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TEORETIZAREA MIȘCĂRII COOPERATISTE 
ÎN PRESA DE PROFIL DIN OLTENIA INTERBELICĂ* 

GEORGETA GHIONEA�� 

Domeniu important al economiei naționale, agricultura avea să cunoască în 
perioada interbelică creșteri cantitative, dar și importante restructurări calitative. 
Perioada anilor 1918–1938/ 1939, la nivelul Olteniei, este marcată de o agricultură 
cerealieră intensivă, de o insuficiență a utilajului agricol, de o fluctuație accentuată 
a producției agricole datorată secetelor și a altor fenomene climatice nefavorabile. 
Specula, contrabanda1, lipsa de numerar2, modificările apărute în structura proprietății, 
pe fondul legiferării reformei agrare din anul 1921 au creat probleme locuitorilor 
din Oltenia3, iar pentru rezolvarea acestora, s-a încercat revigorarea cooperației. 

Intervenția statului pentru îndrumarea, controlul și finanțarea cooperației 
sătești se observă încă din anul 1918, când a fost înființată Casa Centrală a 
Cooperaţiei şi Împroprietăririi Sătenilor, în cadrul căreia s-au creat trei instituţii 
cooperative centrale: Centrala Băncilor Populare, Centrala Cooperativelor Săteşti 
de Producţie şi Consum şi Centrala Obştilor Săteşti şi a Exploatărilor Agricole. Sub 
această autoritate, cooperaţia din România şi-a desfăşurat activitatea până la 
instituirea Codului Cooperației sau Codul Lupu (iulie 1928), prima lege „care ține 
seama de specificul instituției cooperației, de identitatea sa particulară ca societate 
cu autocontrol, cu finalități colective, valorizarea muncii, a voluntariatului și 
beneficii comunitare”4. Valorile și principiile care au stat la baza mișcării 
cooperatiste și care au fost cuprinse și în Legea organizării Cooperației, din  
27 martie 1935, au determinat specialiști din domeniu să o aprecieze ca pe o „lege 
model”5, ca pe cel mai „complet act normativ în domeniu”6, și care a avut ca efect 
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consolidarea sistemului cooperatist, mai ales al celui meșteșugăresc. Beneficiind de 
un cadru legislativ favorabil, formele de asociere (bănci populare, cooperative de 
consum, cooperative de producție) se vor extinde pe întreg teritoriul țării după 
Primul Război Mondial, Oltenia încadrându-se în această tendință. 

Un indiciu al interesului acordat de specialiștii vremii revigorării mișcării 
cooperatiste după Primul Război Mondial îl reprezintă numărul mare de publicații, 
apărute în scopul popularizării cunoștințelor economice, culturale și financiare. Pe 
plan național, merită amintite periodicele editate de centralele cooperatiste, dintre 
care le amintim pe următoarele: Tovărășia (1919), Cooperația orășenească (1920), 
Anuarul băncilor populare (1921), Curierul cooperației sătești din România 
(1921), Anuarul cooperației orășenești (1921), Anuarul cooperației sătești (1921), 
Buletinul Cooperației Române (1929), Anuarul cooperației române. 1928–1933 
(1935) etc. În Oltenia, federalele și uniunile cooperative au finanțat organe de 
cultură și propagandă cooperativă, care au fost distribuite în raza lor de activitate 
și care au fost dedicate promovării ideilor mișcării cooperatiste. În perioada 
studiată cele mai importante publicații au fost: Acțiunea cooperativă. Foaie de 
propagandă și educație cetățenească (Craiova, 1919/ 1920–1927), Cooperatorul 
Judeţului Romanaţi (1920–1921), Acțiunea cooperativă olteană (Craiova, 1922), 
Cooperatorul (Caracal, 1927), Cooperatorul (Tg. Jiu, 1913–1919), Cooperatorul 
județului Romanați (Caracal, 1921–1922), Cooperatorul Vâlcean (Rm. Vâlcea, 
1928–1930), Oltenia cooperatistă (1930), Cooperația vâlceană (Rm. Vâlcea, 1933, 
1936) etc. 

