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Abstract. Concerned with the „state of nation“, the Romanian interwar
elites have intented to identify and implement the best way to modernize
Romanian society affected by World War I and the international economic
crisis later on. The political projects, whether autochtonist or progressive,
and current public policies raised the reformation problem of the newly
created national state. The major political reform project — the Constitution
— involved the compromise between the political actors in relation to
multiple political views about the young Romanian state.
The Sociological School of Bucharest has entered in this undeclared
competition with other social and political actors of the Romanian
political stage. The project of modernization of Dimitrie Gusti (Sociologia
militans) puts the social/scientific research at the base of any political or
administrative action. The solutions advanced by members of Gusti
School located outside or inside of the Gustian major project has entered
in disagreement with one another as the Monograph School suffered
dissidents. Some members of the School have embraced, since the ’30s,
other (political or religious) solutions for national reconstruction than the
one advocated by the founder of the Romanian School of Sociology.
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Originile sociale ale proiectului politic
al lui Dimitrie Gusti

Proiectul de modernizare aparþinând fondatorului ªcolii de Sociologie de la
Bucureºti, Dimitrie Gusti, a fost definitivat la finele perioadei studiilor sale din
strãinãtate. Viziunea asupra sociologiei, politicii ºi eticii era desãvârºitã la în-
toarcerea lui Gusti din Germania ºi Franþa, dovadã cã a fost expusã public în
anul 1910. În sistemul gustian— Sociologie, Politicã, Eticã— fundamentalã era
cercetarea socialã, care nu putea fi separatã de acþiunea politicã.
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Gusti ºi-a început studiile la Universitatea din Iaºi, la Facultatea de Litere,
Drept ºi ªtiinþe. Tinerele elite din Þãrile Române erau atrase de Franþa ºi Ger-
mania, astfel cã dupã un an studentul Gusti s-a înscris la Berlin la Facultatea de
Filosofie. În Germania socialiºtii luptau împotriva autoritarismului lui Wilhelm
al II-lea, iar împãratul se folosea de politicile statului social pentru a atrage mun-
citorimea de partea monarhiei. Politicile „statului bunãstãrii“ funcþionau în
Germania din anii ’80 ai secolului al XIX-lea, impuse prin cancelarul conser-
vator Bismarck împotriva ascensiunii socialismului.

Mãsurile sociale luate în numele Coroanei frânau simpatia pe care o câºtigau
ideile republicane. Gusti nu a rãmas imun la aceastã confruntare politicã. Modelul
german de a face politicã socialã în vremea lui Wilhelm al II-lea nu avea cum sã
nu îl influenþeze atunci când ºi-a elaborat concepþia intervenþionistã. În aceeaºi
perioadã, în Franþa izbucnea scandalul Dreyfus, iar sociologul Émile Durkheim,
cu care Gusti avea sã studieze câþiva ani mai târziu, semna lista de susþinere a lui
Dreyfus în Les Temps în 18971. Semnificativ este faptul cã Gusti nu avea sã scrie
nicãieri despre afacerea Dreyfus, care a divizat Franþa la sfârºitul secolului XIX
— începutul secolului XX.

La vârsta de 18 ani ºi jumãtate, Gusti a cunoscut direct modelul german al
statului autoritar social. Ca bursier, Gusti a trãit în Sozialstaat-ul german. În mo-
narhia socialã germanã studentul moldovean a petrecut douã semestre într-un in-
ternat la Universitatea din Berlin în 1899.

Pentru gânditorii politici monarhiºti ai vremii2, intervenþia Regelui era de na-
turã conservatoare (în sensul de garantare a drepturilor recunoscute categoriilor
sociale existente) sau de naturã socialã (când urmãrea îmbunãtãþirea situaþiei cla-
selor de jos). Regimul lui Wilhelm I era o monarhie adaptatã la noile raporturi
sociale care chema poporul de partea ei. Din aceste motive era apreciatã drept o
monarhie socialã3.

Tânãrul Gusti se formezã într-un regim în care monarhul îºi asuma rolul de
protector al claselor de jos. Deloc întâmplãtor, Gusti va imagina mai târziu, din
poziþia de director al Fundaþiei Culturale Regale „Principele Carol“, intervenþia
monarhicã în plan social. Regele Carol al II-lea va fi supranumit (în anii ’30) de
cãtre directorul Fundaþiei „Principele Carol“ în presa finanþatã de stat Regele þã-
ranilor ºi al satelor româneºti4.

Dupã un an de filosofie ºi eticã neokantianã la Berlin, atras de activitatea psi-
hologului Wilhelm Wundt, Gusti pãrãseºte Berlinul ºi merge în 1900 la Univer-
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sitatea din Leipzig. Timp de trei ani lucreazã la Institutul de Psihologie Experi-
mentalã al lui Wundt5. În faþa comisiei compuse din profesorii Wundt, Bücher ºi
Lamprecht în 1904, la Leipzig, Gusti îºi va lua doctoratul în Filosofie cu teza
Egoismus und Altruismus, cu subtitlul Zur soziologicshen Motivation des prak-
tischen Wollens.

