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1. A.G. către S. Manuila (raport, 23.12.1941)
ROMÂNIA
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Institutul Central de Statistică
Nr. I.R.E.B.: 2

Echipa de înscriere a românilor de peste Bug, compusă din 14 membri şi
anume: T. Al. Stoianovici, Gh. Reteganul, Bucur Şchiopu, N . Economu, I. Oancea,
N. Marin-Dunăre, Ion Apostol, Gh. Popescu, D. Corbea-Cobzaru, N . Betea,
Comeliu Mănescu, Gh. Bucurescu, P. Mihăilescu şi semnataml acestui raport a
plecat din Capitală în seara zilei de 19 decembrie cu acceleratul de Tighina.
în acelaşi tren au fost îmbarcate şi cele 19 lăzi cu formulare, material şi
provizii ale echipei şi cele 18 lăzi cu alimente destinate echipei de inventariere
a Transnistriei.
Echipa a sosit la Tighina în după-amiaza zilei de 20 decembrie (ora 14), de
unde a fost transportată cu maşinile echipei de inventariere la Tiraspol.
îndată după cazarea în localul-dormitor al echipei de inventariere, am luat
legătura cu şeful Biroului I I de la Comandamentul Superior al Armatei („Avântul").
M i s-a cemt, în dimineaţa următoare, să iau legătura cu d-1 guvernator civil, spre
a afla dacă d-sa poate pune la dispoziţia echipei maşinile necesare. împrejurările
au făcut ca să nu pot fi primit de d-sa decât în ziua de 22 decembrie, la ora 14.
Spre a preîntâmpina cereri de informaţii scrise, am prezentat de la început o notă
informativă^ pe care o alătur. D-1 guvemator mi-a comunicat că nu dispune de
maşini şi m-a mgat să consemnez atitudinea populaţiei româneşti faţă de
repatriere^. Am fost reţinut la masă.
După masă m-am prezentat d-lui şef de Stat Major al Comandamentului de
Căpetenie al Armatei, d-1 Col. Dumitrescu-Polichron. A m fost primit foarte bine,
d-1 col. D.-P. având interes pentm lucrare şi cunoscându-mă de mai mulţi ani.
Am aflat că acest Comandament nu dispune de maşini pe care să ni le poată pune
la dispoziţie pe întreaga durată a lucrărilor. A m putut obţine numai maşini pentm
transportul la Nikolaev. V-am informat aseară telegrafic despre această soluţie şi
plecarea noastră în dimineaţa de mâine, 24 decembrie.
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Am primit azi adresa către Corpul de Armată de la Nikolaev (gen. Dragalina),
pe care v-o^ comunic în copie. în ea se găsesc consemnate încheierile discuţiei
avute ieri cu d-1 col. Dumitrescu-Polichron. Maşinile puse la dispoziţie, două Forduri
mari, s-au prezentat încă de după masă, aşa încât lăzile sunt gata încărcate.
D-1 StahH m-a informat că, de îndată ce în unele judeţe vor fi terminate
lucrările de inventariere (adică după trei-patru săptămâni), ar putea pune la
dispoziţia echipei mai multe maşini Stoewer. N-am făcut menţiune în nici una
din discuţiile avute şi nu voi face menţiune nici în cele viitoare de această
posibilitate, înainte de hotărârea dvs.
Moralul membrilor echipei este foarte ridicat. Au cunoscut oraşul Tiraspol şi
câteva sate, colhozuri şi sovhozuri din jur, în zilele în care am fost prins cu
tratafivele.
Vă voi infoma de la Nikolaev asupra posibilităţilor găsite şi obţinute acolo.
Cu acest prilej voi raporta şi asupra cheltuielilor făcute până acum. în vederea
plecării dvs. la Nikolaev, i-am lăsat d-lui Hrowath^ 253,35 R.K.K.S.
Toate urările din partea mea şi a membrilor echipei pentru anul 1943.
l-am găsit la Tiraspol pe d-1 N . P. Smochină şi pe d-1 A l . Tacciu. Cum d-1
Smochină nu-şi adusese echipamentul, d-sa s-a întors ieri la Bucureşti şi
urmează a ne urma la Nikolaev. D-1 Tacciu va pleca odată cu noi. D-1 Braga,
fiind subprefect la Tulcin, fapt despre care d-1 Smochină nu ne-a informat la
Bucureşti, va avea probabil dificultăţi să vie pentru mai mult decât câteva zile cu
noi. Nu l-am întâlnit aci. Voi păstra legătura cu d-sa prin d-1 Smochină.
