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Note şi comentarii
Ana Golopenţia, căsătorită cu Ilie Grecu era sora lui Simion Golopenţia şi
mătuşa lui A.G. Cei doi trăiau la Pecinişca. Scrisoarea 59 din corespondenţa cu
Simion Golopenţia vorbeşte despre moartea, în 1934, a lui Ilie Grecu. Ana Grecu va
trăi până la 1 septembrie 1970.
1. Ilie şi Ana Grecu către A.G. (12.1.1933
AFG. Scris cu cerneală pe o jumătate de coală de corespondenţă (recto-verso).
Am reprodus întocmai grafia, care ne permite să auzim vocea autorului. Nu am
adăugat semne de punctuaţie.
' I.G. voia să scrie morţi.

ANTON GOLOPENŢIA Şl C O R N E L GROFŞOREAN

1. A. G. către Cornel Grofşorean (17.10.1935)
Leipzig, 17 oct. 935
C.\, Sc\ireberstr. \ (Amold)
Stimate domnule dr. C. Grofşorean,

Banal - Cnşatia. Patr\ot\sm\i\ meu „\oca\", bănăţema mea, a vămas vie cu te
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anii pe care i-am petrecut la Bucureşti (unde mi-am trecut în 1930 licenţa în
filozofie şi drept; bibliotecar al Seminarului de Sociologie, am luat parte de
atunci încolo la lucrările Inst[itutului] Social Român; în 1932 d-1 Gusti mi-a
încredinţat lucrările de documentare ale reformei pe care a încercat-o la Min[isterul]
Instrucţiei şi apoi [am ajuns] aci în Germania (unde am venit ca bursier
Rockefeller pentru studii de ştiinţe Sociale); iar însemnătatea Institutului, care
înviorează ţinutul nostru tare adormit în anii dintâi după război, e vădită. Aş fi
vrut să vă fiu de folos încă de la înfiinţarea Institutului şi de la scoaterea întâiului
număr al „Revistei"'. Dar, prins în lucrările de la Minister, n-am găsit răgazul
trebuincios; trecut în Gennania la sfărştul anului 1933, ocupat cu pregătirea mea,
şi întrebuinţându-mi tot timpul liber pentru cunoaşterea Germaniei şi a germanilor,
n-am ajuns la fel să vă trimit ceva (n-am mai scris nici pentru „Arhiva"); iar cu
mâna goală nu voiam să vin.
Ca să vă pot face rugămintea anunţată mai sus, am terminat o cronică^ începută
în primăvară. Nădăjduiesc să fiţi mulţumit de ea. I-am cerut azi editorului
dicţionarului despre care vorbesc, unul din editorii de căpetenie ai provinciei cu
o viaţă animată care e Silezia, să vă trimită proiectul dicţionarului şi cataloagele
producţiei lui. Voi căuta să vă trimit succesiv, cu titlu de sugesfie, bibliografii
regionale şi diverse alte realizări, care ar putea fi atacate^ şi de Institut pentru
Banat şi Crişana; din cele ce am putut afla, dispuneţi de un grup de colaboratori
foarte frumos, la Bucureşti se mai fălesc câţiva bănăţeni tineri, muncitori foarte
buni, care vă vor ajuta desigur cu plăcerea cu care vin eu azi.
Rugămintea, însfârşit. Un cunoscut german, care a întreprins o călătorie prin
Ungaria şi Serbia, va sosi pe la sfârşitul lunii sau la începutul celei viitoare la
Timişoara. Aţi vrea să aveţi bunăvoinţa de a-1 primi şi de a-1 ajuta să-şi formeze
o imagine asupra Banatului, pe cât se poate asta într-un răgaz scurt? Dintr-o
familie de înaltă birocraţie prusacă, acest cunoscut, dr. jur. Hermann Reinbothe,
e un tânăr remarcabil. Vă va face plăcere să staţi de vorbă cu el. E interesat mai
ales de problemele muncitoreşti şi sociale dar, trăit până de curând la Berlin şi
cu foarte frumoase relaţii, are interes şi pricepere pentru mai toate problemele.
Sosit, vă va căuta. Toate mulţumirile.
Mă bucur că vă pot cunoaşte în primăvară, când, nădăjduiesc, voi întoarce în
ţară şi trece prin Timişoara. Până atunci aş fi bucuros să vă pot fi de folos şi aci:
să vă caut cărţi, fac bibliografii, informez, dispuneţi în voie.
îngăduiţi-mi să vă exprim tot devotamentul meu.
Anton Golopenţia
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2. A. G. către Cornel Grofşorean (31.10.1935)
Leipzig, 31 octombrie 1935
C.l Schreberstr. 1 (Amold)
Stimate domnule dr. Grofşorean,
Scrisoarea dv. mi-a produs multă plăcere. Şi, ca să vă spun tot, şi mirare. Nu ştiam
că vă e cunoscută existenţa mea, că mă aşteptaţi. Altminteri m-aş fi înfăţişat mai
degrabă.
Anii de când am plecat de la Timişoara au fost plini de muncă şi întâmplări:
n-am observat că sunt opt şi mă socotesc încă, în de mine, student şi în anii de
pregătire. Scădeţi-mi, ca atare, o parte din vină. Sunt gata să răscumpăr aşteptarea:
ca atare contaţi cu/ şi dispuneţi de mine. Nu vă voi nemulţumi, nădăjduiesc.
Pentru „Curente"' şi numărul din Revistă^, toate mulţumirile. N-am putut
până acum să fac mai mult decât să răsfoiesc cartea; din ce am prins, sunt
bucuros să vă ştiu atât de deschis şi de curajos în faţa schimbărilor vremii; sunteţi
la rând, de acasă, cu noi, cei tineri, care am trebuit să ieşim din ţară ca să vedem.
Aspectul practic al Revistei e chiar impunător şi cuprinsul viu. De la o vreme
veţi deveni exemplu şi pentru cei din Bucureşti, dacă o ţineţi tot aşa.
I-am scris lui Neamţu şi-n privinţa formulei „Astra"^ şi-n privinţa „gustului".
Bibliografia germano-italiană vă pleacă în câteva zile. Cu aceeaşi poştă vă trimit
o bibliografie regională foarte frumos întocmită, poate că s-ar putea pregăti ceva
de acelaşi fel şi pentru Banat. Şi o broşură a lui Cari Schmitt"*. Nu ştiu dacă-1
cunoaşteţi. E unul din tehnicienii care au pregătit situaţia de azi a Germaniei.
Juristul mai de seamă al Germaniei de azi. Cartea lui despre dictatură şi cea
despre uzarea partidelor sunt remarcabil scrise şi şi-au împlinit rostul la vremea
lor. Cert, că e unul din puţinii oameni inteligenţi şi decisivi ai cărturărie! germane
prezente. într-un pachet viitor vă voi oferi volumul interesant despre vremea de
acum {Die geistige Situation der Zeii) al filozofului Jaspers^ care poate fi socotit,
împreună cu Heidegger^, înnoitorul filozofiei în veacul nostru. Vă voi trimite şi
culegerea de documente pentru istoria din ultimii 15 ani ai Germaniei, pe care a
scos-o unul din cunoscuţii mei, profesor la Hamburg. Vedeţi că sunt hotărât să
vă pun la dispoziţie toată cunoştinţa mea a Germaniei de acum. Mi-ar face plăcere
să vă ştiu planurile; poate că v-aş putea trimite lucruri de un folos nemijlocit.
Aş'' vrea să vă anunţ azi o propunere. Un plan la care ţin foarte mult. E vorba
de formarea orizontului politic al românilor. Se ştie scandalos de puţin despre
ţările învecinate şi chiar şi despre statele mari, la noi. Şi intelectualii, şi cei tineri
se mulţumesc cu ce le dau ziarele: iar acestea, cetite în fugă şi pe deasupra, n-au
cum da o pricepere a structurii şi a problemelor fiecăruia din aceste state. Idealul
ar fi să avem un număr [de oameni] suficient de bine informaţi în privinţa
fiecăreia din ţările depărtate şi apropiate şi publicaţii cu cronici regulate în
privinţa fiecăreia din ele. Iată, de pildă, problema Ungariei: ne lăsăm intimidaţi
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de ea, ne concentrăm neproporţional de mult asupra apărării din partea ei, pentru
că ne lipseşte duzina de oameni care să o cunoască şi să arate şubrezenia ei. Şi
aşa, cu toate statele. Trebuie să avem neapărat un rând de atari turnuri de observaţie:
puneţi şi, la nevoie, bastioane. Pentru graniţa de vest, cred şi văd că dv. sunteţi
în stare să vă asumaţi regulat funcţia aceasta.
Aveţi, ce e de căpetenie, destui oameni devotaţi. Gândiţi-vă dacă n-ar fi la
locul său să întreprindeţi sistematic, de la numărul viitor încolo, ceea ce faceţi
aşa de bine şi acum. Ar fi de deschis o cronică şi de luat obligaţia faţă de cititori
de a o ţine regulat. Cred că aveţi materialul uman necesar pentru a ţine în curent
ţara întreagă cu ce se petrece în lu[goslavia], Ung[aria], Aust[ria], Ger [mania].
Vă voi trimite ca model câteva numere din reviste germane, care ţin atari cronici
pentru Europa Orientală, politica internaţională, minorităţi. în scopul acesta, e
drept, ar fi necesară ţinerea unui rând de ziare şi reviste şi apoi creşterea chiar,
prin subvenţionări de călătorii de informare, a câtorva tineri. [Dificultatea]^
financiară poate fi uşor soluţionată, nădăjduiesc. Direcţia presei cred că vă va
acorda cu uşurinţă subvenţia necesară dacă vă luaţi obligaţia formală a acestei
cronici. [Brutus Coste^], prietenul meu şi nu mai puţin bun bănăţean decât
[mine'°], va face tot ce poate fi făcut acolo, la revistă, atât pentru câştigarea de
publicaţii, [cât] şi de ajutoare în bani. Totul e ca argumentarea să fie bine făcută:
acţiunea asupra străinătăţii, cum o întreprinde atât de bine „Revue de
Transylvanie"" trebuie întregită şi printr-una în ţară, căci ceea ce face
„Universul"'^ e prea puţin. Cât de informaţi pe placul lor sunt ungurii prin
cronicarii de la „Magyar Szende"'-^ etc.!; cât de puţin ştim noi despre slăbiciunile
lor! Prin învăţătorii din Serbia şi prin tinerii români cari studiază la Belgrad şi la
Zagreb s-ar putea obţine o informaţie frumoasă asupra Serbiei. Ar trebui [purtată]''*
şi grija românilor de dincolo, cu demnitate. Contribuţia la consolidarea relaţiilor
sârbo-române ar fi tot atât de apreciată la Externe ca ajutorul împotriva
revizionismului maghiar. Cred că Austria şi Germania mai pot fi făcute. E drept,
de dragul întregului, ar fi nevoie şi de luarea în seamă a Italiei. Poate că aveţi
ceva italieni pe acolo; la nevoie, poate că se găseşte unul la Bucureşfi (e vorba
de români care se pricep în materie de Italia). Pentru Germania, v-aş fi la
îndemână. Dacă acceptaţi planul acesta, scrieţi-mi un cuvânt: vă voi câştiga
degrabă lista de publicaţii germane, austriece şi ungureşti trebuincioase şi a
costului lor, pentru memoriul la Externe. Ar trebui mobilizat apoi Coste. Fapta
aceasta ar fi curat exemplară, am putea nădăjdui că grupările de la celelalte
graniţe şi-ar face la fel datoria, în privinţa vecinilor din parte[a] lor; pentru
Franţa, Anglia, Italia, la nevoie şi America, [se]'^ vor găsi cu timpul oameni la
Bucureşti.
Tare aş fi bucuros dacă n-aţi da înapoi. Sunteţi acum singur[ii]'^ care pot
începe în privinţa aceasta. Cred că am învăţat aci nu numai carte, ci şi cum să
muncesc pentru întărirea neamului şi a Statului nostru. Abia aştept să întorc, să
pot începe lucrul. Una din nădejdile mele a fost întotdeauna grupul de oameni
din jurul dv. Fie ca să putem înfăptui un rând de întreprinderi necesare.
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Dacă scrisoarea vă pare prea lungă, ţineţi în seamă că azi se serbează în
Saxonia Reforma lui Luther, că bibliotecile sunt închise, că prin urmare vremea
[nu mi-a]'^ fost măsurată. Altădată, voi fi şi mai scurt.
îngăduiţi-mi să vă încredinţez de respectul şi devotamentul meu.
Anton Golopenţia
[Prietenul]'^ Coste poate fi un colaborator tot aşa de valoros ca Neamţu sau
ca mine, e remarcabil de bine pregătit. îl salut în sfârşit pe d-1 Radu, care poate-şi
aduce aminte de băieţelul care am fost, când a terminat liceul, şi-1 felicit pe d-1
Stoicănescu. Dintre camarazii mei de la Timişoara, profesorul Petru Sârbu'^ e un
băiat foarte de treabă, care ar putea fi de folos revistei.
3. Cornel Grofşorean către A. G. (18.11.1935)
Timişoara, la 18 noiembrie' 1935
Dragă prietene!
Am primit adresa ta din 10 octombrie şi îţi mulţumesc pentru interesul viu,
manifestat faţă de planurile mele. A m primit şi cărţile promise, însă lucrarea lui
Miiller nu se află printre ele. A m primit: bibliografia Schlesien^, Der Arbeiter de
Jiinger^, Ober die drei Arten des Rechtes de Schmitt^, Die geistige Situation der
Zeit de Jaspers^, Deutsche Geschichte^ de Forsthoff', două fascicole din revista
„Deutsche Arbeit"^, - un fascicol „Ost Europa"^,- şi „Hamburger Monatshefte
fur Aussenpolitik"'^. Din aceste lucrări, mă interesează personal cartea lui
Schmitt, apoi revista „Ost Europa" şi „Hambuger Monatshefte". Aceste două
reviste aş dori să le abonez pentru Institut, însă cred că asemenea abonamente nu
se pot efectul [sic!] decât prin o librărie, deoarece nu avem posibilitatea de a transfera
contravaloarea, datorită regimului de devize. La fel, se v [ o r ] " naşte dificultăţi şi
în cazul acela, dacă am dori să facem comanda prin tine, deşi ar fi foarte favorabil,
având reducerile semnalate. în consecinţă, te rog, să te interesez[i] asupra
eventualelor modalităţi.
Cât priveşte cărţile trimise, nu le pot primi în dar. Nici nu ar fi cu rezon,
deoarece comanda aş face-o ori pentru Institut, ori pentru Biblioteca oraşului.
Astfel, de ce să-ţi cheltuieşti tu banii?
Cu referire la îndeletnicirile mele, ţin să-ţi comunic că mă interesează
probleme social-politice şi memorii autentice, cari se refer la istoria de la 1910
în urmă. Restul nu mă preocupă, din simplu[l] motiv că n-am timpul fizic pentru
îndeletniciri teoretice. Şi, de altcum, sunt supra-saturat cu teorii.
îţi mulţumesc şi pentru indicaţiile bibliografice. Nu am aflat, însă, aceea ce
ne interesează. Anume, organizaţia actuală a vieţii agrare în Germania şi Italia.
Zilele acestea voi convoca câţiva băieţi, pentru a discuta problema. Adică'^ a
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pregăti materialul pentru o serie de conferinţe din domeniul jurisdicţiunei agrare.
Aceste studii apoi vor fi publicate în revistă. Anume revin la cele deja expuse că,
după părerea mea, pe noi deocamdată aci în România nu ne interesează problema
muncitorească, adică a uvrierilor industriali. Una la mână, că numărul lor este încă
foarte scăzut. în al doilea rând, muncitorii industriali 99% sunt minoritari. Astfel,
din punct de vedere naţional trebuie să ne preocupe situaţia, adică reforma
economiei agrariene. Cum să oprim fărâmiţarea moşiilor mici, ţărăneşti? Cum să
îndrumăm producţia pe alte căi, deoarece prin cultura cerealelor vom nenoroci
definitiv pătura ţărănească. Cum să facem o colonizare justă şi eficace? Cum să
oprim chiar invazia precipitată a elementului ţărănesc la oraşe? Deoarece, în privinţa
aceasta, eu nu militez prea înfocat pentru concentrarea artificială a ţăranului
român la oraşele noastre înstrăinate şi demoralizate. îmi dau seamă de necesitatea
politică [a] acestei migraţiuni, pentru a cuceri oraşele, dar văd şi dezastrul
fiziologic şi etic al urbanizării repentine'^; mai cu seamă aci în Banat se resimt
urmările dezastruoase. De altcum''' este foarte problematic dacă colectivităţile
mari urbanistice au viitor, ori organizaţii mai mici. Având în vedere depopularea
firească a industriei, datorită maşinismului tot mai perfecţionat. Azi-mâine masele
mari uvriere, aşa-zisul proletariat industrial va dispare, perfecţionându-se invenţiile.
Fenomen, care a dat - în parte - naştere, deja azi, şomajului englez. Tot mai mari
mase muncitoreşti vor fi azvârli[te]'^ pe stradă, urmând colonizarea lor agricolă.
Dar să'^ revenim la preocupările noastre. Schiţez înc-odată planul meu.
Năinte de toate aş crede necesară înfiinţarea Institutului Social la Cluj şi la
Cernăuţi. în felul acesta, fiecare provincie ar dispune de un asemenea institut,
unde s-ar concentra toată activitatea şiinţifică din acea regiune.
în sânul acestor institute ar trebui înfiinţate - şi noi am da exemplul - secţii
pentru problemele minoritare. în consecinţă, în fiecare regiune s-ar urmări
mişcarea acelor minorităţi, cari trăiesc în acea provincie. D[e] e[xemplu], pe noi
interesându-ne numai Banatul, Crişana şi părţile ungurene, adică regiunea de la
Orşova-Baziaş-Timişoara-Arad-Satu Mare-Maramureş, ne-ar preocupa situaţia
minorităţii maghiare, germane şi sârbe. Având, deci, să urmărim cu atenţie toată
presa lor, toate revistele şi toate manifestările literare. Adică tot ce apare în
această regiune.
După ce am organizat în felul acesta biroul, ar urma ca să ne sesizăm de
vecinii noştri. Interesându-ne pe noi Ungaria, Iugoslavia şi Timocul bulgăresc
unde, din cei 100.000 români [din Bulgaria], locuiesc 60.000.
Institutul de la Cluj ar avea să se preocupe de minoritatea maghiară şi
săsească. Iară pe teren extern: Cehoslovacia şi o parte din Ungaria (după un
arondisment comun). Institutul din Bucovina ar urmări mişcarea nemţilor, a
ucrainenilor, ruşilor, evreilor. Pe plan extern: o parte din Cehoslovacia şi Polonia
întreagă, apoi o parte din Ucraina. Iară Institutul din Chişinău'^ ar avea ca
obiectiv intern: minoritatea rusească, evreii, bulgarii. Pe plan extern: Ucraina,
Rusia întreagă şi o parte din Bulgaria.
în felul acesta, am obţine o divizare a muncii, având în fiecare regiune câţiva
specialişti, cunoscători ai situaţiei reale din acele ţinuturi.
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Toate aceste iniţiative, însă, nu se pot realiza fară o gardă bine echipată cu
cunoştinţele necesare. Hic Rodus^^l Noi, aci d[e] e[xemplu], abia avem câţiva
băieţi înzestraţi cu calităţile necesare. Apoi, cei mai mulţi nu posed[ă] limba
germană. Ori, în aceste ţinuturi trebuie să operez[i] cu limba maghiară, germană
şi sârbă. în altă ordine de idei: cine să activeze, ani îndelungaţi, zilnic câteva ore
în mod gratuit, neglijându-şi'^ afacerile proprii? De unde să luăm fondurile,
pentru a [ne] abona [la] toate gazetele, a cumpăra toate revistele şi produsele
literare? Prezumţia ta, că ni se v[or]^*' trimite - în mod gratuit - exemplare de
schimb, nu se verifică. Şi până acum trimisesem la ziarele şi revistele mai însemnate
exemplarele revistei noastre, fără ca să fi fost^' onoraţi cu contraservicii.
Atitudine lesne de înţeles: minoritarii, îndeosebi maghiarii şi evreii, n-au nici un
interes, ca să fie controlaţi. Din contra. De altcum partidul maghiar din localitate
s-a sesizat de planul meu, hotărând - la adunarea generală din oct[ombrie] înfiinţarea unui Muzeu minoritar, unde să se colecteze toate scrierile, ziarele,
revistele etc. - indiferent în ce limbă sunt ele scrise - pentru a urmări toate
manifestările referitoare la viaţa minorităţilor din ţară. Am temere că ei vor reuşi
mai degrabă, deşi eu mă zbat de trei ani, ca să înfiinţez o asemenea instituţiune.
Dar ce să faci, dacă ai de lucru cu un neam imbecil!...
Cât priveşte sprijinul vostru al tuturora, acesta numai atunci^^ va fi eficace,
dacă colaboraţi efectiv, deoarece eu singur nu birui toate. Şi de prezent mă
aşteaptă circa 40 de volume, ca să le studiez. în urma urmelor, şi puterile mele
sunt limitate. Apoi, eu sunt om sărac, avizat la profesiunea mea, pe care şi aşa
am neglijat-o în mod păcătos, fară ca să am cea mai mică recunoştinţă. Natural,
nu reflectez la asemenea exhibiţii. Nu de dragul recunoştinţei activează un
patriot conştient. Dar partea existenţială mă împiedecă, precum şi pe alţi
colaboratori, ca să-mi jertfesc toate energiile pentru acest scop.
Ţi-am schiţat, pe scurt, situaţia, pentru a-ţi documenta necesitatea mai multor
colaboratori. Mai mulţi tot fac ceva laolaltă, chiar dacă se lucrează gratuit. Sigur
că munca gratuită are inconvenientul nesiguranţei şi lipsei de prompdtudine^-^.
Dacă X are chef, trimite un studiu sau face o recenzie. Dar dacă este în altă parte
angajat, te lasă pe drum când ţi-e viaţa mai dragă. Or^'*, ca să scoatem un buletin,
măcar lunar, înseamnă punctualitate. Altfel n-are rost, căci, informaţiunile date după un timp mai îndelungat - presei, nu mai sunt utilizabile. îşi au valoarea lor
ştiinţifică, dar pierd rolul informativ. Rol, care - poate că cu timpul - ar aduce
şi ceva venituri de la presa cotidiană.
Din toate aci expuse rezultă nevoia imperioasă că, cu timpul, şi tu şi Neamţu,
să veniţi acasă. Trebuie să ne preocupe şi această chestiune.
Copia epistoalei [sic !] prezente am trimis-o şi lui Coste, pentru a-1 informa
şi pe dânsul, urmând ca să se sfătuiască şi cu Neamţu.
Mulţumindu-ţi pentru interesul atât de viu, te salută cu toată dragostea
frăţească, al tău:
Grofşorean
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11. A. G. către Cornel Grofşorean (copie dact., 3. 3.1938)
Anton Golopenţia
Sociologie Românească
Organul Secţiei Sociologice a Institutului Social Român
Director: D.Gusti
Secretar de Redacţie: Anton Golopenţia
Bucureşti I I I
Str. Latină, 8
3 martie 1938
Stimate domnule Dr. Grofşorean,
Am primit scrisoarea Dv. din 26 februarie.
Iată cum s-au întâmplat lucrurile cu tipăritul volumului Belinţ. Aveam la
dispoziţie un exemplar al manuscrisului, pe care l-aţi uitat, se pare. Cred că-1 veţi
avea în faţa ochilor Dv. mâine dimineaţă, căci l-am predat la Fundaţie cu rugămintea
să vă fie trimis.
în privinţa ajutorului bănăţean la scoaterea unui număr consacrat oraşelor
româneşti al „S[ociologiei] R[omâneşti]" mă voi conforma indicaţiei Dv.: voi
scrie adică individual celor pomeniţi. Cum lui Negru i-am scris şi cerut acest
ajutor, îmi rămâne să vă adresez Dv. şi d-lui Stoicănescu aceeaş[i] rugăminte.
Cred că prietenul Negru şi d-1 Stoicănescu simt nevoia de a formula concluzia
numeroaselor lor cercetări de detaliu asupra structurii Timişo[a]r[e]i într-un
tablou de ansamblu. Pe Dv. cred că v-ar tenta să prezentaţi procesul postbelic de
deplasare a centrului românesc al Banatului de Ia Caransebeş şi Lugoj Ia
Timişoara şi criza vieţii româneşti din Banat, pe care a determinat-o plecarea din
capitalele de plasă a intelectualilor români şi mutarea lor la Timişoara.
în privinţa unei cercetări într-un centru industrial bănăţean (Reşiţa). Obiecţia
Dv., că ea nu poate fi întreprinsă fară oarecari resurse destinate ei, e foarte
întemeiată. Aş fi bucuros dacă Negru sau cel care o va duce la capăt mi-ar face
un deviz de cheltuieli. Cred că-mi va izbuti să obţin în acest scop până la 10.000
lei. Ce s-ar putea face cu această sumă?
Spuneţi cu mâhnire în scrisoarea Dv. că e nebun cel ce-şi jertfeşte ca Dv. anii
şi puterea de muncă ridicând cultura românească. Sunt sigur că nu credeţi nici
Dv. aşa ceva. Noi, măcar, suntem cu totul de altă părere. Aceşti şase ani de
muncă v-au scos bănăţeanul cel mai mare şi mai adevărat al zilelor noastre.
N-am primit până acum darea de seamă scurtă despra activitatea Institutului
Banat-Crişana, pe care mi-a animţat-o prietenul Negru
Vă încredinţez de respectul şi devotamentul meu.
Anton Golopenţia
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12. Cornel Grofşorean către A. G. (7. 5. [1938])
INSTITUTUL SOCIAL BANAT-CRIŞANA, TIMIŞOARA