În 1905, dupã scurte întoarceri în þarã, Gusti merge din nou în Germania ºi se
înscrie la Universitatea din Berlin pentru studii de Drept, Economie, Politicã ºi
Sociologie. În 1908 a plecat iar în strãinãtate, de data asta la Paris, spre a lua con-
tact direct cu ªcoala lui Émile Durkheim6. Probabil cã în Franþa tânãrul intelec-
tual s-a apropiat de opera lui Auguste Comte ºi mai ales de cea a lui Saint-Simon.

În secolul al XIX-lea între sociologia de tip german ºi cea de tip francez existau
diferenþe semnificative. Sociologii germani ºi-au acomodat disciplina mai uºor
la tutela filosofiei ºi nu au trasat atât de clar graniþa dintre sociologie ºi filosofie, aºa
cum au fãcut francezii.

Dimitrie Gusti era conºtient cã lui Émile Durkheim i se datora instituþionali-
zarea sociologiei. ªi Durkheim studiase în Germania cu Wundt ºi tot el urma sã
fie primul om de ºtiinþã care a deþinut o Catedrã de ªtiinþe Sociale la Sorbona.
Instituþionalizarea sociologiei însemna emanciparea sociologiei, în domeniul cu-
noaºterii, în raportul cu filosofia.

Viziunea multidisciplinarã asupra cercetãrii sociale era practicatã în Franþa de
cercetãtorii grupaþi în jurul revistei L’Année Sociologique, fondatã de Émile
Durkheim. Gusti a studiat jumãtate de an la Paris ºi a împrumutat ideea ªcolii
Sociologice a lui Durkheim de a asocia sociologia cu istoria, etnologia, econo-
mia politicã, ºtiinþele juridice ºi de a lucra multidisciplinar prin cooperarea între
specialiºti de formaþii diferite7.

Întors de la studii, Gusti îºi va îndreapta atenþia asupra cercetãrii þãrãnimii ro-
mâne care reprezenta majoritatea populaþiei. Gusti nu a uitat cã provenea din
Moldova, în care izbucnise în 1907 ultima mare rãscoalã þãrãneascã din estul Eu-
ropei. Asemãnarea structurilor sociale din România cu cele din Rusia þaristã (dupã
1917, leninistã) ºi preocuparea lui Gusti pentru starea þãrãnimii au dat impresia
colaboratorilor sãi cã profesorul ar fi fost sub influenþa doctrinei poporaniste a
narodnicistului Vasili Pavlov Voronþov — influenþa poporanismului asupra lui
Gusti a fost sugeratã de asistentul H.H. Stahl8.

Suporter latent al monarhiei din anii ’20, Gusti era însã departe de modelul
radical-revoluþionar. Politica lui Gusti era înscrisã proiectului sãu de cercetare a
întregii naþiuni ºi a intervenþiei sociale pe baza informaþiilor oferite de ºtiinþã.
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Prima expunere a sistemului Sociologie – Politicã – Eticã

Dupã un an petrecut la Paris, Gusti înainteazã Ministerului Educaþiei un me-
moriu de activitate ºtiinþificã ºi este numit la 1 aprilie 1910 profesor la Catedra
de Istoria Filosofiei Antice, Eticã ºi Sociologie de la Facultatea de Litere din
Iaºi. Gusti a ocupat Catedra Universitãþii din Iaºi în titulatura cãreia sociologia
apãrea pentru primã oarã în mod oficial9.

Lecþia inauguralã a cursului Istoria filosofiei greceºti, eticã ºi sociologie din
8 aprilie 1910 se deschide printr-un „adevãrat manifest intelectual, în care-ºi ex-
pune sistemul, metoda ºi ambiþiile universitare“10.

„Dacã avem vreo ambiþiune, este sã întemeiem un Seminar de sociologie ºi
eticã, pe care sã îl punem în legãturã cu Instituþiile de cercetare ºtiinþificã simi-
lare din Apus [...] Un seminar de sociologie, aºa cum l-am cunoscut în studiile
din Germania, unde profesorul ºi studenþii discutã ºi cerceteazã nu doar proble-
mele ºtiinþelor speciale, dar ºi problemele de însemnãtate socialã imediatã. [...]
Sã îndrãznim a spera cã prin activitatea unor viitoare seminare ºi asociaþii sã se
schimbe fundamental în þara noastrã modul îngrozitor de superficial cum se tra-
teazã astãzi sociologia ºi problemele sociale româneºti, în special?“11

În Introducere la Cursul de istoria filosofiei greceºti, eticã ºi sociologie,
Gusti face mãrturisirea de credinþã a proiectului sãu politic cã societatea româ-
neascã putea fi reformatã prin intermediul personalitãþilor sociale, a specia-
liºtilor în probleme sociale formaþi în universitãþi ca oameni de ºtiinþã. Prin cer-
cetarea socialã se puteau obþine informaþii care sã fie puse la dispoziþia omului
politic, pentru ca politicianul sã nu mai recurgã la improvizaþii, ci la soluþii baza-
te pe date ºtiinþifice:

„Politica ºi etica nu se ocupã ca ºtiinþele sociale particulare ºi sociologice de
lumea socialã aºa cum este ea în mod necesar; politica ºi etica se ocupã de lumea
socialã aºa cum ea ar trebui sã fie [...] ªtiinþele sociale, Sociologia, Politica, Etica
formeazã o serie riguros logicã, fiecare ºtiinþã este o consecinþã logicã a celei
care o precedã. Sociologia este o consecinþã a ºtiinþelor sociale, Politica ºi Etica
sunt o consecinþã logicã a sociologiei ºi a ºtiinþelor sociale.“ (s.m.)12

Dupã 10 ani de muncã la Catedra de la Iaºi, dupã rãzboi, în 1920 Gusti s-a
transferat la Facultatea de Litere ºi Filosofie în Bucureºti, capitala noului stat
nãscut ca urmare a Marii Uniri din 1918 dintre Vechiul Regat ºi Transilvania. La
Bucureºti va organiza Seminarul de Sociologie ºi va transforma în 1921 Asocia-
þia pentru Studiul ºi Reforma Socialã în Institutul Social Român.

Dacã Seminarul de Sociologie ºi înfiinþarea de asociaþii civice de dezbatere
sunt idei împrumutate din Germania, în privinþa sistemului sãu de gândire asupra
personalitãþilor culturale destinate sã salveze naþiunea, Gusti se afla, aºa cum
vom arãta, sub influenþa filosofiei franceze ºi în special în apropierea gândirii
politice reformiste a pozitivismului lui Comte ºi a contelui de Saint-Simon.
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Dintre colaboratorii lui Gusti, asistentul Mircea Vulcãnescu a recunoscut in-
fluenþa francezã a lui Émile Durkheim ºi a lui Auguste Comte asupra profe-
sorului Gusti, dar pânã acum este surpinzãtor cã s-a vorbit atât de puþin despre
influenþa filosofului Saint-Simon asupra sistemului gustian. S-a scris cã Gusti a
preluat intenþia lui Comte de a întemeia o politicã bazatã pe ºtiinþã care sã devinã
o politicã pozitivã13.

Gândirea pozitivã domina a doua parte a secolului al XIX-lea ºi începutul se-
colului XX, cel puþin în Franþa, alãturi de darwinism. Gusti i-a studiat pe Saint-
Simon ºi pe Comte, probabil la Paris, atunci când a lucrat alãturi de Durkheim.
Este destul de curios faptul cã istoricii sociologiei româneºti nu au sesizat in-
fluenþa filosofului Saint-Simon asupra sistemului gustian în condiþiile în care cele
mai multe lucrãri de sociologie ºi de filosofie francezã au fost traduse ºi editate
în limba românã în anii ’20 ai secolului XX sub îngrijirea lui Dimitrie Gusti14.

Cât priveºte pozitivismul, Gusti era conºtient cã A. Comte inaugura un nou
tip de gândire socio-politicã în care D-zeu era înlocuit cu ªtiinþa. Interpretarea
religioasã a fenomenelor naturale ºi apoi a celor sociale era înlocuitã cu interpre-
tarea ºtiinþificã. Pozitivismul se constituia ca un mesianism ºtiinþific care atri-
buia puterea savanþilor, iar sistemul lui Gusti acordã întreaga putere de transfor-
mare socialã acestor noi elite.

Gusti înþelegea cã, pentru Comte, socio-craþia reprezenta societatea umanã
viitoare care ar instaura o reformã a moravurilor. Reforma moralã a socio-craþiei
era destinatã sã asigure preponderenþa altruismului ºi înlãturarea individualis-
mului în favoarea cultului umanitãþii, iar savanþii urmau sã ridice politica la ran-
gul ºtiinþelor observaþiei.

Viziunea reformatoare pe care o expunea Gusti în 1910, la doar un an dupã
studiile din Paris, este dependentã de ideea formãrii personalitãþilor culturale, de
necesitatea unei elite social-politice care sã preia din Laboratorul Seminarului de
Sociologie instrumentele ºtiinþifice cu care sã opereze apoi în societatea tradiþio-
nalã româneascã pe care sã o modernizeze. Teza fundamentalã a proiectului po-
litic gustian a personalitãþilor culturale, o dezvoltare a schemei din 1910, va fi
concentratã mai târziu în lucrarea Sociologia Militans:

„Societatea actualã trebuie sã fie compusã din personalitãþi. Ea trebuie sã fie
o aristocraþie democratã ºi o democraþie aristocratã — o democraþie de supraoa-
meni, cum o numeºte Shaw — în care sã domneascã acraþia, — în sensul lipsei
de exploatare de orice naturã, — ºi socio-craþia, adicã socializarea democraþiei
bazatã pe personalitate. Înãlþarea valorii personalitãþii aduce dupã sine înãlþarea
naþiunii între naþiuni.“15
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Gusti se îndepãrta astfel de socialismul democratic al lui Durkheim ºi se
apropia de aristocratismul democratic al lui Comte16. Argumentul gustian aristo-
democratic împotriva corporatismului pur este cã reprezentarea intereselor cor-
porative ºi sindicale nu se poate niciodatã substitui funcþiei unificatoare a insti-
tuþiei politice care reprezintã interesele generale ale naþiunii, Parlamentul sau in-
stituþia Coroanei17.