A. Golopenţia
Tiraspol, 23 decembrie 1941
Domniei Sale Domnului Director General al Institutului Central de Statistică

2. A.G. către S. Manuila (raport, 28.12.1941)
ROMÂNIA
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Institutul Central de Statistică
NR. IREB: 5

Echipa de înscriere a românilor de la est de Bug a plecat din Tiraspol în
dimineaţa de 24 decembrie, 8,15 spre Nikolaev în două camioane Ford puse la
dispoziţie de „Avântul"'. Gerul slab dăduse o soliditate elastică şoselei, aşa încât
cei 130 km până la Odessa au fost parcurşi, cu o haltă la cimitirul Dalnic, până
la ora 12. Chibulcuteanu^ şi Guşacov ne-au ieşit înainte şi ne-au înlesnit luarea
mesei la restaurantul Bucureşti. (Potrivit cererii mele i-au procurat echipei şi
1,175 kg ceai). Am vizitat în grabă localul încăpător al inventarierii de la hotelul
Bucureşfi şi punctul cu perspectivă al portului. Plecaţi [la orele] 14 am sosit la
orele 18 la Nikolaev-„Decebar' (Comandamentul Corpului 6). Drumul bun, la
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fel, şi o după masă însorită care ne-a îngăduit să călătorim cu coviltirele^ ridicate
şi să ne bucurăm de peisajul de litoral al întâiei jumătăţi a drumului.
Greutăţile de încartiruire datorite faptului că o comunicare telefonică a sosirii,
pe care am cerut-o la Tiraspol, nu a fost trimisă de „Avântul" şi împrejurării că am
sosit în seara de Ajun au fost întrecute până la ora 21. Cei cinci care rămăsesem
negăzduiţi am fost chemaţi de d-1 general Dragalina la d-sa acasă, de îndată ce
s-a întos de la o serbare de pom de Crăciun. Am asistat la primirea colindătorilor
de la diferitele unităţi de către d-1 general. Toate cetele au terminat cu cântece în
care era vorba de trecerea dealului Feleacului şi de Maramureş, Crişana, Ardeal
şi Timoc. Tuturor, generalul le-a spus că mergând spre Răsărit, cum cere ţara, vor
ajunge şi la Apusul pe care-1 doresc. Ultimii ne-am cazat la ora 24. Masa o
primim la popota Corpului.
Daţi în grija şefiilui de Stat Major d-1 colonel Dimitriu (fost prefect de Târgu
Mureş) şi a şefului Biroului 2 d-1 maior Dumitrescu-Jipa'', cu care Institutul
nostru a avut prilejul de a conlucra cu ocazia anchetei în lagărele de prizonieri
români din armata iugoslavă^, pregătirile lucrării noastre au înaintat repede. în
ziua de 25 decembrie am luat cunoştinţă de infonnaţiile cu privire la populaţia
românească ce se găseau la Biroul 2. O situaţie întocmită de jandarmeria din
Nikolaev arată peste 10 000 români în satele de pe malul stâng al Bugului. S-a
cerut telegrafic diviziilor de la Krivoi Rog şi Elisavetgrad comunicarea
[informaţiijlor^ pe care le posedă în această materie. Răspunsul de la Krivoi Rog
arată existenţa a 1 000 români aduşi de Ecaterina a Il-a la Volkonskoe la 20 km
de Dnepropetrovsk (Ekaterinoslav), a unui cătun românesc Niprosk cu 200 locuitori,
a satului mare Svonenka şi a altor sate al căror nume [rămâne] să fie precizat.
Răspunsul de la Elisavetgrad încă n-a sosit.
Informaţiile existente la „Decebal"^ arată 300 români în Nikolaev (la 130 000
locuitori, din 200 000 înainte de război). Totuşi, dintre cele nouă gazde la care
stau membrii echipei, trei au unul din soţi român. Astfel încât, alte informaţii
care vorbesc de 5 000 români la Nikolaev pot avea şi ele temei. La fel pare a se
prezenta situaţia şi la Krivoi Rog, oraş la fel de industrial.