Sediu: Clădirea Automobil-Club R.R.
Adresa poştală: Şcoala Politehnică
IN
Dragă prietene!
Am primit poştala ta. Aştept cu nerăbdare proiectul, ca să-mi fac observaţiile.
La 1 6 1. cor.' avem şedinţa Comitetului, când vom decide asupra anchetelor
estivale. Cum I . P. S. S. Patriarhul ne-a dăruit de la Preşedenţie 100 mii lei pentru
monografia de la Belinţ, descinderea noastră în august este asigurată.
Aş vrea să fac două echipe: una aci într-un sat colonist-^, alta în valea Bistrei.
(Mai cu seamă dacă am obţine şi de la Fundaţii o sumă oarecare). Această echipă
din Severin aş dori să fie condusă de tine. Te rog, deci, să supui d-lui prof Gusti
rugămintea mea, ca să-ţi acorde un concediu de trei săpt[ămâni] esoperând^
aceasta şi la regimentul tău. Noi începem ancheta la 1 5 aug[ust] şi terminăm la
4 - 5 sept[embrie]. Cu puţină bunăvoinţă din partea d-lui Gusti s-ar putea aranja
chestiunea.
Te rog răspunde-m[i] de urgenţă, deoarece aş dori să supun răspunsul d-lui
Profesor Comitetului nostru.
Exprimându-mi omagiile mele pentru d-1 prof Gusti, pe tine te îmbrăţişează
al tău,
Grofşorean
13. Cornel Grofşorean către A. G. (29.5.[1938])
INSTITUTUL SOCIAL BANAT-CRIŞANA, TIMIŞOARA

Sediu: Clădirea Automobil-Club R.R.
Adresa poştală: Şcoala Politehnică
29N
Dragă Tonei!
Tatăl tău mi-a comunicat că eşti învoit a conduce o echipă la Glimboca şi că
Fundaţiile, adică d-1 prof[esor] Gusti nu obiecţionează iniţiativa noastră.
în consecinţă, te rog a-mi comunica dacă s-ar mai ataşa cineva de la
Bucureşti? A m avea necondiţionat lipsă de un inginer agronomi
Totodată, te rog să-mi trimiţi schema manifestaţiunilor cari' ai vrea să fie studiate.
Apoi, chestionarele referitoare [la ele], pentru a le completa cu ale noastre.
Totodată, să vedem: de câţi monografişti vom avea nevoie?
Te rog, însă, să-mi răspunzi de urgenţă, ca să supun chestiunile comitetului.
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Te salută cu drag,
Grofşorean
Dacă îţi schimbi locuinţa, te rog să mă anunţ[i].
D-Sale D-lui Anton Golopenţa, Bucureşti, Str. Geniului Nr. 18