Pentru început ne-am oprit la periodicul Cooperatorul Județului Romanați, 
tipărit între anii 1920–1921, cu sprijinul Federalei Dacia, din Caracal. Cuprinsul 
foii a fost generos, iar titlul sugestiv pentru intenţiile redactorului Ştefan Ricman, 
director al Federalei Dacia, membru fondator al băncilor populare şi al 
cooperativelor din Vişina. Cooperatorul Judeţului Romanaţi s-a adresat preoţilor şi 
învăţătorilor din judeţ cărora le solicita sprijinul „prin a ne semnala tot ce este 
demn de arătat”7, fără însă a aduce în discuţie „chestiuni politice de care cooperaţia 
trebuie să rămână de-a pururi străină pentru bunul ei mers”8. Periodicul și-a încetat 
apariția după 22 de numere, iar șase ani mai târziu (1927), apărea „tot în același 
format, de astă dată din partea și sub îngrijirea asociației contabililor cooperatori”9, 
cu titulatura Cooperatorul și subtitlul: Foae bilunară a asociației contabililor 
cooperatori din județul Romanți. 
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Răsfoim paginile periodicului Cooperatorul și descoperim articole în care ne 
este descris universul țărănesc care se susținea pe preot și învățător, buni gospodari, 
care își munceau pământul, creșteau animale, și cărora de cele mai multe ori le-a 
păsat de comunitatea în care au trăit, luând parte și la înființarea de unități 
cooperatiste. Cea mai mare parte a articolelor publicate în cei doi ani de apariție ai 
periodicului (1927–1929) insistă pe rolul avut de preoți și învățători, „singurele 
elemente luminate ale satelor”10 care, în concepția lui Spiru Haret, puteau promova 
mișcarea cooperatistă și pe care I. G. Duca, care „a îmbrățișat cauza cooperației”11, 
din funcțiile de director al Centralei Băncilor Populare, ulterior de ministru al 
școlilor și bisericilor i-a susținut „ridicându-le moralul și încurajându-i”12. Pentru 
Ștefan Ricman, autorul articolului Către cucernicii preoți și D-nii învățători, 
„Cooperația” era sinonimă cu „preot” și „învățător”13. Activ susținător al ideii de 
cooperație și al rolului elitelor satului în rentabilizarea mișcării cooperatiste 
interbelice, Ricman considera că „preotul și învățătorul ar reaprinde vechea flacără 
a emancipării economice, începută înainte de război (Primul Război Mondial), și-ar 
îndeplini cea mai mare datorie către neam și țară”14. Același autor, amintind despre 
problemele cu care se confrunta cooperația în primul deceniu postbelic sublinia că 
societățile cooperatiste nu își puteau atinge scopul urmărit pentru că „preotul și 
învățătorul, elementele... cele mai pregătite pentru aplicarea idealismului, au 
abandonat mișcarea cooperatistă, lăsând-o în mâini nepregătite și nepricepute”15. 
Despre elitele satului vorbea și C. Lazăr, în articolul Mai multă solidaritate, în care 
susține că în perioada antebelică fiecare unitate cooperatistă înființată pentru 
ajutorul celor nevoiași, „era întovărășită și îndrumată în această luptă de cei mai 
luminați dintre ei: preotul și învățătorul”16 și insistă pe rolul lor, și în cooperația 
interbelică pentru că „întotdeauna cel bătrân având experiențe este necesar – iar cei 
tineri cinstind activitatea trecutului lor le urmează cu smerenie sfatul și pilda”17. 

Din paginile periodicului, reiese și ideea că după reforma agrară, din anul 
1921, eficientizarea micii proprietăți nu se putea obține decât pe calea asocierii și a 
cooperației, idee susținută de economiștii, contabilii și învățătorii care semnează 
majoritatea articolelor. Iată cum motiva, în anul 1927, C. Lazăr, sub aspectul 
cauzelor de ordin material, nevoia de cooperație „...să nu uităm că numai datorită 
cametei și lipsurilor de tot felul s-a născut cooperația isvorâtă din însuși nevoile 
țărănimii”18. În ceea ce privește tipul unităților cooperatiste care urmau să fie 
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înființate, după Primul Război Mondial, unii autori consideră băncile populare, 
mijloacele de dezvoltare economică cele mai eficiente, alții insistă pe diversificarea 
cooperației, care presupunea susținerea cooperativelor de producție și de consum. 
În studiul Cooperativele, se insistă pe ideea că toate tipurile de cooperative, fie ele 
bănci populare, cooperative de producție sau de consum erau importante „în 
dezvoltarea economică a țăranului producător”19, dar că după Primul Război 
Mondial, când nevoia întovărășirii a reapărut, țăranii doar adunați în „cooperative 
de desfacere a produselor agricole în comun”20, ar fi putut să majoreze valoarea 
produsului muncii lor. 