După discuţiile avute am putut stabili planul de lucru. Echipa urmează să
cerceteze succesiv teritoriul celor trei divizii ale Corpului „Decebal", începând
cu regiunea Nikolaev (cea mai bogată în români), continuând apoi cu regiunea
Krivoi Rog şi sfârşind cu regiunea Elisavetgrad^. La Comandamentul fiecărei
divizii se va stabili un birou de doi oameni, care se vor ocupa cu înregistrarea
populaţiei urbane româneşti, iar restul de 12 membri se va deplasa în echipe^ de
câte patru care să se desfacă la nevoie în echipe de câte doi, din detaşament
militar în detaşament militar, luând informaţii asupra numărului şi neamului
locuitorilor tuturor aşezărilor, trecute pe harta 1/100 000 (respectiv 1/300 000
ruso-germană la est de linia unde încetează hărţile româneşti) şi completând
formularele întocmite în toate satele, în care vor fi semnalaţi români. în oraş,
vom adopta o metodă expeditivă, pentru care sugestia ne-a venit de la afişele
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gemiane pe care le-am găsit pe zidurile oraşului. Vom publica un afiş prin care
să-i invităm pe toţi românii să se prezinte la un birou creat ad-hoc, unde să
primească certificate în baza cărora l i se vor distribui alimente suplimentare.
La terminarea lucrului în cele trei regiuni ale Comandamentului „Decebal",
vom încunoştinţa, potrivit înţelegerii despre care v-am informat în raportul
trecut, „Avântuf'-Tiraspol, ca să ne anunţe corpurile din Crimeea şi Azov. Spre
a grăbi sfârşitul lucrării, cred că va fi bine să divid în două echipa, urmând ca
lucrul să fie făcut concomitent.
După evaluările posibile acum, înainte de începerea propriu-zisă a lucrării,
cred că munca în teritoriul „Decebal" va ţine cel puţin patru săptămâni şi în cel
din Crimeea-Azov cel puţin trei săptămâni.
în ziua de 26 am trecut la Divizia Nikolaev („Gorun"), cu un ordin al
Corpului - lipsa de maşini e mare şi aci, ca peste tot. N i s-au oferit totuşi trei
Horch-uri ale unei unităţi operative, cu rezerva rechemării în caz de ordin
operativ. Lipsa de benzină pe teritoriu impune ca fiecare grup să nu facă decât
drumurile principale cu maşina, iar pe celelalte cu trăsuri şi sănii ca să se poată
întoarce cu cei 150 litri benzină (=300 km) luaţi la plecare. O copie a ordinului
trimis de „Gorun" tuturor unităţilor sale, care ilustrează mecanismul de lucru şi
0 hartă cu itinerariile celor trei echipe sunt anexate acestui raport. Plecarea a fost
fixată pentru ziua de azi, duminică 28 decembrie.
Planul de bătaie întocmit este următorul: 1. Nikolaev şi legătura cu Bucureşti
şi echipele 1-3 = Stoianovici-Paul Mihăilescu; 2. Grupul 1 = Golopenţia,
Mănescu, Betea, Corbea-Cobzaru; Grupul 2 = Şchiopu, Oancea, Retegan, Gh.
Popescu; Grupul 3 = Bucurescu, Economu, Marin-Dunăre, Apostol.
Plecarea a trebuit să fie amânată în urma modului cum a decurs ieri
întrevederea cu Comisarul General german de la Nikolaev. Spre a evita
eventuale neînţelegeri cu administraţiile de plasă germane şi cu organele
acestora şi spre a feri Corpul „Decebal" de situaţii dezagreabile, cât şi pentru a
obţine posibilitatea de lucru în oraşe, de acord cu d-1 şef de Stat Major col.
Dimitriu şi cu d-1 maior Dumitrescu-Jipa, şeful B. 2, am socodt util să informăm
Comisarul General despre lucrare şi să-i cerem concursul. (Gărzile ucrainene
existente aci, nu ridică probleme, fiind foarte reduse ca număr şi sub ordinele
atât ale organelor germane cât şi ale trupelor de pază româneşti). N-am putut
vorbi cu Comisarul General, ci numai cu Şeful Secţiei germani şi minorităţi, d1 Ross. D-sa a avut oarecari ezitări. Ne-a cerut autorizaţii scrise germane. I-am
explicat că venirea noastră s-a tărăgănit prin faptul că autorizaţiile au fost cerute
Legaţiei iar de aceasta Berlinului, că astfel subzistă un asentiment implicit al
guvernului german. Dl. Ross ne-a spus că va fi poate nevoie de o informare a
Reichskommissariatului Ucrainei de la Rovno. în încheiere ne-a cerut să
informăm în scris Comisariatul General despre lucrare. Am petrecut restul dimineţii
de ieri cu redactarea adresei, alăturate în copie, la care am anexat două exemplare
traduse din formular şi harta Nour. Cum Comisariatul nu lucrează sâmbătă după-
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amiază, l-am căutat pe d-1 Ross la d-sa acasă şi am primit fagăduiala că voi primi
0 aprobare condiţionată mâine 29 decembrie la prânz. în urma acestui fapt am
cerut Diviziei „Gorun" să amâne plecarea. Nădăjduiesc dar să putem pleca marţi
30 decembrie.