14. Cornel Grofşorean către A. G. (20. 6.1938)
INSTITUTUL SOCIAL BANAT-CRIŞANA, TIMIŞOARA

Sediu: Clădirea Automobil-Club R.R.
Adresa poştală: Şcoala Politehnică
imi

[1]938

Dragă Tonei,
Sunt de acord'. Cu atât mai vârtos că, şi eu aceleaşi^ considerente le aveam
în vedere: influenţa industriei (a tehnicii, deci, a maşinii) asupra ţăranului nostru.
Chiar din acest motiv am ales valea Bistrei, unde oricare sat corespunde. Dacă,
din considerentele amintite de tine, Glimboca nu are un răsunet^ bun, să rămână
Ohaba. Nu ştiu, însă, cum se prezintă acolo posibilităţile de locatiune? La
Glimboca sunt destule încăperi. Voi trimite pe cineva la faţa locului.
Rămâne, deci, bine stabilit că vei veni şi tu. Şi cum problema nouă este: influenţa
tehnicii asupra ţăranului român, urmează completarea chestionarelor în acest
sens. în consecinţă, te rog, să te pui în contact cu d-1 dr. Emil Botiş"* (Bul. Regina
Măria Nr. 5). D-lui Gusti îi scriu în acest sens.
Săptămâna trecută am scris d-lui Gusti într-o chestiune interesantă, stimulată
de fratele tău. Anume este vorba de palatul Lloydului^. Societatea este desfiinţată
prin două sentinţe (urmează casaţia şi recurs). Eu sunt unul din cei trei lichidatori.
Propusesem d-lui profesor, ca să revendice - la timpul său - Fundaţiile această
clădire. Anume, în sensul legii persoanelor juridice. Asupra averii societ[ăţii]
desfiinţate, dispune Comisia Centrală de sub preşedenţia I.P.S.S. Patriarhului
Ţării. în consecinţă, cu puţină bunăvoinţă, s-ar putea obţine un rezultat
satisfăcător. Clădirea asigură un venit de un milion lei anual...
M-aş bucura dacă am avea o echipă combinată cu Fundaţiile Regale la
Ohaba. Te rog, însă, să aminteşti d-Iui profesor că vom avea nevoie de sprijinul
financiar al Fundaţiilor, deoarece noul primar al municipiului: d-1 gen[eral]
Rodrig Modreanu^ face pe turcul, asigurând Institutului, pe anul în curs, 30.000
lei. (Atât aveam şi anul trecut sub regimul analfabeţilor de la primărie). Astfel
am fi împiedicaţi, dacă Fundaţiile nu ne săr în ajutor.
îmbrăţişându-te cu drag.
A l tău,
Grofşorean
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Cât priveşte monografia de la Sârbova te rog să ne trimiteţi una sută mii lei
pentru spezele"* de tipar, indicându-ne în adresă scopul special al acestei sume.
Alte sume deocamdată să nu ne trimiteţi, până ce nu ştim ce se întâmplă cu
Institutul nostru.
Totodată te rog să-mi trimiteţi informaţiunile promise de către d-1 profesor
Gusti.
Te salut cu drag,
Grofşorean
DR. C. GROFŞOREAN
17. Cornel Grofşorean către A. G. (2.1.1939)
INSTITUTUL SOCIAL BANAT-CRIŞANA, TIMIŞOARA

Sediu: Clădirea Automobil-Club R.R.
Adresa poştală: Şcoala Politehnică
2/1. 1939
Dragă amice!
Alătur observaţiile mele. Cred că ar fi bine dacă ai discuta problema cu d-1
Costin', ca să vedem ce zice un înalt magistrat? Dacă observaţiile mele par cât
de cât juste, atuncea ar fi nevoie de un decret-Iege cu art[icol] unic, în care să se
decreteze că forma fixată în legea Serviciului Social şi statute este o abatere de
la legea pers[oanelor] jurid[ice]. Propun aceasta, deoarece am temerea că
tribunalele vor refuza înregistrarea Regionalelor. Anume, statutele noi vor fi să
fie supuse tribunalului], cerând din nou înscrierea noastră ca persoană juridică,
schimbându-ni-se statutele.
Ce înseamnă organizarea însăşi, nu-mi pot imagina încă activitatea
Căminelor^, adică a echipelor lor şi cea a Institutului. Dacă echipele căminelor
vor face şi ele examinări sociografice pe teren, ce rost mai ar avea echipele
noastre? N-ar fi mai bine atuncea, ca să facă numai ele aceste anchete - pe baza
chestionarelor şi fişelor-tip ale centralei - iară noi să le controlăm această
activitate? Urmând apoi ca tot noi să prelucrăm materialul astfel strâns, deoarece
nu cred că domnii absolvenţi, în cele 3 ^ luni [de] serviciu obligator să fie
capabili ca să-şi facă şi rapoartele şi să tragă şi concluzii. - în cazul acesta,
presupunând că în cadrele Căminelor vor acţiona anual vreo 300 echipe, cum
plănuia fratele Neamţu, apoi fiecare Regională va avea să prelucreze (dacă vor
fi zece Regionale), câte 30 (eventual 50) de comune. Alături ar mai putea
examina şi ei, cu câte una-două echipe, problemele regiunii.
Toate aceste lucrări, însă, numai aşa se vor putea efectua, dacă Regionalele
vor dispune măcar de una garnitură referenţi stabili; adică fiecare secţie (sunt
15 conform statutului nou) să aibe un referent stabil. Lăsând joc liber Centralei,
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ca să coopteze şi alte garnituri la Regionale, dacă se vor aglomera lucrările, când
s-ar forma mai multe secţii cu câte un referent. Numai aşa, cred eu, ar fi
posibil[ă] o activitate serioasă şi ştiinţifică. La început corespunde o singură
garnitură (15 referenţi) la fiecare Regională,
în altă ordine de idei.
Ţi-am scris că SocfietateaJ Lloyd} încearcă să forţeze, prin legăturile ei, o
tranzacţie cu d-1 Ministru Mitiţă Constantinescu"*, vroind să-1 convingă, ca să
retragă acţiunea. în cazul acesta, averea s-ar împărţi între Lloyd şi Bursă
(aceiaşi oameni), iară românii ar rămâne cu buzele umflate.
în consecinţă, se impune o grabnică intervenţie la d-1 Ministru Constantinescu.
De altminteri şi eu vreau să fac o tranzacţie (ţi-am mai scris eu despre
aceasta). Anume, vreau să conving Comunitatea evreiască, ca să presioneze
Lloydul să-şi revoace recursul, ridicându-se astfel, la valoare de drept, sentinţa
de dizolvare a Curţii de Apel. (Vei vedea mai jos de ce preconizez asemenea
dezlegare).
Comunitatea evreiască ar consimţi, dacă i s-ar recunoaşte dreptul de
proprietate asupra edificiului internatului aflător lângă liceul evreiesc. Anume,
acest internat a fost ridicat pe banii Lloydului şi pe intravilanul Comunităţii
evreieşti.
Noi am luat în inventar şi edificiul. Altfel, Comunitatea se teme că va pierde
obiectul în caz de lichidare forţată.
Lloydul deocamdată se opune, sperând în rezultatul intervenţiei. Dacă se va
convinge că nu reuşeşte, va consimţi la tranzacţie. Verosimil, însă, vor pretinde
oarecari rebonificări.
După părerea mea. Fundaţiile ar putea oferi Lloydului două milioane lei, ca
să-şi aranjeze altundeva Clubul şi tot mobilierul (foarte urât). Apoi, să cedeze
internatul Comunităţii evreieşti. Pe lângă aceasta, ar fi de achitat 500 mii lei,
împrumut intabulat asupra edificiului (Palatul), împrumut ridicat de Lloyd
anterior lichidării. Apoi circa 300 mii lei speze avocaţiale, contractate de Lloyd
anterior lichidării, chiar în vederea procesului de lichidare. Acest onorar se
prezintă ca datorie. (Sunt 600 mii, însă nu am recunoaşte numai 50%.)
în afară de aceste condiţii, aş mai propune ca Fundaţiile să consimtă ca Bursa
să rămână 1-3 ani unde este acuma, în palat, şi anume în mod gratuit şi să i se
plătească circa 200 mii lei ca acoperire pentru spezele de proces.
Bineînţeles, Bursa n-ar avea nici un titlu de a pretinde ceva. însă, să fim
drepţi, dacă Bursa nu intenta procesul, nici azi nu se lichida această şandrama
revizionistă.
Astfel, Fundaţiile, jertfind trei milioane şi abdicând de edificiul internatului,
ar obţine un palat, ce valorează azi 25-26 milioane lei.
Dacă Comunitatea şi Lloydul cad de acord, mă voi prezenta la d-1 Profesor
cu delegatul lor.
Procedeul ar fi: Lloydul prin un memoriu adresat Consiliului de Miniştri
declară că revoacă recursul, oferind Fundaţiilor palatul sub următoarele condiţii:
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urmează cele mai sus expuse. (în virtutea legii noi asupra persoanelor juridice,
lichidările nu se mai fac prin Comitetul prezidat de către Patriarh, ci de Consil[iul]
de Miniştri).
Mă întrebi: de ce militez pentru o tranzacţie, când soarta procesului la înalta
Curte de Cas[aţie] este mai mult ca sigură? (Oare este?)
Din un singur motiv: este vorba de Fundaţiile Regale, prezidate de Rege. în
consecinţă ar fi mai fain ca să se aranjeze pe cale amiabilă, asigurând satisfacţia
tuturora. (Vezi mai jos încă un motiv).
Te rog, însă, ca să tratezi chestiunea cu discreţie şi numai d-lui Profesor să-i
raportezi cele sus expuse, deoarece tratativele sunt abia în curs.
Din parte-mi am şi eu o condiţie: palatul să fie atribuit Fundaţiilor. în edificiu
se va plasa Institutul şi Astra, însă noi căpătăm administrarea averii (mă
gândesc la Romulus^) şi veniturile din chirii sunt ale Institutului. Doară nu
pentru Astra m-am zbătut!
Alta.
Aflu că „România"^ nu mai scoate „România de vest". Bănciulescu'^ mi-a zis
că este vorba ca d-1 Titeanu^ să transforme „România de vest" în organ oficial,
independent.
Nu crede d-1 Profesor că ar fi păcat să lese din mână această chestiune? Nu
se gândeşte la necesitatea unui fiefpolitic în viitor? Să fie încredinţat Domnia Sa
că mai uşor va câştiga simpatia bănăţenilor, ca cea a ardelenilor. Este o ocazie
unică ca să punem noi mâna pe acesta publicaţie, adică Institutul. Depinde de o
vorbă a d-lui Profesor. Te rog să discuţi problema cu Domnia Sa.
Alta:
Se colportează ştirea că d-1 Dr. Manta^, care a scos acuma foaia săptămânală
„Luminătorul", în cadrele Astrei, dar cu banii Ţinutului, ar avea intenţia ca să
transforme - mai târziu - acest ziar într-un cotidian. Adică tot Astra va avea un
ziar. Să fie oare în intenţiunile înaltului Patron?
Alta:
Să zice că se va instala aci o staţiune radiofonică. Tot Astra îşi revendică
dreptul şi Rezidenţia o sprijineşte. - Deci, o nouă [cuvânt nedescifrat] pentru
Institut, adică Fundaţii, adecă personalitatea D-lui Gusti, deoarece să nu pierdeţi
din vedere că, aci, Institutul reprezintă Fundaţiile, adică Serviciul Social, şi nu
Astra, care a rămas autonomă şi independentă.
Te rog să tratezi aceste probleme cu discreţie, raportând numai d-lui Gusti.
Totodată te rog să-mi comunici hotărârea Domniei Sale deoarece, dacă perzistă
în convingerea că să i se asigure Astrei rolul precumpănitor, apoi să o ştiu şi eu.
De ce să mă opun atuncea prosteşte? De ce să fiu eu mai catolic ca Papa?
De altminteri, nu ştiu dacă ai urmărit cu atenţie evenimentele politice din
ultimul timp. S[-a] remis apelul fondatorilor Frontului Ren[aşterii] Naţionale'*^.
Nici un bănăţean, ca fondator. (Deşi aveam chiar la Bucureşti pe Brancovici,
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Nedelcu, lenciu, Tr. Nempian, Licareţiu'' etc.) Apoi, editorialele Radiodifuziunii
(publicate şi în ziare), ce nu pridideau ca să lingă Ardealul. Numai el a făcut
Unirea. El a fost eroic etc. etc. De Banat, nici o vorbă. Noi nu existam şi nu
existăm. Ne-a înghiţit Ardealul. Ori, poate că fraţii de la Bucureşti vor să ne
cedeze ungurilor, sârbilor? Apoi să o ştim şi noi.
Ce denotă această atitudine ridicolă? Tendinţa guvernului ca să îmbeată cu apă
rece ardelenii,yără a le lăsa loc în guvernare? Parcă ardelenii ar fi neşte naivi!
Revin la chestia Lloydului. Mai sus am expus o soluţie. Mai este, însă, una:
lăsând mers Justiţiei şi, după ce Casaţia va respinge recursul Societăţii, Consiliul
de Miniştri să acorde averea întreagă Fundaţiilor (nu Serviciului Social). în
cazul acesta nu trebuie cedat nimica. Rămâne că, d-1 Profesor să supună
chestiunea Majestăţii Sale, ca Regele să aleagă între aceste două soluţiuni.
însă, Majestatea Sa trebuie de urgenţă informat, deoarece aflasem din sursă
bună că evreimea de aci vrea să se adreseze Palatului. Nu cumva Regele - în lipsă
de informaţiuni - să facă promisiuni. Ceea ce ar stârni aci adâncă repulsiune,
deoarece tot nu ar rămâne intervenţia secretă. (Chiar evrei s-ar fali cu ea.)
Mai revin şi la chestia staţiunii radiofonice. Cred că ar trebui să se facă discuţiuni
şi în limbă germană şi maghiară. (Cum o fac cehii.) Este o bună contrapropagandă.
Materialul pentru monografia Sârbovei'-^ este gata pentru a fi supus tiparului.
Te rog să soliciţi în numele meu (am scris şi direct) de la d-1 prof Gusti o
prefaţă, ca să nu rămânem iară fară participarea Domniei Sale. Să nu o păţim la
fel ca în cazul Belinţ, când 6 luni am aşteptat după câteva rânduri. D-1 Teodorescu,
chiar şi la Parisscrisese d-lui Gusti, însă nici răspuns n-am primit.
Acuma câteva zile se răspândise ştirea că Nemoianu^'^ va fi numit ca director
la Cămin. Soluţie foarte simpatică. Cu dânsul aş putea colabora. în fine, tot
laolaltă am pornit la drum şi în 1932. A m luat contact cu dânsul şi am câştigat
impresia că nu ar refuza. Face răspunsul său dependinţe de convorbirea cu
d-1 Gusti. Cum în 9-12 1. cor. va fi la Bucureşti, vrea să se prezinte la d-1 Profesor.
Te rog să-i esoperezi'^ o audienţă.(Mai recent s-a răspândit ştirea că d-1 Evuţian
(!!) ar fi designat. Adică Astra vrea să decapiteze şi pe al doilea bănăţean
specializat în domeniul acesta? Şi Bucureştiul consimte?)
Din statutele mie trimise rezultă că Regionalele lucrează cu statute proprii. Şi
credeam că voi veţi face un statut tip. Dacă nu, urmează ca să-1 întocmim noi pe
al nostru. în fine, noi avem un statut, ar urma mici modificări. Nu-1 pot compune
totuşi, deoarece mă izbesc de inconveniente. în parte, semnalate anterior. Anume, conform statutelor unei persoane juridice, toate demnităţile - cu
excepţia personalului strict administrativ - sunt elective. Adică preşed[inte],
vicepr[eşedinte], secr[etar] gen[eral], casier, cenzori trebuie aleşi de către adunarea
generală. Simt ăştia onorifici, ori salariaţi? Dacă sunt onorifici, nimenea nu va lucra
serios. Dacă vor fi retribuiţi, cine îi plăteşte? Dacă Comitetul - şi conform legii
numai Comitetul poate să dispună, în baza hotărârii adunării generale - atuncea
aceste organe trebuie considerate funcţionari particulari, aleşi de adunarea
generală. Ce atribuţiuni vor avea? în sensul legii, tot adunarea generală are drept
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să decidă şi să înscrie sumele în bugetul compus tot de către adunarea generală.
Apoi referenţii - fără cari o acţiune serioasă este exclusă - vor fi la fel aleşi
şi la fel retribuiţi? Adică conform legii actuale asupra pers[oanelor] juridice?
Vom căpăta sub asemenea auspicii oameni destoinici şi serioşi? Cum să
compun deci statutele? Se poate ca d-1 prof Gusti [să] vrea să fie şi acest
personal asimilat funcţionarilor publici, numiţi de dânsul. Atuncea ne trebuie un
decret-lege care să decreteze derogarea de la legea pers[oanelor] juridice,
deoarece în cazul acesta o instituţiune autonomă lucrează cu un personal numit
de o altă instituţiune.
Dacă aceasta este intenţia d-lui Gusti, atuncea trebuie să ştiu cari funcţiuni
sunt elective şi cari sunt supuse numirii? Apoi, cei numiţi ce grad au? Cum vor
fi încadraţi? Principii ce trebuie trecute în statut. - Ce priveşte referenţii, adică şefii
ai celor 15 secţii, aş propune un sistem mixt. Adică să fie numiţi flmcţionari aceia
cari vor să-şi destine cariera Serviciului Social. Iară alţii, cari sunt funcţionari ori
profesionişti liberi şi ar dori să conducă o secţie - alături de angajamentele lor
actuale - să fie numai retribuiţi, fară să fie încadraţi în statut funcţionăresc. D[e]
e[xemplu], un profesor care vrea să-şi continue catedra, însă ar conduce şi secţia
folclorică etc. M-am convins că ar consimţi mai mulţi în felul acesta.
Alta
Aflu că eşti în bune relaţii cu d-1 ministru Andrei'^. Te rog să-i atragi atenţia
asupra porcăriei că suplinitorii, din luna mai până azi, nu şi-au primit salarul
{lumpige^'^ 1.800 lei). Sunt cazuri unde învăţătorul, în luna iunie, a fost bătut de
săteni că rămăsese dator cu birtul şi chirie. Alţii au fugit noaptea spre gloria
statului român. Ce Ţară! A m un monografist la Vata de Sus, care a fost suplinitor
la Beiuş Igniş. îmi scrie neşte epistoale exasperante (Gheorghe Boran, jud. Arad).
Aflu că dosarul Lloyd ar fi deja la Casaţie şi termenul fixat pentru luna februarie,
în consecinţă, urmează că d-1 Profesor să ia contact cu d-1 Prim-preşedinte.
Te rog, să nu întârziaţi.
Pentru a mă controla, am luat contact cu mai mulţi avocaţi. Aşa e: o
instituţiune autonomă nu poate fi îndrumată, nu pot fi făcute numiri etc. de către
alte instituţiuni. Unica soluţie este afilierea, altfel Tribunalul nu ne poate acorda
personalitatea juridică. Centrul gospodinelor de la Bucureşti au organizaţie
similară. Ar fi bine dacă v-aţi interesa.
Te salută cu drag:
Grofşorean
încă două chestiuni.
Să nu mă dai dracului.
I - Pentru Fundaţii, Primăria - încă la timpul său - rezervase un lot la spatele
Lloydului, care face azi peste un million. Trebuie pretins, chiar dacă primim
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I I - Casa Naţională - iniţiativa Ungureanu - prezidată de d-1 C o s t e a u un
lot lângă Camera de Comerţ. Cred că, după promulgarea legii Serv[iciului]
Soc[ial], Casa Naţională nu mai poate fiinţa, urmând ca în fiecare oraş să se facă
un Cămin. în consecinţă, şi acest lot trebuie să treacă în posesia Fundaţiilor.
(Face vreo două milioane.)
Grofşorean
18. Cornel Grofşorean către A. G. (16. 2. [1939]; 7Sa. C. G., c.v. către
prof. Gusti; 18b. Cornel Grofşorean către D. Gusti/A. G. (15. 2. 1939)
Timişoara, 16/11
Dragă Tonei!
Alăturat, epistoala pe seama d-lui prof Gusti. Te rog să-i spui că a fost
trimisă prin un cunoscut. Pune şi bulina', ca că nu ştie că şi tu ai citit epistoala.
Am trimis şi un memoriu oficial. Te rog, însă, să ţini şi tu tot mereu
chestiunile noastre în evidenţă, atrăgând atenţia d-lui Profesor ca să rezolve toate
problemele indicate de mine, anterior plecării sale, ca să pot pregăti campania de
vară pe trei luni şi în trei sate (Petroşani, Anina, Reşiţa, ca centre).
Dacă e ceva ce mă interesează, te rog să-mi comunici.
Cu îmbrăţişare frăţească,
Grofşorean
18a. C.G. către prof. Gusti, c. v. ataşată scrisorii de mai sus