Colaboratorii lui Gusti au arãtat cã sistemul Sociologie-Politicã-Eticã pe care
îl expunea în 1910 a fost construit sub influenþa scrierilor lui Durkheim ºi
Comte. Surprinzãtor, nici colaboratorii sãi ºi nici istoricii sociologiei româneºti
nu au observat cã sistemul gustian se inspirã într-o mãsurã ºi mai mare din opera
filosofului francez Claude Henri de Saint-Simon. Gusti se opreºte însã pe larg
asupra sistemului lui Saint-Simon în studiul Comunism, socialism, anarhism,
sindicalism, bolºevism. Lucrarea a fost publicatã prima oarã în 1920 în revista
Arhiva pentru ªtiinþã ºi Reformã Socialã. În acest text, Gusti18 mãrturisea cã:

„Propunerile de reformã a metodei de legiferare ale lui Saint-Simon se aflã la
baza Asociaþiei pentru Studiul ºi Reforma Socialã (fondatã în 1918) ºi meritã toatã
atenþia noastrã. Politica, accentueazã Saint-Simon, trebuie sã fie subordonatã
ªtiinþei, ea trebuie sã devinã o ºtiinþã de observaþie, o ºtiinþã pozitivã. Dacã sis-
temul vechi se caracterizeazã prin tendinþa de a domni aupra oamenilor, de a-i
supune ºi exploata, sistemul nou constã dintr-o administrare a lucrurilor cu aju-
torul ºtiinþei ºi atât. Saint-Simon preconizeazã o formã politicã de guvernare
unde puterile politice sã fie înlocuite cu capacitãþi profesionale, iar autoritatea
asupra oamenilor cu administrarea lucrurilor. Pentru a organiza societatea nouã
Saint-Simon era pãtruns de necesitatea de a-i da nu numai o bazã nouã econo-
micã, ci ºi o bazã moralã, adicã o nouã religie, pe care el e expus-o în Nouveau
Crestianism“19.

Pentru Saint-Simon sistemul industrial-ºtiinþific nu e altceva decât creºtinismul
însuºi devenit constituþie politicã.Noul Creºtinism încheia cele trei momente succe-
sive de evoluþie a gândirii lui Saint-Simon. În Lettres d’un Habitant de Geneve
ridica problema ªtiinþei, în Catechisme des Industrieles problema Industriei, iar
în Nouveau Christinisme problema reînnoirii Religiei. ªtiinþa, Industria ºi Reli-
gia sunt cele trei principii ale unei noi organizãri a societãþii saint-simoniene.

Sub influenþã saint-simonianã, sistemul Politicã-Sociologie-Eticã al lui Gusti
propunea în 1910 modernizarea societãþii tradiþionale româneºti prin mijloace
ºtiinþifice în acord cu un ideal etic. Cercetarea sociologicã era doar punctul de
pornire pentru transformarea social-politicã. În comunicarea fãcutã de D. Gusti
pe 19 ianuarie 1940 la Academia Românã, intitulatã Consideraþii asupra unui
sistem de sociologie, eticã ºi politicã, profesorul recunoºtea public inspiraþia din
sistemul de gândire al lui Saint-Simon ºi reafirma necesitatea cultivãrii elitelor
în toate domeniile ca personalitãþi sociale:
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„Dacã etica se ocupã de sistemul scopurilor, din care se desprinde ca pro-
blemã centralã ideaul etic, politica se ocupã cu sistemul mijloacelor pentru reali-
zarea valorilor ºi normelor sociale ºi etice ale realitãþii sociale viitoare [...] Siste-
mul nostru de eticã ºi politicã duce la o moralã ºi o politicã a creaþiei de valori
culturale. Toate acþiunile omeneºti trebuie sã ducã la formarea de personalitãþi
culturale. Întemeiem astfel o pedagogie naþionalã a creaþiei ºi formãrii persona-
litãþii sociale ale cãrei principii le desprindem din eticã ºi politicã.... Prin siste-
mul nostru de sociologie, eticã ºi politicã se înlãturã opoziþia care se susþine ºi
dominã gândirea contemporanã, între cunoaºtere ºi acþiune, intelectualism ºi ac-
tivism. [...] Din aceastã înfrãþire a cunoaºterii cu realul prin acþiune se creeazã
noi datorii ºi responsabilitãþi morale. Este programul vieþii lui Saint-Simon, care
cu mândrie afirmã în cele mai dificile momente ale vieþii sale, «Încã trãiesc în
viitor». Este programul monografiilor sociologice ºi al acþiunii la sat.“20

Concepþia politicã a lui Dimitrie Gusti

Sfârºitul secolului al XIX-lea aducea în dezbaterea publicã europeanã darwi-
nismul social, traducerea în termenii sociologiei a ideilor lui Darwin privind „se-
lecþia naturalã“ ºi „supravieþuirea celui puternic“. Unii contemporani au vãzut în
aceste idei un nou fundament pentru promovarea „competiþiei libere“ ºi un argu-
ment în favoarea ideii „rolului minimal al statului“, în timp ce alþii, cei mai mulþi
de altfel, au descoperit argumente pentru susþinerea necesitãþii unui stat interven-
þionist, care prin intermediul eugeniei sã asigure un fond genetic superior naþiu-
nii lor ca întreg21.