în dimineaţa de azi, 28 decembrie, am fost chemat de d-1 general Dragalina,
care s-a întors aseară dintr-o inspecţie de două zile la Kerson. L-am informat
despre lucrare în genere şi tot ce am făcut. D-sa a abordat problema în genere
întrebându-mă ce suntem autorizaţi de guvern să promitem românilor, ca să-i
decidem să se repatrieze şi când şi de cine se va face repatrierea. Am arătat
deschis mandatul nostru limitat de înscriere. D-sa a fost de convingerea, care sa format şi în mine şi care cred că este şi a domniei voastre, că ar trebui să se
organizeze acţiunea de captare concomitent cu cea de înscriere, că ar trebui să li
se vorbească de suprafeţe de zece hectare şi că repatrierea ar trebui organizată de
Institut prin noi, cu ajutorul Corpului de armată cât timp acesta se găseşte aci şi
încă înainte de noroaiele primăverii. Am abordat cu d-1 general şi implicaţiile
acţiunii de înscriere a populaţiei urbane: distribuirea de alimente. Cum trupele
româneşti de la est de Bug sunt în subzistenţa organelor germane, ele nu dispun
de alimente şi de articole care să poată fi împărţite. Dintre acestea, ar interesa:
zahărul, macaroanele, lumânările, tutunul şi chibritele (orice soldat român e
întrebat aproape de fiecare trecător:„este tutun? 0148, „este spiciki?") şi eventual
slănină; ar trebui trimise de la Bucureşti.
Date fiind cele de mai sus, am onoarea să vă supun următoarele:
1. Facerea unui demers la Legaţia Germană pentru ca să fim acoperiţi la
Generalkommissariatul Nikolaev (anexez un proiect de adresă);
2. Intervenţii la INCOP, CAM şi la Consiliul de Patronaj pentru obţinerea
unei prime cantităţi de daruri de distribuit (3 000 kg zahăr, 3 000 kg macaroane,
3 000 kg tutun şi ţigări, 3 000 kg marmeladă, 12 000 cutii chibrite, eventual
1 500 kg slănină sărată). O condiţie indispensabilă a sosirii rapide este ca
Institutul să poarte grija transportului, ca d-1 Nica să obţină trimiterea în tranşe
zilnice de 2 000 kg a acestor mărfuri sub formă de mesagerie cu acceleratul
Tighina, ca d-1 Stahl să ia legătura cu d-1 colonel Dumitrescu-Polichron, şeful de
Stat Major de la „Avântul" Tiraspol pentru a obţine transportul imediat de câte un
camion zilnic la Nikolaev-„Decebar'. Articolele care n-ar putea fi primite gratuit
ar putea fi plătite din restul de lei lăsat la d-1 Hrowath din fondul de 3 500 000
obţinut de la Finanţe sau dintr-un credit special;
3. Demersuri pe lângă Preşedinţie ca să însărcineze Institutul să efectueze
repatrierea în colaborare cu corpurile de armată Nikolaev, Azov şi Crimeea.
Operaţia ar putea începe peste o lună în teritoriul Nikolaev. Cum oamenii, cu câţi
am vorbit, ar dori o repatriere care să-i ducă cât mai departe de Rusia, cred că ar
trebui cerută aşezarea lor în Basarabia de sud. în cazul acestei aprobări, eu aş
putea continua pe litoralul Azov şi în Crimeea cu mai puţini oameni şi să las
câţiva membri în teritoriul Nikolaev. Aceştia, întăriţi cu elemente de-ale lui Stahl,
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care vor fi terminat, şi înzestraţi cu maşinile Stoewer ale raioanelor, care vor fi
terminat inventarierea între timp, ar putea pomi repatrierea, organiza staţiile pe
dmmul de transport, aprovizionarea etc;
4. Tipărirea afişelor alăturate pentm înscrierile în oraşe şi în sate la Bucureşti
şi trimiterea lor prin avion (de predat la Marele Stat Major) de unde se vor
trimite cu avionul de la „Decebal", ca şi corespondenţa pe care ne-o destinaţi,
căci aci este o mare criză de hârtie.
Comunic situaţia financiară a echipei. Cum R.K.K.S. au puţină căutare aci şi
aprovizionarea noastră este bine făcută, prin faptul că mâncăm la popote şi din
provizii, riscăm să cheltuim destul de puţin din cele 33 080 Rm. în R.K.K.S. cu
care am plecat. Cheltuielile de până acum în lei se cifrează la 603 714 (din rest,
800 000 lei se găsesc la d-1 Hrowath, iar 96 286 asupra noastră). Cheltuielile în
R.K.K.S., la 2 405, după vărsarea sumelor pentm intinerariile în regiunea
Nikolaev, restul de 31 675 fiind în posesia noastră iar suma de 253,53 R.K.K.S.