DR. C. GROFŞOREAN
Avocat
Str. 3 August
1 Timişoara
Excelenţă!
Sosind acasă aflu că. Camera de Comerţ a intervenit din nou la d-1 ministru
Bujoiu. Afirmative ar fi obţinut promisiunea că, în câteva zile, va supune chestia
Lloydului la Consiliul de Miniştri.
Ar fi deci necesară o grabnică intervenţie.
Cu respectuoase considerente,
Grofşorean
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18b. Cornel Grofşorean către D. Guşti/A. G. (15. 2. 1939)
Timişoara la 15 febr[uarie] 1939
Excelenţă!
Cu revenire la cele discutate, daţi-mi voie ca să recapitulez următoarele puncte:
1. Institutul nostru să fie afiliat şi nu independent. Insist asupra acestui punct,
deoarece eu cunosc situaţia de aici. Nu vreau să mă expun la surprize.
2. Subsemnatul, ca director, sunt conducătorul de fapt al Institutului şi
gestionarul său.
3. Pentru a pregăti campania de primăvară şi vară avem nevoie de minimum
700 mii lei pe şase luni de zile. (Până la finele lui septembrie).
4. Nu m-aş putea angaja la o acţiune serioasă fară un stat major de ehipieri
tehnici, stabili (8-9).
5. Toate numirile provizorii le fac eu, pe baza unei delegaţiuni scripsale^,
primită de la Excelenţa Voastră oficial.
6. Pe cale oficială am onoare a înainta un proiect de statute, cu care puncte să
fie completate statutele Centralei, unde intrăm şi noi. Rog, să binevoiţi a lua în
discuţie propunerile mele.
Chestia Lloydului să nu fie abandonată, deoarece rezolvirea [sic !] problemei
se poate face pe cale legală, fără tranzacţie, fără nici o jertfă mai mare.
Anume: la 30 martie este fixată dezbaterea litigiului la Casaţie. Dacă Casaţia
va confirma sentinţa Tribunalului şi a Curţii de Apel, Societatea va fi de drept
dizolvată şi asupra averii dispune Consiliul de Miniştri.
în consecinţă ar fi necesară o intervenţie amiabilă a d-lui Prim-preşedinte al
Casaţiei, pentru asigurarea reuşitei, adică obţinerea confirmării sentinţelor mai
sus amintite. Apoi, d-1 Consilier Costin să esopereze, ca după pronunţarea
sentinţei de la Casaţie, sentinţa să fie grabnic redactată, altminteri nici după două
luni nu va fi înmânată părţilor. Tot D-Sa să se îngrijească că dosarul să fie
înaintat de către Casaţie Consiliului de Miniştri, adică Preşedenţiei, deoarece
confiirm procedurii, după sentinţa de dizolvare. Consiliul de Miniştri dispune
asupra averii.
Aci este necesară intervenţia Excelenţei Voastre. Având, însă, în vedere că
această operaţie se va întâmpla în luna aprilie, adică în absenţa Excelenţei
Voastre, nu ştiu dacă n-ar fi consult, ca să raportaţi cazul Majestăţii Sale, pentru
a asigura hotărârea favorabilă a Consiliului de Miniştri.
în privinţa lotului Fundaţiilor Regale - asigurate într-un loc, unde intravilanul
face un milion de lei, propun ca să binevoiţi a trimite de urgenţă o adresă
Primăriei, pretinzând acest lot, fară multe explicaţii. Sunt convins că d-1 Primar
nu va avea curajul ca să se opună.
La fel aş propune, şi în chestia subvenţiilor
anul 1939-1940, o adresă oficială
către Rezidentie^ şi Primărie, prin care oficialităţile amintite să fie sesizate, ca să
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înscrie atât Institutul, cât şi Căminele, adică Astra, cu o sumă remarcabilă în
bugetul anului în curs (pentru a uşura bugetul Centralei).
Cât priveşte chestia cooperaţiei, am onoare a Vă ruga să binevoiţi a lua
contact cu d-1 Dir[ector] gen[eral] Râmniceanu, pentru a convige pe numitul că
Regionala lor de aci - după ce va fi înfiinţată - să colaboreze necondiţionat cu
Institutul nostru.
în fine revin asupra chestiunii Staţiunii Radiofonice de la Timişoara. Cred că
nu va fi considerată ca lipsă de modestie cererea mea cu referire la rolul de
îndrumător al Institutului în conducerea programului. Adică noi. Institutul să fie
încredinţat cu compunerea programului, cu conducerea părţii acesteia din studio
şi cu controlul necesar în materia programului.
Şi rog Excelenţa Voastră să nu Vă supăraţi, dacă din nou insist asupra
angajării - într-un fel oarecare - a fratelui Golopenţa [sic!]. N-ar fi mare lucru,
ca să se deplaseze în fiecare săptămână, [să] zicem sâmbătă la amiază, şi să se
reîntoarcă dumineca noapte, pentru a se prezenta luni dimineaţa la serviciu. în
celelalte zile m-aş îngriji eu de cele necesare... Dacă, d[e] ex[emplu], pentru
d-1 Teodorescu nu este obositor, ca să facă acest drum săptămânal (joi-sâmbătă),
apoi şi fratele Golopenţa se poate mişca.
Şi fac această intervenţie, nu numai pentru dânsul, dar şi pentru ceilalţi băieţi
(Neamţu, Stahl). Rog Excelenţa Voastră a nu-mi lua în nume de rău, dacă pun o
vorbă bună pentru dânşii, cât priveşte situaţia lor materială. Idealismul şi însufleţirea
este o calitate admirabilă, ce ridică pe om peste comun. Dar grijile materiale sunt
cătuşe teribile în calea unui avânt dinamic. Or, aceşti trei băieţi au dat dovadă timp de mai mulţi ani - de idealismul lor. Ei bine! Societatea umană nu este
îndreptăţită ca să abuzeze de crezul unora, când are nevoie de avântul omului
dinamic, capabil şi însufleţit. Or, în cazul special al lui Golopenţa intervine şi
planul său de a se însura. Astfel, rugămintea mea e motivată. Şi, de altminteri,
indicaţiile sale în domeniul acesta al propagandei sunt garanţia unei bune
conduceri. Apoi prezenţa sa aici şi activitatea sa la studioul staţiunii radiofonice
va însemna totdeauna prezenţa Domniei Voastre; ştiut fiind că Golopenţa este
omul de încredere al Excelenţei Voastre.
în aşteptarea delegaţiei în scris a Excelenţei Voastre pentru a face numirile,
rog să primiţi înc-o dată mulţumirile mele şi gratitudinea mea pentru încrederea
de care m-aţi învrednicit.
Cu profund respect, al Excelenţei Voastre,
Dr. C. Grofşorean
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19. Cornel Grofşorean către Secretar General Al. Costin/A. G. (20. 2.1939)
SERVICIUL SOCIAL
INSTITUTUL D E CERCETĂRI SOCIALE
REGIONALA ŢINUTULUI TIMIŞ

Nr 157
D-lui A. Golopenţia^
Timişoara la 20 februarie 1939
Domnule Secretar,
în proiectul de statute, înaintat mai zilele trecute, s-a strecurat o greşeală cu
privire la persoana casierului. Anume, casierul este, după rostul său şi activitatea
sa, persoană administrativă, supusă şi ea^ controlului Comitetului. în consecinţă,
numirea sa se face de către Director, ca la celălalt personal administrativ. Este,
însă, membru de drept, cu contabilul împreună, al Comitetului, fiind totodată şi
referentul chestiunilor economice.
în altă ordine de idei, ţinem ca să vă rugăm să binevoiţi a supune d-lui Profesor
şi chestiunea regulamentului. După părerea noastră, regulamentul Centralei, care
de prezent este în lucrare, reglementeză raportul între Centrală şi Regionale. Pe
lângă acest regulament, ar fî nevoie şi de un regulament intern al fiecărei
Regionale, întocmit obligatoriu de dânsele. Anume, regulamentul Centralei este
generator pentru toţi, pe când regulamentul Regionalei se schimbă din regiune
în regiune, fiind întocmit conform cerinţelor locale.
Dacă d-1 Profesor consimte la propunerea noastră, vom întocmi - după primirea
statutelor - acest regulament pe seama Regionalei noastre, urmând ca şi acesta
să fie supus Excelenţei Sale spre aprobare. Astfel, am avea un statut-tip pentru
toate Regionalele şi un regulament tip pentru reglementarea raportului dintre
Centrală şi Regionale, plus câte un regulament specific al Regionalelor.
Pentru a precipita organizarea Regionalei noastre, vă rugăm ca să insistaţi din
nou Ia d-1 Profesor, ca să întocmească statutele înaintea [sic!] plecării Domniei
Sale; apoi, subsemnatul să primesc numirea mea personală şi delegaţia pentru a
numi pe cei doi secretari, personalul tehnic, conform numărului ce mi se va
indica, şi personalul administrativ.
Cum, însă, lucrările sunt deja în curs, ar fi nevoie ca^ cei doi secretari, o
dactilografa şi un servitor să fie numiţi deja cu data de 1 martie, iară restul abia
de la 1 aprilie începând.
Pentru a lămuri şi acesta chestiune, avem onoarea a vă înainta şi un proiect
de buget, întocmit până la 30 sept[embrie] 1939.
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PROIECT DE BUGET
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spezele tiparului pentru monografia de la Sârbova
150.000 lei
Spezele tiparului pentru revistă
50.000 lei
Leafa Directorului de la 1 martie până la 30 septembrie
70.000 lei
Leafa Secretarului I de la 1 martie până la 30 septembrie
42.000 lei
Leafa secretarului I I de la 1 martie până la 30 septembrie 42.000 lei
Leafa personalului tehnic, 8 la număr, a 6.000 lei de la l / I V
până la 30/IX
288.000 lei
7. Leafa contabilului, tot pe acest interval, a 3.000 lei
18.000 lei
8. Leafa unui dactilograf, a 2.500 lei
15.000 lei
9. Leafa unui servitor, a 2.000 lei
12.000 lei
10. Unelte de birou, luminat, curăţit etc. telefon
50.000 lei
11. Pentru bibliotecă
13.000 lei
în total : 750.000 lei