În paginile periodicului Cooperatorul, pe lângă subiecte de propagandă 
cooperatistă, găsim și un material statistic valoros, constând în bilanţurile anuale 
ale societăţilor cooperatiste din județul Romanți, snoave şi poveşti cooperative, știri 
diverse și reclamă. Periodicul a apărut bilunar, până în anul 1929, cu un preţ anual 
al abonamentului de 200 de lei. 

Periodicul Cooperatorul vâlcean. Organ de cultură şi propagandă cooperativă a 
fost tipărit cu sprijinul administraţiei corpului contabililor cooperatori Solidaritatea, 
între anii 1928–1930. Majoritatea editorialelor și materialelor inserate în ziar se 
referă la regimul legislativ al cooperației de după anul 1920, la foloasele cooperației, 
mergând până la rolul contabilului și al adunării generale, în unitatea cooperatistă. 
În paginile sale găsim și un material statistic valoros, constând în bilanţurile anuale 
ale societăţilor cooperatiste din județul Vâlcea, date privind organizarea internă a 
băncilor populare, snoave şi poveşti cooperative. Redacția primea articole din 
domeniile: cultură, artă, știință, literatură și educație, iar în ceea ce privea scrierile 
cu caracter politic, anunța că „nu putem publica”21. 

Un loc de seamă se acordă în paginile periodicului Cooperatorul Vâlcean, 
educației cooperatiste și învățământului de specialitate. În acest sens, mijlocul cel 
mai potrivit pentru răspândirea ideilor în rândul maselor a fost considerat cercul 
cooperatist, în cadrul căruia persoane competente, mai întâi în ședințe intime și 
apoi în ședințe publice, discutau probleme ridicate de legislația cooperatistă, de 
contabilitate, precum și diferite probleme economice și sociale sau teme privind 
educația morală a țăranilor22. Se urmărea astfel, pe de o parte perfecționarea 
continuă a membrilor și funcționarilor cooperatori, pe de altă parte realizarea 
scopului instructiv-educativ pentru săteni23. Adevărații „agenți de propagandă”24, 
cei cărora le revenea datoria de a organiza ședințele intime și publice erau 
considerați membrii consiliilor de administrație, cenzorii și contabilii unităților 
cooperatiste. În ceea ce privește consiliile de administrație, acestora le revenea 
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obligația de a aloca, prin repartiția beneficiilor, sume cu care întreg cercul 
cooperatist să poată organiza bine prelegerile25. 

Progresul tehnologic şi al produselor financiar-bancare, înregistrat în primul 
deceniu postbelic, a impus necesitatea perfecţionării agenților de propagandă. Baza 
specializării funcționarilor din cooperație a reprezentat-o școala, urmând apoi 
specializarea în cadrul consfătuirilor lunare, a cursurilor anuale, precum și studierea 
revistelor și lucrărilor de specialitate. În cooperație, ca și în alte organisme sociale, 
funcționarii au îndeplinit un rol important, iar cu cât un funcționar avea situația 
materială „mai consolidată, bucurându-se de stabilitate și dându-i-se minimul de 
existență cu atât el este mai folositor”26. Cu toate că în statutul oricărei societăți 
cooperatiste erau prevăzute îndatoririle contabilului, acesta – era în concepția lui 
Gică Mesea –, „acela care prin mecanismul său științific arată oricărui îi va 
pretinde în mod matematic, explicativ”27 soarta întreprinderii. Autorul, el însuși 
contabil în Călimănești, județul Vâlcea, considera că, deși este funcționarul cel mai 
folositor la instituția bancară, unde își desfășura activitatea, și cu toate că deținea 
toată răspunderea scriptică a societății, era cât se poate de prost plătit28. 