în păstrarea d-lui Hrowath.
Moralul este acelaşi, foarte bun. Poate o oarecare nerăbdare de a pomi la
dmm. Tratativele mele semidiplomatice au îngăduit din nou băieţilor să
cunoască oraşul şi să ia contact cu multă lume. Jumalele de călătorie se ţin cu
grijă şi avem chiar şi o cronică a expediţiei.
Domnul general Dragalina vă aşteaptă cu bucurie. Nu uitaţi să aduceţi cu
prilejul venirii dv. ziare noi, reviste şi câte o carte mai substanţială. Lumea e
domică de ele. (Nu treceţi cu vederea „Geopolitica"'*^). De la Chibulcuteanu
care, venit în inspecţie la Varvarovka de pe malul opus al Bugului, ne-a vizitat
pentm un ceas, am aflat că va trece pe aici şi Mitu Georgescu. D-1 General a
întrebat de el şi îl aşteaptă. Acum e fierbere la Comandament, pentm că la
revelion e anunţat d-1 ministru de Război. Am contribuit şi noi la eforturile de
aprovizionare cuviincioasă cu două kg de şocolată. Cu prilejul venirii dv. ar fi
bine să mai aduceţi şase termosuri mai solide cu curele (din cele de 500-600 lei
fară curea; câtorva dintre băieţi l i s-au spart termosurile slabe pe dmm).
Iama a început (-15), dar cu cojoacele, căciulile şi echipamentul nostm" se
poate rezista la ea. Sandu Manuila'^ poate rămâne, cred, fără prea mare pericol
cu noi câteva săptămâni, dacă le are disponibile.
Vă exprim devotamentul fiecămia dintre noi şi urările noastre de bine sincere
pentm activitatea din 1942 a Institutului şi a domniei voastre.
5 anexe'^
Anton Golopenţia
Nikolaev, 28 decembrie 1941
Domniei Sale Domnului

Director General al Institutului Central de Statistică, România,

Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Institutul Central de Statistică
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3. A.G. către S. Manuila (raport, 30.12.1941)
ROMÂNIA
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Institutul Central de Statistică
Nr. I.R.E.B.: 6

Ieri, 29 decembrie m-am prezentat la ora 12 la Comisariatul General
Nikolaev. Am fost amânat pe după-amiază la 4. La această oră, şeful de secţie de
resort mi-a comunicat că d-1 Obergruppenfuhrer Oppermann, ComisarulGeneral, va cere asentimentul Reichskommissarului Ucrainei, d-1 Koch, care se
găseşte la Rovno. Legăturile telefonice şi telegrafice fiind defecte, răspunsul nu
poate sosi decât prin curier, în cel puţin şapte zile. Mi-am apărat propunerea de
începere condiţionată şi poziţia de delegat al unui stat aliat cu toată îndârjirea. Am
cerut să vorbesc cu Guvematorul General şi am fost primit. D-1 Obergmppenfuhrer
Oppermarm mi-a comunicat că a fost în ziua de 19 decembrie la Bucureşti la d-1
von Kiliinger, alături de care a activat în epoca de ascensiune a naţionalsociaHsmului, şi că acesta nu i-a dat nici o indicaţie despre lucrarea noastră. Deşi
este ţinut să nu facă nimic fară asentimentul Rovno-ului, este gata să ne înlesnească
lucrarea, dacă va primi un cuvânt de la d-1 ministm von Kiliinger. Restul discuţiei
n-a avut alt efect decât de a-i arăta că românii se respectă şi se cer respectaţi.
După această întrevedere am vorbit cu şeful Biroului 2 de la „Decebal", care
a intervenit la ofiţeml de legătură german ca să grăbească, prin delegatul militar
german de la Rovno, aprobarea lucrării noastre, ca fiind cemtă de Marele Stat
Major român.
Am redactat apoi telegrama alăturată în copie şi m-am dus la d-1 General
Dragalina, ca să-1 informez asupra situaţiei. D-1 General a obţinut imediat legătura
cu Bucureşti, M.S.M. S.II, d-1 col. Petrescu, cămia i-a cemt să lămurească urgent
situaţia. A m vorbit şi eu cu d-1 colonel Petrescu, mgându-1 să obţină ca Legaţia
germană de la Bucureşti să comunice telegrafic la Nikolaev Comisamlui General
asentimentul ei şi al Berlinului, pe baza cămia ne-au fost eliberate autorizaţiile
de circulaţie în Reichskommissariatul Ucrainei. D-1 colonel Petrescu mi-a
făgăduit că se va strădui să obţină în cursul zilei de azi telegrama respectivă.
