au format
dupã instituirea regimului.

Cristinel Pantelimon preciza cã Xenopol a dat partidelor o definiþie sociologico-istoricã, nu
politologicã, ºi a apreciat ca extrem de valoroasã ideea lui Xenopol cã în jurul partidelor se adunã
ºi oameni cu viziune mai înaltã, caracterizaþi de altruism.

Dupã ce Ion Bulei a consimþit asupra faptului cã întotdeauna existã un element social domi-
nant ºi cã boierii au jucat rolul predominant în viaþa politicã româneascã a epocii, Constantin
Schifirneþ a apreciat cã Xenopol a deschis o direcþie de analizã care n-a fost continuatã ulterior.

Existenþa facþiunilor din cadrul partidelor politice, despre care amintea Aristide Cioabã, la noi
se traducea în divergenþele dintre boierii mari (alogeni, în primul rând) ºi boierii mici („boieriþi“
sau „cãftãniþi“).

Ion Bulei, evidenþiind categoriile diverse de boieri, a subliniat cã nu existã o conºtiinþã a între-
gii boierimi, aºa cum ar fi presupus un partid al boierimii.

Încheind conferinþa, profesorul Ion Bulei considerã cã Xenopol nu a mai realizat ºi volumul al
II-lea din Istoria partidelor politice deoarece nu se încadra în seria istoricã.

La spiritul viu al dezbaterii au mai contribuit ºi întrebãrile adresate pe parcursul expunerii de
Lorena Pãvãlan Stuparu ºi Aniºoara ªerban Mitrea, precum ºi de Constantin Nica.

Rodica Iamandi

DESPRE IDEEA NAÞIONALÃ

La 30martie a.c., Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale a organizat înAula „Constantin
Rãdulescu-Motru“ aAcademiei Române simpozionul ºtiinþific cu tema „Despre ideea naþionalã“.

Moderatorul simpozionului, academicianul Alexandru Surdu, a deschis discuþiile chestionând
ideea însãºi a existenþei unei culturi europene, întrebându-se — ºi întrebându-ne — dacã existã
într-adevãr o culturã europeanã dincolo — sau pe deasupra — culturilor naþionale din Europa:
francezã, germanã etc.

La rândul sãu, dr. Ion Goian ºi-a început expunerea cu o constatare importantã: „Naþiunea
românã nu are sau nu aplicã o doctrinã naþionalã“. A evocat apoi mai multe perspective asupra
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acestei problematici: istoricã, filosoficã, politicã; ºi a pus în discuþie judecata destul de rãspânditã
astãzi potrivit cãreia epoca „postmodernã“ este totodatã epoca „postnaþiunii“. Prin contrast cu acti-
vitatea politicã de zi-cu-zi, care mai curând dezbinã, desparte decât uneºte, el a definit doctrina na-
þionalã drept „acel minim de consens care tocmai face posibilã dezbaterea politicã“ în sensul cel
mai larg al cuvântului. În definitiv, a conchis Ion Goian, existã în Europa state care au ºi aplicã o
doctrinã naþionalã ºi state care nu dezvoltã o doctrinã naþionalã proprie, astfel încât, din pre-
viziunea postmodernã despre dispariþia naþiunii, se poate extrage o constatare simplã: vor dispãrea
probabil numai unele naþiuni.

Drd.Alex Mihai Stoenescu a evocat întreg contextul istorico-politic postdecembrist, referindu-
se în mod special la confruntarea — inepuizabilã — dintre liberalism ºi naþionalism.

Dr. C. Pantelimon, iniþiatorul Simpozionului, a pornit în expunerea sa despre Ideea de naþiune
de la Ortega y Gasset. În spiritul (ºi chiar în termenii) idealismului filosofic modern, autorul spaniol
definea „esenþa naþiunii“ ca fiind totuna cu „Ideea“ sa, anterioarã — ontologic, desigur — in-
divizilor care o compun; ºi totodatã „liant“ al acestora, graþie conºtiinþei apartenenþei lor comune
la aceastã entitate überindividuell, dar ale cãror „destine“ individuale sunt, pe de altã parte, cu totul
subordonate ei. Cu toate acestea, a admis conferenþiarul, împreunã cu Ortega y Gasset, „naþiunea,
ca forma cea mai desãvârºitã de viaþã colectivã, e un anacronism“, cãci în Europa, cel puþin, trãim
tocmai momentul în care naþiunile se organizeazã într-o comunitate politicã „supranaþionalã“.

Apropierea „dinamicã“ dintre naþiuni, devenitã posibilã în urma progreselor spectaculoase ale
mijloacelor tehnice de comunicaþie, transport etc., este însã bivalentã, contradictorie, cãci apro-
pierea datoratã tehnicii moderne pare a produce o îndepãrtare moralã. „Naþiunile sunt, tehnic, mai
apropiate unele de altele, dar distanþa moralã, în loc sã scadã, a crescut“. De aceea, pare dezirabil
ca, de îndatã ce graniþele (tehnice, dar ºi politice) dintre naþiunile Europei au cãzut, sã se prezerve,
în scopul înalt al convieþuirii paºnice, un fel de graniþe „simbolice“, un „interval simbolic de inti-
mitate al fiecãrui grup etnic în parte“.

Dr. Cãlin Cotoi s-a referit la unele idei ale unor autori români interbelici, în particular, este
vorba despre Ion Ionicã ºi Anton Galopenþia, cu privire la regionalismul în Europa. Iar dr. Dan
Dungaciu, parafrazând pe Karl Marx, a avertizat în expunerea sa cã „O fantomã bântuie Europa
— fantoma populismului“, atrãgând în felul acesta atenþia asupra pericolului populismului asupra
democraþiilor europene. Drd. Rodica Imamandi a dezvoltat ideea complementaritãþii identitãþii na-
þionale ºi a identitãþii europene. Cele douã identitãþi, a argumentat vorbitoarea, nu sunt antagonice,
cum pare la prima vedere, ci în mod esenþial conjunctive. Pe de altã parte, drd. Lucian Jora s-a re-
ferit la transferul de suveranitate de la nivelul statelor naþionale la nivelul Uniunii Europene, pro-
ces de mare anvergurã din care poate emerge o „naþiune europeanã“.

La rândul sãu, prof. univ. dr. Constantin Schifirneþ, pornind de la conceptul lui Jürgen
Habermas de „sferã publicã“ (Öffentlichkeit), a tematizat asupra ideii degajãrii, în interiorul spa-
þiului pulic european (al procesului de europenizare), a unui spaþiu public românesc (echivalent cu
un angajament naþional de românizare).

La sfârºit, prof. univ. dr. Ion Bulei, directorul Institutului, a evocat pe larg în expunerea sa di-
versitatea etnicã ºi lingvisticã specific europene ºi a vorbit despre necesitatea ca naþiunile Europei
sã se cunoascã mai bine între ele, cu întreaga lor moºtenire istoricã ºi culturalã, care, departe de a
fi o povarã, constituie, dimpotrivã, un potenþial uriaº de interacþiune complementarã, complexã ºi
fecundã, dând sens Proiectului unificãrii Europei.

Cristian Popa
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