Natural că, de la 1 martie începând, am instala un birou permanent, unde ar
funcţiona de la 9 începând până seara la 8 secretarul I I , dactilografa şi servitorul,
iară secretarul I împreună cu directorul vor avea ore de birou de la 5 p.m. până
la 8 seara. De la l aprilie începând, personalul tehnic, adică echipierii permanenţi,
la fel fac serviciu zilnic de la 5 p.m. până la 8 seara. în felul acesta vom putea
pregăti materialul necesar până la 1 iunie, când echipa, completată cu câte 12-14
absolvenţi, va pomi la lucru pe teren.
Bine înţeles, în suma bugetului mai sus întocmit, nu intră spezele de întreţinere
ale echipierilor pe teren, cum aţi binevoit a ne informa; nici spezele de deplasare
ale personalului nostru. Chiar din acest motiv, ar fi consult, dacă Centrala se va
îngriji la timp ca să obţinem bilete gratuite, ori cu reducere, de la C.F.R.
în fine, vă rugăm să binevoiţi a esopera la d-1 Profesor, ca sumele înscrise în
buget şi aprobate de Domnia Sa să ne fie trimise înaintea plecării Excelenţei Sale
din ţară, nu cumva în toiul anchetelor să rămânem fară acoperire şi să fim nevoiţi
a ne reîntoarce spre ruşinea Institutului.
Cu distinsă stimă,
Dr. C. Grofşorean, Director
V. Nedela, Secretar
Către On. Fundaţiile Regale „Principele Carol", Bucureşti
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20. Cornel Grofşorean către Secretar General Al. Costin/ A.G. (7. 3.1939)
SERVICIUL SOCIAL
INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIALE
REGIONALA ŢINUTULUI TIMIŞ
NR

178

Dir. V
Planuri campania 1939
Se vor arăta şi d-lui A. Golopenţia,
cu rugămintea să facă un referat şi
o propunere. 16 III 1939 Octavian Neamţu^
Timişoara, la 7 martie 1939
Domnule Secretar General!
Nu am primit nici până în ziua de azi hotărârea On. Consiliu cu referire la
propunerile mele formulate. însă, d-1 Vlasiu mi-a comunicat că, grosso-modo,
aceste propuneri au fost acceptate, cu oarecari reduceri la numărul tehnicienilor
propuşi din parte-mi. Nu ştiu în cât corespunde adevărului această afirmaţie. Ţin
să remarc faptul că On. Consiliu să nu pierză [sici] din vedere metodologia d-lui
prof Guşti, în sensul căreia anchetele monografice - contemplate de Domnia Sa
- se reazimă pe patru grupuri de manifestări şi patru cadre. Nimic mai firesc,
deci, decât un astfel de sistem regional, încât aceste opt grupuri fiecare să aibe
măcar un raportor permanent, tehnician specializat...
Cât priveşte planul meu pentru campania de vară, supus spre aprobare d-lui
Profesor, ar suferi oarecari modificări, datorită sugestiei primite din partea d-lui
prof Stahl. Anume, d-1 Stahl îmi propusese că, alături de echipa noastră. Fundaţiile adică Astra - să trimită concomitent câte o echipă în satele învecinate, fiind supuse în privinţa anchetei sociografice - controlului şi conducerii noastre. Cred că este
un plan rezonabil. în consecinţă, noi am descăleca cu data de 1 iunie la Reşiţa,
unde am examina exclusiv situaţia muncitorilor şi agricultorilor români. Anume,
în Reşiţa-română trăiesc agricultori, iară în Reşiţa-montană exclusiv muncitori.
Astfel, am avea prilegiul [sic!] ca să urmărim raportul între român şi maşină şi
influenţa directă a industriei asupra elementului de baştină. Iară, concomitent.
Centrala ar trimite o echipă mai mică la Câlnic, imde trăiesc exclusiv agricultori
români, însă, într-o dependinţă [sic!] vădită de industria reşiţeană. Apoi, o altă
echipă la Domani şi Secul; în ambele comuni [sic!] mici se află exclusiv minieri
[sic!] români, angajaţii ştegului^. în fme, o echipă la Ţerova, tot în apropierea Reşiţei
(observ că toate aceste sate sunt la o distanţă de doi-trei klm. de la Reşiţa), unde
locuitorii se ocupă pe de o parte cu agricultura, creşterea animalelor, pe de altă
parte lucrează în uzină.
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Astfel, am avea prilegiul să examinăm perfect problema pusă. Şi cum în
Doman şi Secul sunt minieri români, nu ar avea nici un sens ca să ne deplasăm
la Anina, unde majoritatea covârşitoare a muncitorilor este minoritară.
La Reşiţa am sta 1 1/2 lună, apoi ne-am deplasa la Petroşani, adică în apropierea
acestui centru industrial. Nu cunosc acolo situaţia şi voi avea să mă duc
personal, pentru a mă orienta, urmând că apoi să vă fac şi în privinţa aceasta
propuneri, cu privire la echipele trimise de Centru.
Natural, dacă consimţiţi, atuncea se impune necesitatea că, mai târziu la 15 mai,
să-mi trimiteţi o echipă statistică, care - împreună cu tehnicienii noştri - să se
ducă la Reşiţa, pentru a întocmi registrele statistice. Iar pentru echipa noastră
vom avea nevoie - pe lângă câţiva asistenţi absolvenţi - de un agronom, un
veterinar şi un medic. Detaliu ce vom aborda mai târziu...
De prezent aş dori să vă atrag din nou atenţia asupra necesităţii imperioase de
a trimite o echipă la Vata de sus (lângă Halmagiu-Brad), unde populaţia se află
într-un hal nemaipomenit. Echipa ar putea să stea la Vata de jos (loc climateric),
având posibilitatea ca să examineze două sate. La Vata de sus este un echipier al
nostru: Gheorghe Boran, învăţător. Om iniţiat şi inimos, care va face bune
servicii. O echipă regală ar avea şi o misiune frumoasă, deoarece satul vrea să
ridice o şcoală. Pentru scopul acesta, dispun de ceva bani. Şi eu mă voi strădui
ca să obţină Comitetul şcolar, de la Rezidentie, ceva subvenţie. Cu atât mai
vârtos că, în lipsă de surse financiare, sătenii vor să dărâme clădirea actuală, ce
serveşte ca şcoală, pentru a ridica un edificiu mai corespunzător. Eu, prin d-1 Boran,
i-am sfătuit însă că, din această clădire improprie şcolii, să facă o primărie (nici
măcar o cameră n-au pentru scopul acesta) şi din restul încăperilor un Cămin
Cultural. în felul acesta, sper să zădărnicesc planul idiot ca să dărâme unica
clădire publică ce au în sat.
în aşteptarea răspunsului d-voastră, semnez
cu distinsă stimă:
Dr C. Grofşorean
Către Fundaţiile Regale, Bucureşti

21. Cornel Grofşorean către A. G. (12.3.[1939])
Timişoara la 12/III
Dragă Tonei!
Am căpătat - şi eu şi d-1 Teodorescu, - decretul de numire, din care am constatat
că d-1 Costin a trecut şi dânsul de la Inst[itutul] Soc[ial] Rom[ân] la Inst[itutul]
de Cerc[etări] Soc[iale], menţinându-şi calitatea de Secretar gen[eral].
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Astfel, se face scindarea firească între Cămin[e] şi Institute; aşa cum am
prevăzut-o de la început. Adică divizarea Serviciului Social în două ramuri bine
distincte.
La Instit[utul] Soc[ial] deci, avem pe d-l Gusti ca vicepreşedinte - pe lângă
preşedenţia activă a Majestăţii Sale - pe d-l Costin ca Secret[ar] gen[eral] (te rog
să-i transmiţi scuzele mele, pentru că nu m-am prezentat la dânsul seara, Ia
banchet, însă. Ia început nu I-am recunoscut - după opt ani - iară mai târziu era
aşa de ocupat, încât n-am voit ca să-1 deranjez) şi pe tine ca director^. (Nu ştiu:
unde activează Stahl şi unde Herseni?)
în consecinţă, administraţia centrală cade în sarcina ta (pesemne), deoarece
d-1 Costin nu este permanent la sediul [sic!].
în urmare am o rugăminte faţă de această administraţie centrală: să-mi
răspundeţi la adresele noastre oficiale. D-l Costin ca funcţionar public ştie şi
cunoaşte această regulă. Eu, ca fost fimcţionar, trăiesc încă în această disciplină.
Astfel, nimic nu mă şochează mai mult ca lipsa de răspuns - chiar dacă e negativ.
Nu se poate imagina o bună administraţie, dacă adresele oficiale nu sunt
rezolvate. Nimic nu provoacă mai sigur debandadă generală, decât observaţia
acelora în subordine, că adresele lor oficiale nu sunt rezolvate.
Eu nu vreu să vă dau sfaturi; cer însă, că faţă de mine să aplicaţi acest sistem
şi principiu logic, birocratic, oficial şi de bun simţ. Voi doară cu toţii sunteţi
oameni bine crescuţi, iară eu nu sunt copil.
Două puncte mă interesează. Ce sumă ni s-a alocat în buget şi câţi tehnicieni
permanenţi pot să numesc? în definitiv trebuie să încep organizarea echipei; să
introduc echipierii permanenţi în cimoaşterea mai detailată a metodologiei
voastre; să întocmesc chestionarele noi etc. etc.
Am cerut câteva bucăţi din cărţile lui Stahl şi Herseni; te rog să ni le trimiteţi
de urgenţă. Cu salutări frăţeşti.
A l tău, Grofşorean
22. Cornel Grofşorean către A. G. (14. 3. [1939])
Timişoara, 14 martie
Dragă amice.
După ce terminasem scrisoarea, aflu de la d-1 Teodorescu, că ni s-au acordat
700 mii lei pentru anul întreg.
Cred că este o eroare la mijloc, deoarece situaţia noastră diferă fundamental
de cea a celorlalte Regionale, din simplul motiv că noi avem prestaţii considerabile,
efectuite [sic!] timp de opt ani. în consecinţă, publicul de-a lungul frontului de
vest are o măsură bine chibzuită în ce priveşte o comparaţie între ceea ce s-a
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săvârşit ieri şi între ceea ce se va efectui mâine. Dacă realizările noastre [pe] anul
în curs vor fi la nivel cu cele din anii trecuţi, publicuflj va socoti toată acţiunea
Serviciului Social ca eşuată, deoarece toată lumea îşi va zice: după reclama
formidabilă ce s-a făcut cu Serviciul Social în presă, conferinţe, banchete, radio
etc, asta e tot ce se prestează? Adică, nu mai mult decât ceea ce făcuse Institutul
nostru particular, cu resursele sale reduse, în trecut?
Nu vă daţi sema că un rezultat aidoma se va repercuta ca eşec, nu asupra
noastră, cari am dat dovadă de dinamism, ci asupra Centralei. - Apoi să nu
pierdeţi din vedere că Maiestatea Sa este preşedintele activ al Institutelor. Este
de conceput sub asemenea împrejurări un eşec, ori o stagnare!
Din parte-mi, declin de la mine orice răspundere, deoarece îmi dau seamă că,
fără opt raportori specializaţi nu se poate face treabă, din moment că foştii mei
monografişti au început deja să ne părăsească, încadrându-se în altă parte.
Niminea nu mai vrea să lucreze gratuit. Să' nu vă faceţi iluzii!
în definitiv, nu înţeleg această discuţie. Eu susţin necesitatea metodologiei
voastre, voi o combateţi; adică o faceţi imposibilă. Apoi, eu am bazat sociografia
modernă pe patru manifestări şi patru cadre? Eu pretind o anchetă atât de
meticuloasă şi migăloasă cum o descrie atât de plastic fratele StahF? Şi se poate
imagina că o asemenea lucrare ştiinţifică - cum o pretinde d-1 Gusti a fi - să se
facă cu oameni neiniţiaţi, plictisiţi, dornici să se scape cât mai urgent de acest
obligament, ce nu este o prestaţie benevolă, emanată din însufleţire? - Sub
asemenea auspicii, nu se impune categoric prezenţa unor tehnicieni în fruntea
fiecărei secţiuni? Când se activează pe teren, bineînţeles.
Apoi ce ne vom face după anchetă? Cine va prelucra acest material? Eu
singur cu secretarul? Este aceasta imaginabil? Ori aruncăm în sertare materialul
anchetat şi-1 lăsăm acolo până împăinjineşte? întrebări la cari aştept răspuns,
deoarece e vorba de responsabilitate; în sus şi în jos.
în urma urmelor, eu am dat destule soluţii cu referire la resursele financiare:
Lloydul, cele patru mil[ioane] ale Caselor Naţionale, două intravilane în valoare
de trei mil[ioane] lei^. Resurse ce se pot asigura Servic[iului] Soc[ial], însă, tot numai
Centrala are puterea intervenţiei eficace. Noi aci nu putem esopera nimica. Apoi mai rămâne un izvor sigur: subvenţia Rezidenţiei (circa 300 mii lei) şi
a primăriei (200 mii lei). S-a făcut în privinţa aceasta ceva? Eu îmi spăl mâinile.
Am făcut tot ce era posibil. Dacă există o Regională care are posibilităţi de
resurse, apoi suntem noi. însă, nu fără ajutorul vostru.
Te rog, deci, ca să supui această chestiune d-lui Sec[retar] Gen[eral] Costin,
apoi fratelui Neamţu, discutând problema şi cu d-nii Stahl şi Herseni.
Una subliniez înc-o dată: în statutele noi să nu fie directorii limitaţi în
privinţa numirii tehnicienilor. Este destul dacă faceţi pendinte numărul lor de
posibilităţile bugetare. Adică, statutele să nu interzică numirea mai multor
tehnicieni, ci să lese câmp liber directorilor, ca să-şi aleagă colaboratorii după
posibilităţi bugetare. D[e] e[xemplu], vom cruţa într-o parte, ca să putem numi
o forţă dinamică etc.
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De altminteri, dau şi un proiect de buget, limitat la suma de 700 mii lei
(Se va înainta şi oficial).
1) Revista (patru numere pe an)
150.000 lei
2) Leafa directorului de la 1/III/1939 - 31/III/1940
130.000 lei
3) Leafa unui secretar de birou, care stă permanent,
ziua întreagă la sediu (face şi pe secret[arul]
de redacţie) a 5.000 lei lunar
60.000 lei
4) Un dactilograf permanent, ziua întreagă, a 2.000 lei lunar 24.000 lei
5) Un contabil a 1.600 lei lunar
20.000 lei
6) Un servitor permanent, pe ziua întreagă
18.000 lei
7) Speze de birou
20.000 lei
8) încălzit, luminat, telefon
30.000 lei
Remuneraţii:
9) Secret[ar] I a 3.000 lei lunar
36.000 lei
10) Opt echipieri a 2.000 lei lunar
192.000 lei
11) Speze neprevăzute
20.000 lei
Total: 700.0000 lei
Pun acuma întrebarea: cine dintre monografişti[i] serioşi va ieşi pe teren trei
luni la faţa locului pentru 2.000 lei lunar? şi ce selecţionare a valorilor se poate
face cu asemenea sumă?
Cum rezultă din proiectul de [mai] sus, în suma de 700 mii lei nu sunt computate
spezele de deplasare a echipierilor noştri, spezele de tipar ale monografiei
Sârbova, spezele popotei şi a[le] chiriilor, ce rămân în sarcina Centralei, măcar
aşa îmi spunea fratele Neamţu.
Te rog înc-o dată: discută chestiunea cu cei în drept.
Cu salutări cordiale, al tău,
Grofşorean
23. Cornel Grofşorean către A. G. (3. 7. [1939])
INSTITUTUL SOCIAL BANAT-CRIŞANA, TIMIŞOARA