Telegrama propusă de mine a fost trimisă la ora 8 seara fulger M.St.M. S.II
cu semnătura d-lui general Dragalina.
In situaţia aceasta, vă rog să vă informaţi la M.St.M. S.II d-1 colonel Petrescu
asupra împlinirii angajamentului d-sale. Pentru evitarea unor eventuale
dificultăţi, cred că ar fi utilă telegrama alăturată în copie către d-1 Krallert.
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în ipoteza că nu voi primi telegrama Kiliinger şi autorizaţia Comisarului
General [şi] Nikolaev se va tărăgăni, cred că e oportun să începem cu Azovul şi
Crimeea, unde nu există administraţie civilă. în vederea acestei hotărâri, ar fi
utilă o telegramă a domniei voastre fulger prin Statul Major, care să comunice
situaţia de la Bucureşti. Executarea ei presupune încunoştiinţarea imediată a
Tiraspolului de către noi, în vederea dispoziţiilor la Corpurile Crimeea şi Azov
pentru trimiterea de vehicule la Berislav. Potrivit înţelegerii avute cu d-1 Şef de
Stat Major al Tiraspolului („Avântul"), putem pleca la Berislav pe Nipru, la şase
zile după această încunoştinţare.
Moralul nostru e bun, deşi aşteptatul şi diplomaţia ne cad greu.
Devotat,
A . Golopenţia
2 anexe
Spre a evita revenirile, este poate util ca să se ceară de la început întreitul
cantităţilor de alimente menţionate în raportul II. Numărul familiilor urbane şi
rurale în spaţiul Bug-Nipru se ridică la aproximativ 9-10 000 ( 3 5 ^ 0 000
suflete).
Vă mai rog ca să ne fie cumpărate de d-1 Hrowath şi trimise' prin echipa de
inventariere [din] Odessa 20 filme Agfa Isopan 6/9 cm şi 10 filme Agfa
Isochrom 4/6 cm.
Nikolaev, 30 decembrie 1941
4. A.G. către S. Manuila (raport, 8.1.1942)
ROMÂNIA
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Institutul Central de Statistică
I.R.E.B.: 8

1. Plecat din Bucureşti în seara de 3 ianuarie, am sosit la Tiraspol în dupăamiaza de 4 ianuarie. Acolo, am comunicat lui Stahl' dispoziţiile dvs. cu privire
la modalitatea propunerilor privitoare la centralizarea la Dubăsari, Tiraspol şi
Odessa a materialului inventarierii. Stahl m-a informat despre stadiul lucrărilor
şi am convenit că la 15 ianuarie echipa de inventariere ar putea pune la dispoziţia
echipei de înscriere a românilor de peste Bug patru-cinci maşini Stoewer, care
n-ar mai fi necesare de la acea dată inventarierii.
Cu o maşină Stoewer pusă la dispoziţia echipei, m-am transportat la Odessa,
unde am petrecut noaptea şi am luat legătură cu Chibulcuteanu^.
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în ziua de 4 ianuarie, Ia prânz, am sosit la Nikolaev după un popas la
Varvarovka, sat aşezat pe Bug în faţa Nikolaevului şi capitală de raion. Censorul
Mălinaş^, care e staţionat acolo, mi-a arătat mersul lucrărilor. Inventarierea este
aproape executată. Un sat de germani refuză să ia contact în vederea executării
lucrărilor. O dificultate mare o prezintă stabilirea numărului românilor. Cum
recensământul e executat de localnicii ucraineni şi acţiunea naţionalistă ucraineană
se pare că a intervenit prin cuvinte de ordine, românii răzleţi sunt trecuţi drept
ucraineni, dat fiind bilingvismul lor. Mălinaş mi-a comunicat chiar că, la venirea
lui, i s-a spus de unii primari, când îi întreba dacă au locuitori moldoveni, că au
doi-trei, cinci-zece. La predarea formularelor completate, nu i-a găsit în situaţii.
I s-a spus că „şfiu moldoveneşte", dar „sunt ucraineni". I-am dat indicaţii să
ancheteze aceste cazuri şi să le consemneze într-un raport. Constatări similare
mi-au fost comunicate şi la Odessa.
2. La Nikolaev nu sosise încă telegrama"' încuviinţată de dvs. şi remisă spre
transmitere în ziua de 3 ianuarie S.II a M.St.M. (A ajuns aci de abia în seara de
6 ianuarie).