În concepþia politicã a lui Gusti nu sunt de gãsit cele douã extreme, nici po-
ziþia liberalismului radical, nici îmbrãþiºarea unei perspective ultranaþionaliste,
rasiste. Sub influenþa perioadei studenþeºti trãite în Monarhia socialã a lui
Wilhelm al II-lea, sociologul român se va apropia mai degrabã de o înþelegere
socialã a politicilor economice ºi culturale ale statului monarhic. Deºi conser-
vator ºi tradiþionalist din punct de vedere politic, Gusti era un reformist din punct
de vedere social. Monarhia în slujba cãreia se va pune în anii ’30 era pentru
Gusti apãrãtoarea clasei de jos, a þãrãnimii române.

Regele era factorul care întrupa continuitatea, autoritatea, tradiþia, unitatea,
organicitatea statului ºi a societãþii. O societate tradiþionalã, organicã, ierarhicã
ºi profund diferenþiatã trebuia sã posede o forþã etaticã independentã, prin care
sã poatã menþine echilibrul pluralismului social22.

La aceastã viziune politicã monarhistã, Gusti adaugã rolul social salvator,
mesianic al ºtiinþei. Nici aici Gusti nu se îndepãrteazã de Saint-Simon, ci dimpo-
trivã. Pentru filosoful francez „schimbarea socialã nu va afecta instituþia regali-
tãþii. Existenþa monarhiei nu e legatã de sistemul politic actual sau de vreun sis-
tem politic oarecare. Regalitatea va conveni tuturor sistemelor de organizare so-
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cialã pe care le va cere progresul civilizaþiei“23. Pentru Gusti, ca ºi pentru con-
tele Saint-Simon, intervenþia ºtiinþificã ºi politicile sociale în sprijinul maselor
sunt compatibile cu regimul monarhic.

Doctrina monarhicã a creat cadrul favorabil ameliorãrii stãrilor sociale24. Sis-
temul gustian adãuga cã îmbunãtãþirea situaþiei sociale a þãrãnimii se putea ma-
terializa în noul stat românesc cu asistenþa omului de ºtiinþã. Intervenþia socialã
trebuia fãcutã cu sprijinul direct al unei monarhii autoritare, dar numai dupã ce
savanþii au cercetat realitatea socialã unde se va produce intervenþia.

Monarhia era singura aptã sã asigure echilibrul în competiþia în care intrau
actorii politici cu programe de acþiune diferite. Monarhia constituia pentru Gusti
cadrul favorabil pentru organizarea naþiunii. Instituþia monarhicã este axa în ju-
rul cãreia se miºcã istoriceºte elementele naþiunii: cultura naþionalã, arta, biserica
majoritarã, tradiþia, familia, proprietatea25.

La sfârºitul secolului al XIX-lea era o certitudine cã marxismul se impusese
în cele mai importante þãri ale Europei continentale în faþa concurenþilor — faþã
de anarhismul lui Bakunin, de sindicalismul lui Prudhon, faþã de socialismul de
stat al lui Lassalle, faþã de teoria insurecþionistã a lui Blanqui. Marxismul era un
fenomen la scarã mondialã, deºi nicãieri nu participa la guvernare26. Odatã ce
dreptul de vot universal s-a impus, mulþi teoreticieni îºi imaginau cã partidele
muncitoreºti urmau sã câºtige majoritatea în toate statele Europei ori sã joace un
rol de partener în luarea deciziilor. Marxismul a constituit ideologia speranþelor
ºi a protestelor, care ar fi urmat sã se impunã peste tot unde transformãrile radi-
cale produse de revoluþia industrialã au distrus formele de viaþã tradiþionalã ºi au
obligat masele sã intre în relaþii economice noi27.

În dimensiunea sa politicã, concepþia gustianã respingea marxismul ºi teoria
politicã revoluþionarã. Încã din anii ’20, Gusti se opunea leninismului ºi, la doar
câþiva ani dupã revoluþia din noiembrie 1917, atrãgea atenþia contemporanilor
asupra pericolului bolºevic. În dezbaterile de la Institutul Social Român din de-
ceniul al II-lea28 ºi în clasificarea pe care o face sistemelor utopice29, ca apãrã-
tor al regimului de partide, Dimitrie Gusti respinge practica Partidului Comunist
din Rusia, precum ºi mijloacele politice radicale.

Comunismul înseamnã o negare a continuitãþii ºi a permanenþei statului30.
Monarhia este incompatibilã cu anarho-comunismul. În vreme ce Monarhia în-
seamnã ordine, organicitate, unitate, comunismul este antagonic social ºi urmã-
reºte nivelarea brutalã a societãþii, o reducere a structurii organice a comunitãþii
la o egalitate artificialã. Monarhia ºi comunismul se exclud întrucât comunismul
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înseamnã dictatura unei clase, a muncitorimii, asupra celorlalte clase din socie-
tate. Monarhia este în schimb produsul unei societãþi diferenþiate, având misiu-
nea istoricã de a menþine echilibrul între categoriile sociale existente31.