Despre doleanțele contabililor aflăm și din articolul Pentru cooperația 
Vâlceană, publicat în Cooperatorul Vâlcean, în anul 1929. Autorul sublinia faptul 
că absolvenții școlilor de contabilitate și educație cooperatistă, pe lângă o salarizare 
necorespunzătoare sunt lipsiți de perspectiva unei asistențe juste în caz de boală, de 
accidente sau de bătrânețe29. Apostoli devotați și adevărați pionieri pe care s-a 
bazat toată puterea de acțiune a băncilor populare, contabilii au fost lăsați la 
aprecierea consiliilor de administrație care erau „influențate și chiar conduse de 
persoane cari voiesc numai răul cooperației, vegetând în instituție numai pentru 
interes”30. Mai multe articole din presa cooperatistă interbelică, amintesc despre 
plângerile formulate de contabili și insistă pe necesitatea unui ajutor financiar 
corespunzător și pe posibilitatea de avansare a acestora, la funcția de contabil 
autorizat. 

În ceea ce privește adunarea generală a societății cooperatiste, Pr. P.C. Petroșanu 
afirma că „datează din cele mai vechi timpuri și o vedem în forma sfatului de 
familie, sfatului de stat, soboarelor în Biserică”31, practic cel mai de seamă „organ 
pentru supraviețuirea unității”32. În rândul adunărilor generale au reuşit în timp să 
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fie alese unele personalităţi locale, care aveau ca susţinere, pe lângă voturile 
personale, prestigiul intelectual şi moral deosebit, necesar pentru sporirea 
credibilităţii instituţiilor cooperatiste, la care figurau ca şi acţionari. Din articolul 
Rolul adunării generale a băncilor populare, străbate ideea că adunarea generală 
este „cel mai de seamă organ ce-i trebuiește, unei bănci populare, nu numai pentru 
dezvoltarea ei, dar chiar pentru viețuirea ei”33. În ceea ce privește rolul acestei 
adunării, autorul consideră că aceasta stabilește planul de lucru al instituției, 
desemnează consiliul de administrație, alege cenzorii concluzionând că: „Adunarea 
generală este factorul dela care pornește viața unei societăți. Ea trage planul de 
conducere, dela ea trebuie să învețe conducătorii cum trebuiesc conduse destinele 
unei societăți, ea este școala unde membrii învață ce va să zică a conduce, ea este 
însăș societatea căci prin ea se fac conducătorii”34. 

Asupra ideii de diversificare a cooperației se revine și în paginile 
Cooperatorului Vâlcean. În articolul Ziua Cooperației, se insista asupra orientării 
către cooperația agricolă, de producție și de consum, „căci ele contribuiesc mai 
mult decât cea de credit la ridicarea economică și socială a omului”35. Autorul Luca 
Paul, inspector general în cooperație, aprecia, și argumentația era reală, că rolul 
băncilor populare a fost de a înlătura cămătăria „cea atât de cuibărită în rândurile 
nevoiașilor”36, însă aceste societăți cooperatiste au devenit prea numeroase în 
„părțile mărginașe ale orașelor și în muncitorime”37. 

Participant la cursurile cooperatiste de la Sibiu, din anul 1929, autorul  
I.I. Drăgușin, face o sinteză a acestora și ne amintește valorile fundamentale ale 
cooperației, care în concepția lui erau: responsabilitatea autonomă, egalitatea, 
solidaritatea și grija față de alții. Totodată, Drăgușin consideră că aceste valori erau 
puse în practică urmând câteva principii de bază, principii cooperatiste universale, 
pe care le adaptează la cooperația națională, în general, și la cea din Oltenia 
interbelică, în particular, și pe care ni le expune astfel: „egalitatea societarilor; 
vânzarea la prețul din comerț; activul cooperației este inalienabil și colectivul; 
cooperația în întreprinderile ei se adaptează la principiile economice; în 
întreprinderea cooperativă capitalul este supus omului atât în administrație cât și în 
repartizarea rezultatului; societatea cooperativă este o societate de persoane și nu 
de capital; întreprinderea cooperativă se dezvoltă prin coordonarea sforțărilor; 
întreprinderea cooperativă se poate dezvolta și organiza în direcția comercială și 
industrială; egalitatea sexelor; acțiunea în întreprindere are valoare fixă; 
întreprinderea cooperativă aduce pace între producători; cooperația este copilul 
nevoiei”38. 
                                                 