3. Potrivit hotărârii luate la Bucureşti, am pornit mâinezi la executarea
deplasării echipei în satele arătate româneşti pe harta Nour din jurul
Kantakuzincei, sat aflat în faţa Vosnessenskului. Situaţia de la Corpul „Decebal"
se schimbase între timp prin ordine de deplasare pe front, primite. Am putut
astfel constata al doilea neajuns al misiunii, organizate de prea multe autorităţi
ca toate cerinţele esenţiale să nu rămână nerezolvate; acela al lipsei de maşini şi
de provizii proprii de carburanţi, după ce înainte de câteva zile mă lovisem de
întâiul: lipsa intervenţiilor la organele locale germane. Cu toate stăruinţele d-lui
general Dragalina a fost imposibil, faţă de parcul redus de maşini al Corpului şi
de ordinele ce urmau a fi executate, să primim un camion, care să transporte pe
cei 14 membri ai echipei şi cele 19 lăzi cu material la Kantakuzinka.
Am început transportul mâinezi, 6 ianuarie cu maşina Stoewer, cu care
venisem de la Tiraspol. Maşina aceasta nu poate transporta dintr-o dată decât trei
echipieri cu rucksackurile lor şi două lăzi. Au plecat sub conducerea lui Gh.
Bucurescu^, fost şef de echipă regală, N . Marin-Dunăre şi Paul Mihăilescu. Cei
100 km până la Kantakuzinka au fost parcurşi în cinci ore, aşa încât maşina s-a
întors noaptea. în ziua de 7 ianuarie a plecat un al doilea grup compus din N .
Economu, I . Apostol şi D. Corbea-Cobzaru.
Azi n-am mai putut trimite maşina pentru că am fost anunţaţi ieri de Corp că,
până la sosirea unui nou transport de benzină, nu ni se poate pune la dispoziţie
nici carburant, nici ulei. Spre a preîntâmpina această situaţie, am cerut ieri dupămasă telefonic Biroului inventarierii de la Odessa să-mi trimită o maşină şi 200 1
benzină şi 3 0 ^ 0 1 ulei. Azi-dimineaţă am trimis şi un curier cu aceeaşi cerere în
scris, de vreme ce n-am găsit la birou decât o fiincţionară a lui Chibulcuteanu.
Rapoartele primite alaltăieri şi ieri seară de la grupurile trimise la
Kantakuzinka arată că acest sat, ca şi cele vecine indicate de Nour ca româneşti,
nu numără decât puţini români. în schimb, pe malul stâng al Bugului se găsesc
mai mulţi români, mai ales în satul Rakova.
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Ca atare, regiunea Kantakuzinka nu este indicată pentru o cercetare
reprezentativă pentru românii din Transnistria. Am dat indicaţii ca să se cerceteze
măsura în care a intervenit aci un proces de deznaţionalizare şi, mai ales, să se
viziteze pe jos, fară aparat, Vosnessenskul şi satele din jur, spre a aduna măcar
informaţii generale asupra aşezărilor româneşti din apropierea malului stâng al
Bugului.
4. în situaţia creată de aşteptarea autorizaţiilor germane de a lucra între Bug
şi Nipru şi de lipsa de maşină, am crezut necesar să fac următoarele:
a) Să adun toate indicaţiile existente la Corpul 6 asupra aşezărilor româneşti
dintre Bug şi Nipru. Alătur tabloul întocmit.
b) Să cer Comandamentului Suprem al Annatei de la Tiraspol dispoziţii către
Corpurile de pe malul Mării Azov şi din Crimeea, care să îngăduie executarea
cercetării în acele teritorii, unde nu există organe civile germane. Anexez în
copie intervenţia.
c) Să depozitez o parte din lăzile cu material ( I I din 19) la Varvarovka, care
e aşezată pe şoseaua Tiraspol-Nikoiaev, la censorul şi pretorul raionului.
Transportul a început azi cu restul de 10 litri benzină de care mai dispune maşina
Stoewer primită de la Tiraspol.
d) Voi transporta alte două grupe de trei membri până la Pervomaisk
(Olviopol) tot pe malul stâng al Bugului, spre a cunoaşte, prin opriri în sate,
acest mal şi la nord de Vosnessensk. La Pervomaisk se va trece în Transnistria în
grupul de sate româneşti arătat de harta Nour la vărsarea în Bug a Kodimnei.
e) De la Kantakuzinka şi Kodâmnka voi transporta cele două grupe de şase
oameni şi restul echipierilor în satul Valea-Hoţului, aşezat la sud de Ananiev,
despre care Stahl m-a informat că e românesc. A m încunoştintat azi despre
această hotărâre pe Stahl, cerându-i avizul. Acolo vom începe cercetarea amănunţită,
pe care urma s-o facem înainte ca să fi apărut pe orizont misiunea de peste Bug.