La puþin timp dupã revoluþia leninistã, într-una din dezbaterile publice pe care
le organiza32, Gusti observa cã partidul „model“ de clasã, P. Comunist din Rusia
era în realitate un partid care „reprezenta un fragment mic din clasa þãranilor ºi
a muncitorilor ºi un infim de mic fragment din întreaga populaþie“. Sociologul
român ducea mai departe moºtenirea politicã a filosofului francez Saint-Simon,
care respingea cu 100 de ani mai devreme comunismul pentru cã antagonismul
acestuia ar fi condus la apariþia a douã clase, a producãtorilor (baza societãþii) ºi
a neproducãtorilor (trândavilor, paraziþilor societãþii), precum ºi la apariþia a douã
partide: unul naþional (al clasei productive) ºi altul antinaþional (al clasei de ne-
producãtori).

Saint-Simon identifica în secolul al XIX-lea mecanismul care sã asigure pre-
ponderenþa sistemului ºtiinþific-industrial asupra sistemului anterior feudal-teo-
logic. El recomanda pentru organizarea puterii clasei producãtoare înfiinþarea a
trei camere: douã consultative (camera de invenþie ºi de examinare) ºi una de
execuþie. Camera de invenþie avea drept scop a inventa ºi descoperi proiecte uti-
le, care vor fi apoi cercetate de camera de examen. Camera de execuþie va hotãrî
în ultimã instanþã. În noul sistem politic propus de Saint-Simon afacerile publice
urmau sã fie conduse de capacitãþi competente din domeniul ºtiinþelor, artelor
frumoase ºi meseriilor; astfel, arbitrariul legislativ ar fi fost exclus, iar dilentan-
tismul înlãturat.

Acest model a fost preluat de Dimitrie Gusti în proiectele sale legislative33.
Dacã idealul etic gustian îl constituia aristodemocraþia, practica politicã ime-
diatã cerea asistenþa ºtiinþei, a sociologiei. Ideea cã oamenii de ºtiinþã trebuie in-
tegraþi în luarea deciziilor politice ºi administrative va fi reluatã de Ministrul In-
strucþiunii, Artelor ºi Cultelor D. Gusti în activitatea din 1932-1933, atunci când
propune Parlamentului României un Senat cultural prin Legea organizãrii culturale34.

Critic al marxismului ºi opozant al bolºevismului, ca majoritatea intelectua-
lilor timpului sãu, Gusti nu a sesizat pericolul fascist. Spre deosebire de Lenin
care a rãsturnat regimul þarist, Mussolini a coabitat cu Regele Italiei. Din punct
de vedere constituþional, Regatul Italiei a fost o Monarhie constituþionalã, deºi
dupã 1925 a fost o dictaturã fascistã. Partidul fascist constituia un model de or-
ganizare a naþiunii pentru Gusti.

Spre deosebire de dezintegrarea socialã pe care o cultivã conflictul social an-
tagonic bolºevic, naþional-socialismul italian construit corporatist oferã lui Gusti
un model de coeziune socialã ºi unitate naþionalã sub autoritatea moralã a unui
Rege. Aceastã armonie a corpului comunitãþii politice putea fi asiguratã doar de
cãtre Monarhie, de care Gusti se va apropia politic în a doua jumãtate a anilor ’30.
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Italia fascistã contemporanã ºi Germania autoritarã în care studiase au repre-
zentat un model cultural pentru Dimitrie Gusti în anii ’20-’30. În prelegerea
publicã despre partide susþinutã în 1922 la ISR, Gusti sublinia trãsãturile model
ale naþional-socialismului italian. Spre deosobire de dezintegrarea socialã cau-
zate de conflictul social-economic promovat de comunismul bolºevic, naþional-
socialismul italian construit corporatist oferea lui Gusti un model de coeziune
socialã ºi unitate naþionalã:

„Laboratorul politic al timpului nostru pune cu generozitate la dispoziþie cer-
cetãtorilor partidului politic unul dintre cele mai sugestive experimente. Este
vorba de un partid care la început a fost o grupare minunatã de combatanþi, ce
urmãreau numai interese economice, fasci dei combattenti, ºi care a luat apoi
proporþii grandioase ºi a devenit un foarte mare partid politic. Este aºa zisul fas-
cism, o nouã nomenclaturã politicã, dar care înseamnã ºi un program politic.
Cãci în fascism nu avem de a face, cum se crede, cu o miºcare avântat nebuloasã
ºi sentimentalã, ci cu un program bine înjghebat de reconstrucþie naþionalã ºi so-
cialã ºi care se poate caracteriza ca un naþionalism socialist sau socialism naþio-
nal. Ei bine, ce a adunat pe membrii acestui partid la un loc ºi ce face tãria lui?
În primul rând iubirea aprinsã de patrie ºi reacþiunea împotriva slãbiciunii autori-
tãþii Statului care, la un moment dat, a fost incapabil a se opune invaziei misticis-
mului venit din Rusia. În jurul acestui program s-au strâns elementele cele mai
disparate posibil, reprezentanþii tuturor claselor sociale.“35

Ca Ministru al Învãþãmântului (1932-33), Gusti avea sã laude modelul de po-
liticã culturalã holistã, naþional-socialistã, care se instituia în Germania dupã
1933, precum ºi naþionalismul în sens cultural, etnic36. Una dintre explicaþiile re-
zonabile care s-a dat faptului cã mulþi intelectuali (printre care ºi Gusti) sim-
patizau cu doctrina fascistã este aceea cã în Europa interbelicã antibolºevismul nu
era doar un fenomen german, ci unul majoritar european, unul general occidental37.