33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
35 Luca Paul, Ziua Cooperației, în „Cooperatorul Vâlcean”, Anul I, nr. 2/ 1928, p. 1. 
36 Ibidem. 
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Deducem din valorile și principiile mai sus enumerate că societățile 
cooperative erau întreprinderi colective organizate în mod cumpătat, pe baza 
asocierii voluntare, solidare și responsabile și a unei metode specifice de repartiție 
a produsului obținut. 

În periodicul Oltenia coperatistă, care apărea la Craiova, în anul 1930 și era 
editat de Federala Spiru Haret, se insistă pe conceptul de asociație agricolă, 
„condusă de oamenii cei mai cinstiți și mai de ispravă din viața satului sub 
îndrumările agronomilor”39. Sprijinirea înființării și dezvoltării acestor tipuri de 
asociații, atât de necesare pentru îmbunătățirea agriculturii, era favorizată de 
legislația interbelică, care intervenea în ajutorul plugarilor, căutând a-i grupa în 
acest tip de întovărășiri și le acorda următoarele avantaje: credit ieftin și pe termen 
lung, reduceri pe calea ferată pentru transportul produselor destinate vânzării în 
comun, distribuiri de semințe selecționate, înlesniri la procurarea de reproducători 
de rasă, facilitarea achiziționării de mașini agricole40 etc. În articolul Către 
luminatorii satelor. Preoți și învățători, autorul promovează acest tip de 
întovărășiri (asociații agricole) oferind câteva sfaturi pentru alcătuirea noilor 
însoțiri: „Proprietățile celor ce intră în asociație, trebuesc să fie învecinate pentru a 
forma unul sau mai multe trupuri de cel puțin 25 ha, pentru asociațiile cu caracter 
pur agricol, și de cel puțin 8 ha, pentru asociațiile: viticole, pomicole, horticole, etc. 
Pentru ca fiecare plugar pe lotul lui și cu mijloace proprii – vite, unelte, brațe de 
muncă etc. – să poată aplica planul general al îmbunătățirilor, stabilit de comun 
acord de asociați și serviciul agricol județean...Pentru ca avantajele asociației să 
poată fi cât mai bine înțelese de săteni, cuvântul și îndemnul preotului și 
învățătorului este singurul care trebuie să le lumineze calea și mintea”41. 

Pentru a participa la crearea unei asociații agricole, trebuia să existe 
gospodăria țărănească, de sine stătătoare, cooperativei revenindu-i rolul de 
aprovizionare (semințe, îngrășeminte chimice, furaje, tractoare, mașini și utilaje 
agricole), de colectare, de prelucrare și de comercializare a produselor obținute. 
Asociația devine astfel mijlocul de a spori veniturile sătenilor producători și 
totodată, o cale de ridicare a standardului de viață al acestora. Dăgușin se adresează 
și acelora care urmau să sprijine pe săteni, pătura luminată de la sate: preoții și 
învățătorii42, cei care trăind în mijlocul lor, le câștigaseră încrederea și le cunoșteau 
cel mai bine nevoile, sugerând că elitele satului rămâneau baza de la care se putea 
porni organizarea asociațiilor agricole, fără de care orice directivă venită din partea 
autorităților sau a altor instituții era sortită eșecului. 

Informaţiile din periodicul Oltenia coperatistă, care privesc starea 
cooperației, în anii de criză economică sunt completate cu informații și îndrumări 

                                                 
39 Dr. G. C., Către luminatorii satelor. Preoți și învățători, în „Oltenia Cooperatistă”, Anul I, 

nr. 5–7, Craiova, 1932, p. 7. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem, p. 8. 
42 Ibidem. 
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primite de la unitățile cooperatiste din Oltenia și de la Oficiul Național al 
Cooperației, anunțuri privind înființarea cooperativelor, știri și sfaturi agricole, 
reclame care promovau ziarele și revistele primite la redacție etc. 