Sediu: Clădirea Automobil-Club R.R.
Adresa poştală: Şcoala Politehnică

3mi
Dragă Tonei!
Te rog, exprimă în numele meu mulţumirile mele sincere d-lui Comandor
Fundăteanu şi d-lui profesor Conea' pentru atenţia deosebită acordată Institutului
nostru. La fel, primeşte şi tu mulţumirile mele sincere pentru intervenţia ta.
Te rog să-mi comunici adresa completă a d-lor Fundăteanu şi Conea, deoarece
în câteva zile apare revista (chiar şi cu conferinţa^ mea) şi aş dori să le trimit
imediat numărul acesta. Rog, deci, postwendencP răspuns.
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Cât priveşte ancheta, suntem în pregătirea materialului. Sper că vom reuşi pe
deplin. Săptămâna viitoare mă duc cu d-1 Dr. Pleşa, prim medic jud[eţean], la
faţa locului, pentru a constata dacă populaţia lucrează în industrii; aşa mi se
comunică, că în Ohaba un procent însemnat ar fi angajaţi la Ferdinands[fabrik].
Te rog, însă, să aduci cu tine un ing[iner] agronom, deoarece din speţa aceasta
n-avem aci monografist.
Te salută cu drag,
Grofşorean
24. Cornel Grofşorean către A. G. (21. 4. 1940); 24a. Completarea
planului de lucru al Institutului Banat-Crişana (20.4.1940)
INSTITUTUL SOCIAL BANAT - CRIŞANA
AUTO-CLUB R. R.