Orientãri ºi proiecte politice ale membrilor ªcolii
de la Bucureºti

Dupã 1934, anul în care Regele l-a numit pe Gusti Preºedinte Activ, director
General al Fundaþiei Culturale Regale „Principele Carol“, o parte dintre disci-
polii lui s-au încadrat în instituþiile de stat monarhiste. Aceºtia constituie Grupul
de la Fundaþia „Principele Carol“. Tehnicianul monografiei, Henri H. Stahl, a
ocupat postul de Director de Studii din cadrul Fundaþiei. Octavian Neamþu era
organizatorul principal al echipelor regale ºi împreunã cuAnton Golopenþia s-au
dedicat muncii culturale. În acest mod gustiºtii din grupul activiºtilor culturali
îndeplineau idealul politic al lui Gusti cã specialiºtii trebuie sã serveascã naþiu-
nea prin intermediul statului.
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Doctrina Fundaþiei sub conducerea lui Gusti se concentra pe triada Rege-tine-
ret-þãrani. Revista Curierul Echipelor Studenþeºti38 a fost folositã pentru propa-
gandã în rândul studenþilor ºi ca ghid de instructaj pentru promovare la sat a con-
cepþiei monarhiei sociale potrivit cãreia Regele Carol al II-lea era Regele tinere-
tului ºi al satelor româneºti:

„De la început am avut ca principiu esenþial al doctrinei noastre creºterea ti-
neretului în spirit creºtinesc ºi renaºterea satului pe baze noi creºtineºti, pe baze
profund, curat ºi sincer creºtineºti. Acestea sunt dispoziþiile, principiile pe care
Regele tineretului ºi Regele þãranilor ni le-a dictat ºi le-a pus în fruntea miºcãrii
noastre. [...] Grija noastrã de sufletul tineretului ºi de sufletul satului este grija
cea dintâi, cãci în primul rând opera noastrã este operã de educaþie întemeiatã pe
creºtinismul pe care Majestatea Sa Regele de atâtea ori l-a formulat: creºtinismul
activ, creºtinismul creator, de fapte care fie cã înnobileazã românismul, fie cã în-
nobileazã colectivitatea, întotdeauna înnobileazã naþiunea ºi Statul român.“39

De la conducerea Fundaþiei Culturale Regale „Principele Carol“ (iunie 1938),
Gusti expunea cultul regal-naþional pe care ªcoala de Sociologie de la Bucureºti
îl dezvolta, prin Grupul de la Fundaþie, ca promotoare a doctrinei acþiunii culturale:

„Satul românesc a pornit pe toate drumurile încoace ca sã poatã sã stea astãzi,
prin mii ºi mii de fruntaºi ai lui, zid în jurul Regelui Þãranilor. El vine ca o întru-
pare însãºi a Þãrii cu graiul, cu portul, cu jocul, cu cântecul ºi cu sufletul fãurit
în timp de veacuri ca sã-ºi arate credinþa ºi iubirea. [...] Venim în fiecare an îna-
intea Marelui nostru Comandant, ca sã îi arãtãm cã suntem plini de aceeaºi cre-
dinþã ºi putere ºi sã ne legãm solemn a fi oricând gata la datorie. Noi, oºtirea cul-
turalã a Maiestãþii Sale Regelui la sate, trimeºii a peste douã mii de cãmine cul-
turale, cu peste douã milioane de sãteni, sã strigãm de aici ca sã ne audã întreaga
þarã: Trãiascã Regele Þãranilor ºi al satelor româneºti.“40

ªcoala Sociologicã de la Bucureºti nu s-a dezvoltat totuºi ca un bloc unitar.
Pe fondul crizei democraþiei parlamentare ºi a atracþiei spre promisiunile extre-
mei drepte, au apãrut tendinþe centrifuge în interiorul ªcolii. Unii monografiºti
s-au îndepãrtat de proiectul de modernizare al ªcolii ºi s-au apropiat de proiec-
tele altor actori politici.

O parte dintre gustiºti au îmbrãþiºat activismul cultural-regal de la Fundaþie
intrând în competiþie cu Legiunea, în vreme ce alþii au refuzat mai mult sau mai
puþin fãþiº. Monografiºti precum Mircea Vulcãnescu, Xenia Costa-Foru sau teo-
reticianul metodei monografice Traian Herseni au refuzat direcþia activismului
cultural de la Fundaþia Regalã „Principele Carol“ din anii ’30.

Sub presiunea naþionalismului legionar, ªcoala Gusti a suferit în anii ’30 con-
flicte interne. Grupul de la revista Rânduiala, Arhivã de gând ºi faptã româ-
neascã se va dezice de Monografie ºi va promova politicile legionare. Grupul a
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fost format din Dumitru Cristian Amzãr, Ernest Bernea, Ion I. Ionicã ºi Ion Sa-
marineanu. Ei se vor delimita de proiectul monografic ºi se vor lãsa seduºi de
politicile Legiunii. În primele 4 numere ale revistei Rânduiala, atacurile lor îm-
potriva ªcolii Monografice au fost timide. Din al doilea an de apariþie revista a
luat forma unor Caete, cu caracter legionar, în care semna editoriale „Cãpitanul“
Corneliu Zelea-Codreanu.