Preocupări în promovarea mișcării cooperatiste din Oltenia interbelică 
observăm și în rândurile periodicului Cooperația vâlceană. Apărut în an de criză 
economică (1933), încă din primul articol redacțional intitulat Programul nostru, 
își definește obiectivele tematice din perspectiva rolului însemnat pe care-l ocupă 
cooperația văzută „ca singurul instrument de refacere economică și socială” și 
urmărește trezirea „simțului răspunderii la conducătorii unităților cooperatiste”43. 
Materialelor referitoare la cooperație, cu un pronunțat caracter teoretic, „organizarea 
societăților cooperatiste, legile după care se organiza cooperația, legăturile statului 
cu mișcarea cooperatistă, legătura dintre organizațiile cooperatiste”44 li s-au 
adăugat rubrici de informații internaționale, știri ce priveau evoluția agriculturii 
locale a comerțului și creditului, reclamă, presă etc. 

Primul articol care ne atrage atenția este semnat de Mihai Roșianu și este o 
analiză realizată societății cooperative. Astfel, în articolul sugestiv intitulat Ce este 
o Societate Cooperativă, autorul definește cooperativa ca o formă de unitate 
economică în care „pentru ajutorarea între ei, prin liberă voință, persoane care au 
nevoi comune se asociază”45. Roșianu insistă asupra faptului că persoanele asociate 
aduc „la un loc capitalurile lor” și că indiferent de capitalul depus „drepturile le 
sunt egale”46. În acest fel, membrii societari, toți cu drepturi egale în administrarea 
și controlul societății devin, în același timp, și societari întreprinzători. Pentru 
asigurarea succesului cooperației locale, Mihai Roșianu recomanda fondatorilor 
unităților cooperatiste, ca la înființarea acestora să aibă în vedere necesitățile reale 
ale economiei locale și calitatea resursei umane, pentru că „o cooperativă născută 
din nevoi comune cu înțelegerea deplină a tuturor adevărurilor cooperatiste din 
partea membrilor, se clădește pe temelie sănătoasă și din material bun”47. 

În ceea ce privește scopurile cooperației, au fost explicate de Mihai Roșianu, 
în articolul Cooperatismul sistem de prefacere socială și economică, din care aflăm 
că, acestea se realizează prin crearea de fonduri sociale necesare pentru producție, 
în folosul colectiv și pentru satisfacerea nevoilor de consumație și de credit. În 
particular, în accepțiunea autorului, scopurile cooperației se realizează prin 
distribuirea beneficiului în raport cu munca depusă (cooperația de producție), prin 
„risturnă”, restituirea către consumator, în raport cu cumpărăturile efectuate, a unei 
părți din beneficiu (cooperația de consum) și prin acordarea de dobânzi mici, la 
creditele acordate (cooperația de credit)48. 
                                                 

43 Mihai Roșianu, Programul nostru, în „Cooperația Vâlceană”, Anul I, nr. 1/ 1933, p. 1. 
44 Ibidem. 
45 Mihai Roșianu, Ce este o Societate Cooperativă, în „Cooperația Vâlceană”, Anul I, nr. 2–3/ 

1933, p. 2. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
48 Mihai Roșianu, Cooperatismul sistem de prefacere socială și economică, „Cooperația 