21 aprilie 1940
Dragă Amice!
Alăturat, o completare a planului de lucru. Datorită unei coincidenţe, d-l
ministru Silviu Dragomir^ a luat ieri contact cu mine, pentru a-mi comunica, că
la Ministerul de Externe există o Comisie care, la fel, se ocupă cu problema
Conferinţei de Pace, solicitându-mi colaborarea în scopul acesta comun.
Totodată mi-a atras atenţia şi asupra P.D. şi cap[itolului] XIII^.
Are toată dreptatea cu referire la examinarea standardului de viaţă a[l]
minoritarilor noştri, în comparaţie cu cel al românilor. Mai cu seamă ar fi de
examinat dacă standardul minoritarilor a scăzut ori ba - de la Unire încoace?
Pentru a obţine rezultat, ar fi să examinăm măcar un sat maghiar şi unul
german - în vara aceasta - întocmind şi o monografie.
UnuP sunt convins că tactica nu poate să fie decât cea adoptată şi de unguri:
întocmirea unor studii ştiinţifice, ori de colorit ştiinţific, evitând aspectul
propagandist ori cel oficial; căci, imediat, lumea din Apus devine sceptică. Dacă
însă, diplomaţii noştri în decursul discuţiilor se vor provoca la o anumită
realitate, fiind interogaţi că pe ce îşi bazează afirmaţia - vor face trimitere la o
lucrare de specialitate, ori la vreo broşură, scrise de un particular, în cadrul unui
Institut Social, atuncea proba capătă consistenţă.
Pentru înfăptuirea planului (referitor la cap[itolul] XIII), ar fi să organizăm
vreo trei echipe monografice, la cari ar trebui să participaţi şi voi, cunoscătorii
de limbi şi obiceiuri locale.
M-am gândit la Moşniţa-veche, comună românească, alături cu Moşniţanouă, comună maghiară. Splendidă comparaţie. Apoi, la un sat german-român.
Iară în privinţa oraşelor, ar trebui examinate Timişoara, Arad, Lugoj, Oraviţa.
Cum ar fi să fie organizată acţiunea?
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După părerea mea, în cele patru regiuni periclitate (Banat, Crişana, Bucovina
şi Basarabia), înfiinţată - la fiecare Institut - o echipă stabilă de zece raportori,
cari să nu facă alta, decât aceste lucrări. In consecinţă, trebuie angajaţi cu leafă
fixă, acordându-li-se, după lucrările lor şi ceva premiu; pe motiv de a-i stimula.
Dacă, dintre aceşti raportori, unii simt fiincţionari, să fie concediaţi pe timpul
lucrării. Numai aşa vom putea obţine un rezultat satisfăcător în decurs de
şase-opt luni, cum pretinde d-1 Dragomir.
Cu raportori benevoli şi gratuiţi, poate că în cinci ani am obţine vreun rezultat,
deoarece oamenii, cari lucrează şase-opt oare pe zi în profesiunea lor, nu-şi vor
neglija - zi pe [sic!] zi - familiile lor de dragul meu. Dacă Ţara românească n-are pentru aşa ceva - bani, atuncea nu se merită, ca să ne mai agităm. Să aşteptăm
cu mâinile în sân pân'ce ne trozneşte în cap. Italia în 1919 a putut declara: am
câştigat războiul şi am pierdut bătălia diplomatică. Să nu o păţim la fel.
După cele auzite de la d-1 ministru Dragomir, voi înainta planul de lucru şi un
memoriu d-lui ministru Gafencu"*. Vreau anume să fac toate demersurile posibile
pentru a lăsa urme în istoria Banatului cu referire Ia iniţiativele noastre. Să n-aibe
Bucureştiul - în faţa istoriei - scuza că n-a fost la timp avertizat şi că noi,
bănăţenii, nu ne-am pus capacitatea şi munca noastră la contribuţie pentru a
salva Banatul a doua oară de o ciuntire, ori chiar de o definitivă pierdere. Căci
nu numai ungurii se agită, ci şi sârbii.
D-l ministru Dragomir îmi zicea: problema are două laturi; şi anume, una
propagandistă până la Conferinţa de Pace, cealaltă documentară, la conferinţă.
Materialul propagandist trebuie publicat, celelalt să rămână anonim.
M i se pare că sistemul nu este eficace, deoarece diplomatul pledant rămâne
într-un moment dat descoperit, deoarece n-are la ce să facă trimitere; rapoartele
secrete, anonime ale MinfisteruluiJ de ExtferneJ nu sunt probe acceptabile. Alta
este situaţia dacă diplomatul vizat scoate o lucrare documentată şi o prezintă
secţiilor din speţă.
Din motivul acesta, cred că Institutelor Sociale le revine un rol deosebit, chiar
dacă nu-şi dau decât firma, deoarece unele Regionale, abia acuma înfiinţate, nu
vor avea la îndemână materialul român. Existând însă o Regională, d[e]
e[xemplu] la Cemăuţi, un raportor oarecare X.Y. din alte regiuni, ori de la Bucureşti,
scoate o lucrare de specialitate sub egida acelei Regionale. Tot procesul probatoriu
are alt aspect.
Eu fac înc-o dată apel la tine şi la toţi bănăţenii capabili: mişcaţi-vă, căci este
vorba de glia şi vouă dragă.
Exemplarul alăturat, te rog să-1 puni la dispoziţia d-lui Secre[tar] Gen[eral]
Rădulescu^. Iară în exemplarul destinat d-lui prof Gusti, să faci cuvenitele
rectificări.
Cu multe şi frăţeşti salutări,
Dr Grofşorean
D-sale d-lui Anton Golopenţia, Bucureşti
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24a. Completarea planului de lucru
al Institutului Banat-Crişana (20.4.1940)
După întocmirea planului original, aflându-se d-1 ministru Silviu Dragomir la
Timişoara, s-a interesat de lucrările noastre, propunându-mi completările următoare:
- La punct IL (Rolul bisericii), după aliniatele A. B. C :
D. Pentru a documenta continuitatea ortodoxiei române în Banat, vom
examina situaţia bisericii ortodox-române anterior sârbizării sale. Având astfel
probe împotriva pretenţiilor sârbeşti asupra Banatului.
- După punct XL
XIL Ceramica. Comparaţie ştiinţifică între motivele existente ale artei
casnice poporane (în lenm, fier, olărit) şi cele aflătoare pe piesele descoperite de
arheologie. Studiate aceste motive arhaice în diferitele Muzee şi în mai multe
sate din regiunile vizate.
- Un nou punct:
XIIL Situaţia materială a românilor în comparaţie cu cea a minoritarilor
Constatând la teren, dacă standardul de viaţă a minoritarilor a scăzut de la
Unire încoace, cum afirmă propaganda maghiară.
Cercetarea se va extinde: la oraşe şi la sate.
în scopul acesta ar urma ca să anchetăm un sat german şi unul maghiar, chiar
cu colaborarea unor anchetatori germani şi maghiari, pentru asigurarea alibiului
verităţii. Ancheta ar fi să fie întreprinsă deja în vara a. c, deoarece nu avem prea
mult timp de pierdut. A m aplica metoda monografică a d-lui profţesor] Gusti.
Timişoara la 20 aprilie 1940.
Dr. C. Grofşorean
25. Cornel Grofşorean către A.G. (cp., 19.10.[1942])
19/X
Dragă Amice!
D-l Dir[ector] Gen[eral] Veverca' mi-a amintit că a apărut un nou număr al
rev[istei] „Sociologie rom[ânească]". Spre uimirea mea. Institutul nostru nu mai
primeşte revista. - Te rog să dispuni la administraţia rev[istei], deoarece nici în
comerţ nu se află fascicolul. Ce mai faci? Aţi terminat în Transnistria^? De ce
nu-mi trimiţi un articol?
Cu multe salutări:
Grofşorean
D-Sale D-lui Director prof. Anton Golopenţia, Bucureşti V, Oficiul Central Statistic, Spl.
Unirii 28
Dr. Cornel Grofşorean, Advocat, Timişoara II, Str. [număr neclar] August, No. 1
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Note şi comentarii
Comei Grofşorean (1881-1949) s-a născut la Comloşu Mare (jud. Timiş). A absolvit
Facultatea de Drept la Budapesta, unde a fost, din 1907, membru al Institutului
Social local. întors în ţară, el şi-a luat doctoratul în drept la Cluj şi a susţinut
examenul de avocat la Târgu Mureş. A practicat avocatura la Lugoj (1913-1914) şi,
după revenirea de pe frontul italian, la Reşiţa (unde a funcţionat ca prim-pretor),
devenind ulterior sub-prefect al judeţului Caraş-Severin şi, de două ori (în 1921-1923
şi în 1931), primar al Timişoarei. în anul 1932 C. Grofşorean înfiinţează la Timişoara
Institutul Social Banat-Crişana, care va scoate „Revista Institutului Social BanatCrişana" (1933-1946), va efectua campanii monografice centrate inovator pe probleme
specific bănăţene la Belinţ (1934) şi Sârbova (1935: depopularea); Pojejena (1936:
deznaţionalizarea); Ohaba Bistra (1936: industrializarea şi urbanizarea); Naidăş (1946:
cultura populară) şi va urmări cu atenţie problema minorităţilor, atât pe plan naţional,
cât şi pe plan internaţional. A condus volumele Ancheta monografică în comuna
Belinţ (Timişoara, 1938) şi Monografia comunei Sârbova (1939) şi a publicat, între
altele, alături de un număr de studii în revista Institutului care a apărut sub direcţia
lui, volumele Curentele social-politice contemporane. Critica materialismului
istoric (1934), în Ţara dacilor (1940), Fără formă şi fără formalism (1942).
L A . G. către Cornel Grofşorean (17.10.1935)
Arhivele Statului Caransebeş, M.J.C., inv. 1200/1, cf Albert-Leu (1996), p. 378,
n. 24. Text transcris şi transmis de Carmen Albert.
^ Vezi nota 4 la ser. 6 în corespondenţa cu D.C. Georgescu din volumul de faţă.
Cf Carmen Cornelia Bălan, Institutul Social Banat-Crişana
(1932-1946).
Recuperarea culturală şi sociologică a moştenirii Institutului Social Banat-Crişana,
Editura Augusta, Timişoara, 2001.
^ Este vorba de cronica A.G., Banatul într-un dicţionar german, „Revista Institutului
Social Banat-Crişana", an. IV, nr. 14, fasc. 1 (ianuarie-martie), p. 41^9; reprodusă
în A.G., Opere 1, p. 308-321.
^ în sensul de „întreprinse".
2. A. G. către Cornel Grofşorean (31. 10. 1935)
Arhivele Statului Caransebeş, M.J.C., inv. 823/1, cf Albert-Leu (1996), p. 378,
n. 25. Text transcris şi transmis de Carmen Albert.
' Este vorba de cartea lui C.G. intitulată Curentele social-politice contemporane.
Critica materialismului istoric (1934).
^ Vezi nota 1 la ser. 1.
^ Organizaţie culturală a românilor din Transilvania înfiinţată la Sibiu, ASTRA
(Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român,
1861-1946) a activat pentru eliberarea naţională a românilor transilvăneni,
menţinerea unităţii naţionale şi pregătirea Marii Uniri din 1918. A editat revistele
„Transilvania" şi „Ţara noastră", a iniţiat colecţiile „Biblioteca populară", „Biblioteca
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tineretului", şi „Biblioteca profesiunilor industriale", a înfiinţat un muzeu etnografic
şi o editură, şi a tipărit Enciclopedia română (3 voi., 1898-1904, coord. Dr. Comeliu
Diaconovich). Primul ei preşedinte a fost episcopul Andrei Şaguna.
'*Carl Schmitt (1888-1985), jurist şi filozof, specialist în drept constituţional,
profesor de Drept la Universitatea din Berlin începând din 1933 şi până la sfârşitul
celui de al Doilea Război Mondial, este autorul unor lucrări de referinţă despre
politică şi democraţie încă actuale prin reflecţia asupra suveranităţii, deşi umbrite de
aderarea lui la nazism.
^Karl Theodor Jaspers (1883-1969), psiholog convertit la filozofie în 1920,
preocupat de epistemologie, filozofia religiei şi teorie politică, încerca o reconstruire
a transcendentalismului kantian ca doctrină a experienţei individuale şi a libertăţii
spontane, subliniind importanţa constitutivă a existenţei trăite pentru cunoaşterea
autentică. El va fi înlăturat din învăţământ de nazişti în anul 1937. Die geistige
Situation der Zeit (Situaţia spirituală a epocii noastre) a apărut în 1932 şi ulterior în
1933 la W. De Gruyter, Berlin-Leipzig.
^Martin Heidegger (1889-1976) reia problema Fiinţei, neglijată de metafizica
occidentală, punând-o în legătură cu o abordare fenomenologică a existenţei umane
finite. Numit Rector al Universităţii din Freiburg la 21 aprilie 1933, M.H. ţinuse un
discurs inaugural pronazist. în 1934 (din cauză că superiorii de la Ministerul General
al Educaţiei nu-i răspundeau la telegrame iar membrii facultăţii se opuneau
inovaţiilor lui - excursii obligatorii şi o reducere a timpului de lectură pentru studenţi),
dar şi sub impresia Nopţii cuţitelor lungi, M.H. demisionase.
^ în text, aşi, formă utilizată sistematic pe care o înlocuim fără a o mai semnala.
* în textul publicat de C. Albert, apare Societatea.
^ în textul publicat de C. Albert, apare Pentru Costi.
în text, decât eu.
" ,Jlevue de Transylvanie" a apămt la Cluj (1934-1940) şi Sibiu, între (1940-1945,
sub auspiciile Asociaţiei literare şi ştiinţifice ASTRA.
'^Fondat şi condus între 1884-1916 de ziaristul italian Luigi Cazzavillan,
„Universul", cotidian de informaţie, i-a numărat printre directori pe Nicolae
Procopiu, Stelian Popescu (1916-1943), Virgil Dărăscu etc, apărând până în anul
1953 (cu o întrerupere între noiembrie 1916-noiembrie 1918). A avut suplimente
celebre precum „Universul ilustraf (1892-1897), „Ziarul călătoriilor şi al
întâmplărilor de pe mare şi uscat" (1897-1916, devenit apoi „Ziarul ştiinţelor
populare şi al călătoriilor", 1920-1938), „Universul copiilor" etc.
Este vorba, probabil, de „Magyar Szemle" (în traducere „Revista maghiară"),
revistă conservatoare consacrată politicii, economiei, vieţii sociale şi intelectuale,
condusă de istoricul Gyula Szekfii. Revista, care îşi încetase apariţia în anul 1944, a
fost reluată în serie nouă din anul 1992.
în textul publicat de C. Albert, gustată.
'5 în textul publicat de C. Albert, de.
în textul publicat de C. Albert, singuru.
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în textul publicat de C. Albert, mea nea.
'^în text, pentru.
Coleg cu A.G. la Liceul „Diaconovici-Loga" din Timişoara, Petru Sârbu îl
regăseşte la Bucureşti, unde urmează, în 1931, cursuri cu D. Guşti, T. Vianu şi
seminarul lui M. Vulcănescu. O scrisoare a lui către A.G. va fi reprodusă la locul
cuvenit în Rapsodia epistolară. După absolvire, P. Sârbu se întorsese la Timişoara.
3. Cornel Grofşorean către A. G. (18. 11. 1935)
AFG. Dact. pe 2 foi, recto, cemeală violet.
^ în text, noembre, utilizare sistematică pe care o înlocuim fără a o mai semnala.
^ Bibliografie privind Silezia.
•'Romancier şi eseist, Emst Junger (1895-1998) a scris romane de autoficţiune
şi eseuri, inspirate de război {Furtuni de oţel; Pacea), confruntarea dintre individ şi
dictatură {Heliopolis; La zidul timpului; Statul universal) precum şi proză magicosimbolică {Falezele de marmură). în Der Arbeiter (Muncitorul), publicat în anul
1932, E. J. vorbea despre un stat al viitorului, bazat pe muncitori şi soldaţi şi condus
de o elită războinică. Muncitorii erau descrişi ca soldaţi civili, angajaţi în bătălia
economică pe timp de pace, aşa cum soldaţii luptau pe vreme de război.
•^Carl Schmitt, Uber die drei Arten des Rechtswissenschaftlichen Denkens
(Despre cele trei tipuri de gândire juridică), publicat în 1934, a fost considerat până
în anii 1980 ca fondând teoria şi practica legală nazistă. După 1980, o serie de
interpreţi văd în această lucrare o încercare eşuată de contracarare a extremismului
naţional-socialist.
^ Vezi nota 5 la ser. 2 mai sus.
^ în traducere, Istorie germană.
''Emst Forsthoff (1902-1974), specialist în drept constituţional şi teoria
dreptului administrativ, a fost profesor la Universităţile din Frankfurt/Main (1933),
Hamburg (1935), Viena (1942), Heidelberg (1963). Articolul său Statul total (1933)
a legitimat statul nazist autoritar, centrat pe „principiul liderului" {Fiihrerprinzip).
La mijlocul anilor 1930, autorul se distanţa critic de nazism. în teoria sa, Forsthoff
opune dreptul administrativ dreptului constituţional, susţinând că, în societatea
industrială post-tradiţională, serviciile publice {Daseinsorge) reprezintă elementul
de bază al ordinii politice. Ele sunt nu numai o funcţie şi o datorie a administraţiei,
ci temeiul dreptului la putere al statului asupra omului modem total dependent de el.
în anii 1950-1960, Forsthoff se apropie de Şcoala de la Leipzig (Amold Gehlen şi
profesoml acestuia, Hans Freyer).Volumul Deutsche Geschichte seit 1918 in
Dokumenten. {Mit verbindendem Text hrsg. Von Ernst Forsthoff) va apărea în ediţii
adăugite în 1938 şi 1943.
*Este vorba despre publicaţia lunară adresată străinătăţii ,f)eutsche Arbeif
(Verlag Grenze und Ausland, Berlin, 1900-1944) scoasă de Volksbund fur das
Deutschtum im Ausland.
^ Revista „Ost Europa. Zeitschrift fiir die gesammten Fragen des europăischen
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Ostens" a apărut între 1925-1939 (voi. 1-14) şi, în serie nouă, între 1951-1997
(voi. 1-47)".
'^„Hamburger Monatshefte fîir Ausswărtige Politik" (1934-1937) va apărea
ulterior sub titlul „Monatshefte fîir Auswărtige Politik".
în text, va.
'•^ în text, adecă, utilizare sistematică pe care o înlocuim fară a o mai semnala.
^•'în latină, adj. repentinus, ablativ repentine (ca şi în italiană, adj. fem. plural
repentine) are sensul „brusc, pe neaşteptate, subit". în italiană există şi adverbul
repentinamente.
^'^ De altcum = „de altfel".
'^în text, azvârliţi.
^^în text, se, utilizare sistematică pe care o înlocuim fară a o mai semnala,
^^în text, Chişineu.
„Hic Rhodus, hic saltă!" (în traducere, „aici e Rhodosul, aici fa saltul", cu sensul
„a venit momentul să-ţi probezi valoarea prin fapte, nu prin vorbe") e preluat dintr-o
fabulă a lui Esop {Atletul lăudăros).
în text, negligându-şi.
2" în text, va.
în text, fară ca să fim fost onoraţi.
în text, atuncia, utilizare sistematică pe care o înlocuim fară a o mai semnala,
în text, promtitudine.
în text. Ori, utilizare sistematică pe care o înlocuim fară a o mai semnala.
4. Cornel Grofşorean către A. G. (2.1. [1936])
AFG. Scris cu cemeală violet pe o coală de corespondenţă (recto, recto-verso).
^ Nu dispunem de acest mesaj al lui A.G.
5. Cornel Grofşorean către A. G. (cp., 3. 2. [1936])
AFG. Scris cu cemeală violet pe o carte poştală (recto), data completată după
ştampila poştei.
^ între 9 decembrie 1935 şi 25 martie 1936 avusese loc Conferinţa de la Londra
a marilor puteri (Anglia, Franţa, Germania, Italia, Japonia, S.U.A.) consacrată încercării
de a reduce înarmarea navală. Franţa, Italia şi Japonia părăsiseră conferinţa fără a
cădea de acord, tratatul încheiat era vag şi cu lacune.
6. Cornel Grofşorean către A. G. (cp., 13. 2. [1936]
AFG. Scris cu cemeală violet pe o carte poştală (recto-verso), data completată
după ştampila poştei.
' L a 15 iulie 1935, guvemul român îl împutemicise pe Nicolae Titulescu,
ministm al Afacerilor Străine, să iniţieze demersuri în vederea unui pact de asistenţă
mutuală româno-sovietic pe baza recunoaşterii statu-quo-uhii teritorial {IRD, p.
432). Tratatul de asistenţă mutuală dintre România şi URSS (pentm care N.
Titulescu şi M . Litvinov vor pregăti în 21 iulie 1936 un protocol sovieto-român) nu
va fi semnat, N. Titulescu fiind îndepărtat din guvem (cf IRD, 434-435).
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^ Articolul lui Helmut Haufe se intitula Despre semnificaţia
situaţiei
demografice a Banatului şi a apărut în „Revista Institutului Banat-Crişana", an. IV,
nr.l4, ianuarie-martie 1936, p. 51-55.
^ în scrisoarea 6 a lui D. C. Georgescu cuprinsă în volumul de faţă, acesta îi
vorbeşte lui A.G. despre invitaţia de a scrie în paginile „Revistei Institutului
Banat-Crişana", primită de la Comei Grofşorean.
7. Cornel Grofşorean către A. G. (22. 2. [1936])
AFG. Scris cu cemeală violet pe o foaie de corespondenţă (recto-verso), data
completată după conţinut.
' Vezi nota 13 la ser. 3 mai sus.
^ în text, Velcani.
8. Cornel Grofşorean către A. G. (16. 3. [1936])
AFG. Scris cu cemeală violet pe o foaie de corespondenţă (recto-verso), data
completată după conţinut. Plicul s-a păstrat, ştampila poştală a permis completarea datei.
' în scrisoare, C.G. a inserat o parte a p. 3-4 din „Pomnca vremii" (data a fost
decupată) - Demascarea cârdăşiei comunisto-naţional-ţărăniste. între Proclamaţia
de la Alba-Iulia şi pactul de la Ciucea. Planurile bolşevice de incendiere a lumii. Ce
se ascunde sub fronturile populare şi antifasciste. Dovezi senzaţionale asupra
propagandei comuniste în România. Viguroasa replică a d-lui Octavian Goga.
^Articolul publicat de C.G. în revista „Piatră de hotar" (nr. 3, 15 martie 1936,
p. 17-20) se intitula Ineficacitatea planului Tardieu. îi urmează, publicate în aceeaşi
revistă: Burghezimea şi capitalismul (nr. 4, 15 aprilie, p. 11-14) şi, în acelaşi număr,
sub semnătura Ion loniţă, la mbrica „Discuţii", Planul Tardieu (p. 74-76).
^ Pseudonimul acesta nu e menţionat în Mihail Straje, Dicţionar de pseudonime
(Bucureşti, Minerva, 1972).
9. A. G. către Cornel Grofşorean (copie dact., 11. 2. 1938)
AFG. Copie dactilografiată pe foiţă, recto-verso, perforată spre includere în
biblioraft.
'Monografia Belinţ a apămt în 1938, la Timişoara, sub titlul Anchetă
monografică în comuna Belinţ.
^ în text, desavuat, utilizare sistematică pe care o înlocuim fără a o mai semnala.
^ A.G. se referă la cronica Două centre regionale de organizare românească şi de
documentare: Institutele Sociale din Banat şi Basarabia, „Soc. rom.", an I I , 1937,
nr. 11-12, p. 529-533; republicat în A.G., Opere I , p. 127-131.
Teza de doctorat a lui A.G. se intitula Die Information der Staatsfiihrung und
die uberlieferte Soziologie. Inaugural-Dissertation genehmigt von der philologischhistorischen Klasse der Philosophischen Fakultăt der Universităt Leipzig, Braşov:
Buchdmckerei Johann Gotts Sohn, 75 p. Ea a fost publicată în traducere, sub titlul
Informarea conducerii statului şi sociologia tradiţională în A.G., Opere I , p. 3-67.
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10. Cornel Grofşorean către A. G (26. 2. [1938])
AFG. Scris cu cemeală neagră pe o foaie cu antet, recto-verso, data completată
după conţinut.
' Vezi nota 4 la ser. 1 în corespondenţa cu Apostol Culea cuprinsă în volumul de faţă.
^Ing. Const. C. Teodorescu, profesor de rezistenţa materialelor şi statistică
grafică şi Rector la Şcoala Politehnică din Timişoara a fost Preşedinte al Institutului
Social Banat-Crişana. Din 1939 a predat şi la Universitatea din Bucureşti.
11. A. G. către Cornel Grofşorean (copie dact., 3. 3. 1938)
AFG. Copie dactilografiată pe foiţă, recto-verso, perforată spre includere în
biblioraft. Originalul se află la Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin din
Reşiţa, Fond Comei Grofşorean, inv. 8137/79. C f Albert-Leu (1996), p. 379, n. 39.
12. Cornel Grofşorean către A. G. (7. 5. [1938])
AFG. Scris cu cemeală neagră pe o foaie cu antet, recto-verso, data completată
după conţinut.
' L . cor. = luna curentă.
^ Colonizarea Banatului s-a făcut în etape. Un prim val de coloni catolici din
ţinuturile aflate sub influenţă austriacă se stabileşte în Banat după războiul
turco-austriac din 1737-1739 şi epidemia de ciumă care îi urmase, între 1752 şi
1768. în secolul XIX, colonizarea cu străini aduce în Banatul montan cehi şi pemi
care întemeiază satele Gărâna, Brebu Nou, Lindenfeld etc; în Banatul de sud, între
Moldova Nouă şi Orşova se întemeiază 7 sate cehe. La mijlocul secolului XIX, la
Reşiţa şi Anina/Steierdorf sunt aduşi cehi, slovaci, italieni şi francezi. Paralel cu
colonii străini se creează, la începutul secolului XIX, prin migraţie internă
individuală, 41 sate contractualiste dedicate îndeosebi culturii tutunului.
^Esopera = a extinde o operaţie (o procedură juridică, un aranjament).
13. Cornel Grofşorean către A. G. (29.5.[1938])
AFG. Scris cu cemeală neagră pe o foaie cu antet, recto-verso, plicul s-a păstrat,
data completată după ştampila poştei.
' în text, pe cari ai vrea să fie studiate.
14. Cornel Grofşorean către A. G. (20. 6. 1938)
AFG. Scris cu cemeală neagră pe o foaie cu antet, recto-verso.
' în text, deacord.
^ în text, aceeaşi considerente.
^ în text, resunet.
Avocatul Emil Botiş (1904-1984) este automl volumului Cercetări asupra
populaţiei franceze din Banat (1945). Teodor Botiş (1873-1940), profesor de
teologie şi preşedinte al Astrei la Arad, senator, a fost preşedinte al secţiei culturale
a Institutului Social Banat-Crişana.
^Palatul Lloyd, constrait în 1910-1912 după planurile arhitectului Leopold
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Baumhom, găzduia la etajul I Societatea Lloyd şi Bursa Agricolă, la etajele I I şi III
aflându-se locuinţe particulare, iar la parter aşa-numitul „Wien Cafe", loc de
întâlnire al elitei timişorene, devenit în 1926 „Grand Cafe Lloyd". Ideea de a prelua
palatul Lloyd pentru Fundaţiile Regale îi aparţinea lui Romulus Golopenţia. După
desfiinţarea Societăţii, palatul a fost moştenit în 1945 de Camera de Comerţ, care 1-a
donat Universităţii de Vest proaspăt înfiinţate. Din 1948, palatul a devenit sediul
Rectoratului Universităţii Politehnice din Timişoara, iar localul, purtând numele
succesive „23 August" şi „Bulevard" a revenit în anul 2000 la numele „Lloyd".
^ Generalul Rodrig Modreanu (decedat în 1950) a fost primar general al Timişoarei
(martie-septembrie 1938) şi primar general al Bucureştiului (februarie-decembrie
1941).
15. Cornel Grofşorean către A. G. (10. 8.1938)
AFG. Scris cu cemeală neagra pe o V2 foaie cu antet, recto-verso.
16. Cornel Grofşorean către A. G. (17.12. 1938)
AFG. Dactilografiat cu cemeală violet pe o V2 foaie cu antet, recto. Alături de
semnătură apare ştampila „Institutul Social Banat-Crişana/ Comitetul".
' Compozitor şi folclorist. Sabin Drăgoi (1894-1968) a fost membm corespondent
al Academiei Române (1955) şi director al Institutului de Folclor din Bucureşti. A
compus opere („Kir lanulea", „Năpasta", „Păcală"), opera-oratoriu „Constantin
Brâncoveanu", lucrări simfonice, comri etc.
'^Ediţia e utilizat de C.G. cu sensul „editura".
^Muzicolog şi folclorist, profesor universitar la Bucureşti, George Breazul
(1887-1961; numele adevărat: Gheorghe N . Georgescu) a întemeiat istoriografia
muzicală românească {Patrium Carmen. Contribuţii la studiul muzicii româneşti,
Craiova, Scrisul românesc, 1944). Lui i se datorează fondarea Arhivei fonogramice
a Ministemlui Cultelor şi Artelor (1927).
^ în text, spese, utilizare sistematică pe care o înlocuim fără a o mai semnala.
17. Cornel Grofşorean către A. G. (2.1.1939)
AFG. Scris cu cemeală neagră pe 5 foi cu antet numerotate I-V, continuate
printr-o coală ministerială (recto-verso, r-v) numerotată V I şi 1/2 foaie cu antet
nenumerotată, recto-verso.
' Este vorba de Alexandm Costin.
^ în text, Căminurilor, utilizare sistematică pe care o înlocuim fară a o mai semnala.
^ Vezi nota 5 la ser. 14 mai sus.
•^Mitiţă Constantinescu (1890-1946), avocat, a fost, între altele, guvemator al
Băncii Naţionale (1935-1940), Ministm de Industrie şi Comerţ (1938-1939) şi
Ministm de Finanţe (1939-1940).
^ Este vorba de Romulus Golopenţia. Vezi nota 5 la ser. 14 mai sus.
^Ziaml „România" apărea de la data de 2 iunie 1938, avându-1 ca director pe
Cezar Petrescu.
^ I . Bănciulescu (n. 1892), ziarist, a fost redactor pentm Banat la „Dimineaţa" şi
„Adevăml" şi a întemeiat/ condus o serie de ziare şi reviste la Timişoara.
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^ Eugen Titeanu (n. 1890), ziarist, a fost subsecretar de Stat la Interne (1934) şi
Subsecretar de stat al Propagandei până în septembrie 1939. Printre volumele publicate
se numără Necesitatea unei politici de stat (1934) şi Un an defaptă românească (1935).
^Ar putea fi vorba de loan Manta (1900-1979), medic. Profesor de chimie
biologică la Facultatea de Medicină din Cluj (1937-1940).
'° Frontul Renaşterii Naţionale, înfiinţat la 28 iunie 1938, cu Regele Carol I I ca
Şef suprem e primul partid unic în stat din istoria României. în el erau cuprinşi toţi
cetăţenii ţării exceptând militarii activi şi judecătorii. Scopul F.R.N. era sprijinirea
monarhiei şi a regimului autoritar instituit de Carol II. La 22 iunie 1940, F.R.N. a
fost transformat în „Partidul Naţiunii", sub conducerea supremă a Regelui. Prin
decretul din 9 septembrie 1940, P.N. a fost desfiinţat.
' ' Dintre cei enumeraţi, vezi nota 6 la ser. 27 din corespondenţa cu Romulus
Golopenţia în volumul de faţă pentru Emil Brancovici.
'^Monografia Sârbovei apare la Timişoara în anul 1939, sub titlul Monografia
comunei Sârbova.
D. Guşti se afla la Paris în calitate de Comisar al Pavilionului românesc la
Expoziţia universală din 1937.
'"^ Este vorba de dr. losif Nemoianu, autor al unor studii de medicină socială care
fuseseră remarcate de D. Guşti.
'^ Vezi nota 3 la ser. 12 mai sus.
'^Sociologul Petre Andrei (1891-1940), profesor la Universitatea din Iaşi,
ministru al Educaţiei Naţionale în 1938, a publicat, între altele. Mecanicism şi
teleologism în sociologia contemporană (Iaşi, 1921) ; Problema fericirii (Iaşi, 1921);
Sociologia revoluţiei (Iaşi, 1921); Probleme de sociologie (Bucureşti, 1927); Instrucţia
publică (Bucureşti, 1934). Postum, i-a atârni Filosofia valorii (1945), cu un Cuvânt
înainte de D. Guşti.
" î n traducere, „nişte amărâţi de 1800 lei".
'^Este vorba, probabil, de luliu Coste (n. 1876), Preşedinte al Institutului de
Educaţie Naţională din Timişoara şi Prefect al oraşului în 1921-1925 şi 1927-1928.
18. Cornel Grofşorean către A. G (16. 2. [1939]; 18a. C.G. către D. Gust!
18b. C.G. către D. Guşti/A. G. (15. 2.1939)