Din 1935 a fost clarã ruptura grupului Amzãr-Bernea de restul monogra-
fiºtilor. Textul lui Bernea din primul numãr al revistei Rânduiala, „Monografia
sociologicã, Între raþionalism ºi empirism în sociologie“41, este o criticã la
adresa studiului lui Gusti Sociologia monograficã ºtiinþã a realitãþii sociale, dar
totodatã ºi un amendament adus lucrãrilor Teoria monografiei sociologice a lui
T. Herseni ºi Tehnica monografiei sociologice a lui H. H. Stahl. Atacurile sunt
îndreptate mai ales împotriva lui Herseni, deºi ºi acesta trecuse de partea dreptei
fasciste42. În Caetul 1 al revistei Rânduiala, Bernea semna recenzia cãrþii lui
Corneliu Zelea-Codreanu Pentru legionari, pe care pune eticheta de „carte de
educaþie intelectualã“43.

„Pentru legionari este cartea unui început de veac. Cãpitanul nu este un filo-
sof, dar este un om de adâncã ºi autenticã gândire, nu este un cercetãtor ºtiinþific
al vieþii sociale, dar este un om de mare ºi verificatã experienþã directã cu fap-
tele. [...] Cartea Cãpitanului vine fãrã erudiþie, fãrã aparat sofisticat ºi ne lãmu-
reºte problemele politice ale rumâniei noastre. [...] Cãpitanul a înþeles sã dea prin
Miºcarea legionarã o revoluþie totalã, adicã o adevãratã revoluþie.“44

Atitudinea lui Gusti vis-à-vis de aceste opþiuni politice a fost conciliatorie.
Monografistul putea adera la orice doctrinã politicã, religioasã ori economicã
atâta vreme cât adera la proiectul sãu de modernizare a naþiunii prin cercetare ºi
acþiune socialã. Deºi nu a fost suporter al hitlerismului ori al bolºevismului, Gusti
nu i-a îndepãrtat din ªcoala de Sociologie pe studenþii cu simpatii legionare
(Traian Herseni), cum nu i-a îndepãrtat nici pe cei cu vederi de stânga (H.H.
Stahl se afla sub influenþa marxismului revizionist austriac al lui Karl Kautsky
ºi a social-democraþiei lui Dobrogeanu-Gherea). De fapt, legionarii din grupul
Amzãr-Bernea sunt cei care s-au despãrþit de ªcoala Monograficã.

Analiza grupurilor informale care au alcãtuit ªcoala Monograficã scoate în
evidenþã efemeritatea grupurilor, dizolvarea lor rapidã. În acest sens este edi-
ficatoare participarea unor gustiºti la conferinþele asociaþiei Criterion ºi eºecul
cristalizãrii unui grup în jurul unor idei politice pluraliste, democratice. Traseele
ideologice ºi politicile îmbrãþiºate de colaboratorii lui Dimitrie Gusti s-au înscris
în genere în zona curentelor politice sistemice, cu excepþia grupului Rânduiala
ºi a celor care, ca T. Herseni, au aderat la Miºcarea Legionarã.
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În loc de concluzii

Confruntat dupã 1918 cu dificultãþile administrative de dupã unirea unor re-
gimuri social-politice ºi administrative foarte diferite ºi cu criza financiarã din
anii ’30, statul român interbelic a ales calea omogenizãrii culturale ºi a centra-
lizãrii naþionale (prin ªcoalã, Administraþie, Armatã naþionalã ºi Bisericã majori-
tarã) ca rãspuns la aceste probleme.

Actor politic semnificativ al perioadei interbelice, cu proiect ºtiinþific propriu
de modernizare a societãþii româneºti, ªcoala de Sociologie de la Bucureºti a in-
trat inevitabil în competiþie cu alte organizaþii politice sau culturale care ºi-au
propus „salvarea“ naþiunii româneºti. Prin Grupul de la Fundaþie, în a doua parte
a anilor ’30, ªcoala de Sociologie de la Bucureºti a constituit unul dintre acele
instrumente care promovau politica puterii de stat ºi care au intrat în competiþie
cu Miºcarea Legionarã45.

Proiectul politic „mesianic“ al lui Dimitrie Gusti propunea, în ton cu ideolo-
giile politice radicale ale epocii, „salvarea naþiunii“ prin intermediul „omului
nou“. Numai cã, în vreme ce „omul nou“ al legionarilor este un român moral, le-
gionar, desigur, nãscut din nou (într-o concepþie semnificativ încãrcatã de misti-
cism), „omul nou“ al lui Dimitrie Gusti este þãranul sau muncitorul român care
acceptã sã fie modelat în ºcoala savantului pe care o „deschide“ ªcoala Gusti în
satul românesc. Pentru Gusti ºi pentru discipolii sãi, în special pentru cei anga-
jaþi la Fundaþia Culturalã Regalã „Principele Carol“, „salvarea“ satului românesc
ºi a naþiunii se petrece prin ºtiinþã ºi culturã, adicã prin sociologia naþiunii.
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