Vâlceană”, Anul I, nr. 2–3/ 1933, p. 1. 
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În articolul, Este Banca Populară o Cooperativă?, semnat de Pr. Gh. Doară, 
ne este reamintit faptul că băncile populare au fost înființate prin colectivizarea 
micilor economii ale societarilor, formându-se astfel capitalul necesar pentru 
scoaterea țăranilor din mâinile cămătarilor satelor. Cum încă de la început aceste 
cooperative de credit au practicat o dobândă mare de 8%-10% pe an, pentru 
asociați și 12%, pentru nesocietari autorul se întreabă dacă aceste bănci „sunt 
cooperative sau nu”49 atâta timp cât au demonstrat că s-au ancorat în goana după 
profit și s-au depărtat de ideea de cooperație, așa cum fusese la început înțeleasă de 
socialiștii creștini. În schimb autorul propune drept strategie pentru transformarea 
băncilor populare în adevărate instituții cooperatiste, următoarele: „Băncile populare 
trebuiesc transformate în case de economii, unde depunătorul să-și găsească ori 
când moneda depusă. Din banii depuși, societarii să ia ori când pentru nevoile 
personale. Să rămână părți egale, formând fondul de colectiv de întreprinderi. Se 
prezintă o moșie de vânzare, gata sunt: asociații în părți egale, o cumpără. 
Deasemenea pot arenda sau întreprinde alte afaceri. Interesant este ca să lucreze cât 
mai mult și în continuu cu capital. Chestiunea împrumuturilor vine pe ultimul plan. 
Când poți lucra cu capitalul colectiv, nu este necesar împrumutul, nici pentru unelte 
agricole, nici pentru pământ”50. 

Chestiunea băncilor populare este reluată și de Zinca G. Popescu, în articolul 
intitulat Cooperația51. Autorul atrage atenția că românul „din firea lui 
individualist” cu greu s-a putut acomoda cu sistemul cooperatist, care a implicat 
ideea de asociație. Popescu insistă asupra faptului că la noi cooperația s-a născut pe 
cale de împrumut și s-a concretizat în apariția băncilor populare „un fel de surogat 
de cooperative”52, scopul acestora fiind capitalul. În acest fel, nu s-au dezvoltat 
cooperativele de producție, de consum sau de circulație a produselor, practic 
„mijloacele cele mai însemnate pentru dezvoltarea economică și culturală a lumii 
rurale”53. 

Preocupările promovării ideilor cooperatiste, în perioada interbelică au fost 
urmărite de toate elitele naționale și locale, în dorința expresă de modernizare. 
După Primul Război Mondial au fost stimulate inițiativele întreprinse de politicieni, 
avocați, economiști, contabili, preoți și învățători spre întemeierea unor organe de 
propagandă cooperatistă, în scopul popularizării cunoștințelor economice, culturale și 
financiare. Realizarea radiografiilor cooperației din județele Olteniei, obstacolele 
pentru care după Primul Război Mondial a stagnat cooperația, dezinteresul manifestat 
de unii conducători cooperatiști, dar și impozitele excesive la care erau supuse 
instituțiile cooperatiste, legile organizării cooperației interbelice, îmbunătățirea 
                                                 

49 Pr. Gh. Doară, Este Banca Populară o Cooperativă?, în „Cooperația Vâlceană”, Anul I,  
nr. 2–3/1933, p. 3. 

50 Ibidem. 
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52 Ibidem. 
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condițiilor materiale ale sătenilor sunt doar câteva subiecte promovate în paginile 
periodicelor de profil, din Oltenia interbelică. Formatul publicaţiilor a fost în 
general unul mare. În ceea ce priveşte ritmicitatea publicării lor, majoritatea au 
avut o apariţie bilunară, cu specificaţia „în 1 şi 15 ale lunii” sau lunară. Dincolo de 
chestiunile de editare, distribuire în teritoriu, asigurarea unui număr suficient de 
abonaţi, merită remarcat faptul că majoritatea publicaţiilor economice studiate s-au 
bucurat de colaborarea unor profesori, învăţători, avocaţi, care au avut la dispoziţie 
spaţiul util pentru publicarea propriilor cercetări dedicate cooperației din Oltenia. 

THEORIZING COOPERATIVE MOVEMENT  
IN THE WRITTEN PRESS DURING INTERWAR OLTENIA 

(Abstract) 

The cultural and cooperative lobby authority, the press in the field during interwar 
Oltenia are considered to be prominent periodicals with cooperative theme, covering 
articles into their pages that provide the right social economical solutions for villages from 
Oltenia. Information on culture of the soil or farm work of the season, are commonly found 
in the studied newspapers. Countless articles explain the priest or teacher’ involvement in 
founding the consumer cooperative societies (people’s banks, consumer cooperative 
societies, of manufacture, supply and sale). Most of the publications benefited from liaison 
with prestigious economists, engineers, professors, teachers, lawyers, who provided the 
manner for publishing their own research committed to Oltenia economy. 
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