(C.V.);

AFG. Scris cu cemeală neagră pe o foaie detaşată dintr-un bloc-notes, recto.
Scrisorii către A.G. îi sunt alăturate o carte de vizită a lui C.G. adresată lui D. Guşti,
scrisă recto-verso şi o scrisoare către D. Guşti, dactilografiată pe 3 foi desprinse
dintr-un bloc-notes (recto, cemeală violet). Institutul lui C.G. nu are încă foi cu noul
antet.
' E vorba de bulina cu care se închidea plicul.
^ Pe baza unei delegaţii scrise.
^în 1938, prin noua lege administrativ-teritorială. România fiisese împărţită în
10 Ţinuturi conduse de către un Rezident Regal. Ţinutul Timiş (cu Timişoara ca
Reşedinţă de Ţinut) cuprindea Banatul şi o parte din Transilvania (judeţele Arad,
Caras, Hunedoara, Severin şi Timiş-Torontal). Ţinuturile vor fî abolite în anul 1940.
332

SOCIOLBUC

19. Cornel Grofşorean către Secretar General Al. Costin/A. G. (20. 2.1939)
AFG. Dactilografiat recto-verso (cemeală violet) pe o foaie ministerială purtând
nr. 157. Conform ştampilei, scrisoarea a fost înregistrată la Fundaţia Culturală
Regală "Principele Carol", Intrare nr. 6165 1939, luna martie, ziua 10.
' Scris de mână în stânga sus de către cineva de la Fundaţie,
în text, persoană administrativă, supusă şi el...
^ în text, ar fi nevoie că.
20. Cornel Grofşorean către Secretar Generai Al. Costin/ A.G. (7. 3. 1939)
AFG. Dactilografiat recto-verso (cemeală violet) pe o foaie ministerială purtând
nr. 178. Conform ştampilei, scrisoarea a fost înregistrată la Serviciul Social. Nr.
000347 din 16 martie 1939, Secretariatul General.
' Scrisoarea, îndmmată de Alexandm Costin către O. Neamţu fiisese redirijată de
acesta spre A.G.
^ înfiinţată în 1855, de investitori austriaci şi francezi. Compania austriacă de căi
ferate StEG (Şteg) încheiase un contract cu guvemul austriac prin care acesta îi
cedase liniile ferate Seghedin-Timişoara (în curs de constmcţie), Timişoara-BaziaşDunăre (proiectată) şi Oraviţa-Baziaş (construită între 1846-1854), precum şi domeniile
miniere din Reşiţa, Oraviţa şi Bocşa Montană. La începutul secolului XX, StEG
deţinea 8 mine, precum şi uzine metalurgice şi păduri cumpărate de la statul austriac
(în total, 133.168 ha cu 72 localităţi) şi era cel mai mare conglomerat industrial din
Ungaria, devenind, după primul război mondial, un centm major al industriei grele
din România. Cf Rudold Graf, loan Lumperdean, La StEG, un succes economique
au Banat, „Transylvanian Review" (nr. 3, 2008, p. 54-60) şi IRD, p. 190.
21. Cornel Grofşorean către A. G. (12.3.[1939])
AFG. Scris cu cemeală neagră pe 2 foi desprinse dintr-un bloc-notes, recto. Data
a fost completată după conţinut.
' Vezi nota 2 la scrisoarea 33 din corespondenţa cu Romulus Golopenţia în volumul
de faţă.
22. Cornel Grofşorean către A. G. (14. 3. [1939])
AFG. Scris cu cemeală neagră pe 2 foi ministeriale, recto-verso. Data a fost
completată după conţinut.
' în text, Se nu vă faceţi iluzii.
^ C f H. H. Stahl, Tehnica monografiei sociologice (Bucureşti, 1934) şi
Monografia unui sat. Cum se alcătuieşte spre folosul Căminului cultural (prefaţă de
D. Guşti, Bucureşti, 1937).
^ Vezi scrisorile 17 şi 18b mai sus.
23. Cornel Grofşorean către A. G (3. 7. [1939])
AFG. Scris cu cemeală neagră pe 1/2 foaie cu antet, recto-verso. Data a fost
completată după conţinut.
' Geograful Ion Conea (1902-1974), profesor universitar la Bucureşti,
întemeietor al geografiei istorice şi al toponimiei geografice româneşti a participat
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activ la cercetările Şcolii sociologice de la Bucureşti.
2 Conferinţa lui Cornel Grofşorean, intitulată Europa sud-estică, a apărut în, Jlevista
Institutului Social Banat-Crişana", an. VII (1939), nr. 25, ianuarie-martie, p.75-83.
^ în traducere, „răspuns pe loc".
24. Cornel Grofşorean către A. G. (21. 4.1940]. 24a. Completarea planului de
lucru al Institutului Banat-Crişana (20.4.1940)
AFG. Scris cu cemeală neagră pe 2 foi, prima cu antet, recto-verso. Completarea
planului de lucru al Institutului Banat-Crişana, ataşată scrisorii, e dactilografiată pe
o foaie separat (recto, cemeală violet).
' Profesor de istorie sud-est-europeană la Universitatea din Cluj, Silviu Dragomir
(1888-1962) a fost, între altele, secretar al adunării de la Alba lulia (1918), deputat
(1926-1927), membm al Academiei Române (1920), director al revistei „Revue de
Transylvanie" şi Ministm al Minorităţilor (1939).
vorba de punctul D şi capitolul XIII din documentul ataşat scrisorii
{Completarea planului de lucru al Institutului Banat-Crişana).
^ Pentm Eu unul.
"'Avocat, diplomat, şi publicist, Grigore Gafencu (1892-1957) era în acest
moment ministm de Externe. în 1941 el se va stabili în Elveţia activând intens
pentm ieşirea României din război, apărarea intereselor ei la Conferinţa de Pace şi
rezistenţa împotriva regimului comunist.
^ Este vorba de juristul Andrei Rădulescu (1880-1959), profesor la Academia de
înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti, prim-preşedinte al înaltei Curţi
de Casaţie, membm al Institutului Social Român şi al Academiei Române (1920).
25. Cornel Grofşorean către A.G. (cp., 19.10.[1942])
AFG. Scris cu cemeală neagră pe carte poştală purtând ştampila „Cenzurat
Timişoara 25", recto. Data a fost completată după ştampila poştei.
' Director General al Băncii Timişoara în anii 1940, Ion Veverca (n. 1912),
doctor în Economie politică, a fost asistent la Academia de înalte Studii Comerciale
şi Industriale din Bucureşti, colaborator la „Excelsior" şi la Enciclopedia României,
referent la Consiliul Superior Economic, administrator delegat la Creditul Industrial.
A editat opera economică a lui Nicolae Şuţu, Ion Ghica, A.D. Xenopol şi a publicat, între
altele, volumul Naţionalismul economic (Bucureşti, Cartea Românească, 1941). A
aderat la mişcarea legionară.
^ A.G. a condus echipa Institutului Central de Statistică însărcinată cu identificarea
românilor de la est de Bug între august 1942 şi martie 1944. Cf Cronologie, p. C-CIV.
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