în caz că autorizaţiile necesare vor sosi, vom întrerupe şi vom pomi din nou
peste Bug şi reveni mai târziu spre a o termina. în caz contrar, vom fi dus la capăt
măcar această cercetare. Transportul la Valea-Hoţului îl voi realiza cu maşina de
la Tiraspol şi cu cea pe care nădăjduiesc s-o primesc de la Odessa, iar în caz de
nevoie cu ajutoml organelor inventarierii de la Berezovka şi Golta.
f) în cercetarea Azov-Crimeea, voi pleca, de îndată ce voi primi dispoziţiile
„Avântului", numai cu două ajutoare şi cu o maşină încărcată cu rezerve de
benzină.
Vă rog să binevoiţi a decide asupra acestor măsuri, pe care am fost nevoit să
le adopt, şi să-mi comunicaţi aprobarea dvs. prin Inventarierea Odessa, care-mi
va cunoaşte adresa.
5. După informaţiile de care dispun acum asupra organizării şi acţiunii
armatei româneşti între Bug şi Nipm, am onoarea să vă supun următoarele în
vederea unor eventuale sugestii prezentate Preşedinţiei:
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a) Cu ajutorul diviziilor Corpului „Decebal", [cu] ce mai rămâne ca trupe de
pază între Bug şi Nipru, după plecarea unei părţi a Corpului în Crimeea, se pot
transporta românii din satele existente la Parcani (Tiraspol) în lagărul de triaj. în
acest caz ar trebui să se renunţe la luarea averii şi să se asigure locuitorilor aduşi
case, mobilier şi unelte. Diverse unităţi repatriază acum, cu asentimentul organelor
militare germane, pe deportaţi. Ar trebui socotiţi deportaţi şi locuitorii români
care vor să se repatrieze, renunţându-se la rest, adică la cei care nu se declară
doritori de a veni în ţară. Operaţia s-ar putea face rapid prin ordine urgente ale
M.St.M. către unităţi şi o specială purtare de grijă a Subsecretariatului colonizării
pentru plasarea celor aduşi. S-ar face astfel numai politică de populaţie:
câştigarea câtorva mii de români.
b) în ipoteza că guvernul doreşte o măsură completă, este necesară o acţiune
diplomatică energică, care să obţină de la organele germane atât autorizaţia de a
întreprinde cercetări cât şi pe cea de a repatria. Aminteri, cu mulţimea formelor,
nu se va ajunge decât foarte târziu sau niciodată la realizări concrete.
c) Ar trebui să se ceară Preşedinţiei să dispună ca M.St.M. să ordone unităţilor
ce se găsesc la est de Bug să acorde un tratament preferenţial populaţiei
româneşti întâlnite, aşa cum fac germanii, care iau sub protecţia trupelor lor
grupurile etnice germane. Ar trebui să fie scutiţi de rechiziţii, să primească tutun,
chibrite, eventual bunuri rechiziţionate de aiurea. Măsura aceasta este condiţia
trezirii sentimentului naţional românesc şi a tuturor măsurilor de genul repatrierii.
d) A m sugerat Consiliului de Patronaj distribuţii de articole, ca Ajutor de
iamă, românilor dintre Bug şi Nipru. Măsura poate fi executată chiar independent
de autorizaţia de a cerceta sau de a repatria, dacă doamna mareşal Antonescu va
cere acest lucru d-lui ministru von Kiliinger, care este prieten cu guvematorul
german dintre Bug şi Nipm. Dacă doamna mareşal ar afecta acestei operaţii două
camioane şi ar delega membrii echipei noastre cu organizarea distribuţiei, am
putea executa în bună parte misiunea noastră (Anexez o adresă destinată
doamnei mareşal Antonescu).
6. în privinţa lagămlui de triere de la Parcani, unde sunt duşi deportaţii
repatriaţi, i-am scris lui Stahl. Cred că ar trebui să obţinem toate datele existente
asupra repatriaţilor şi să organizăm acolo o înregistrare asemănătoare celei a
refugiaţilor. Este una din sursele de spor de populaţie faţă de recensământ prin
migraţiuni.
Primiţi, vă rog, expresia devotamentului meu.
Anton Golopenţia
Nikolaev, 8.1.1942
Anexe
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5. A.G. către S. Manuila (raport, 21.1.1942)
ROMÂNIA
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Institutul Central de Statistică
I.R.E.B.: !0

Am onoarea să vă remit alăturat:
1. Nota intitulată Satele româneşti din jurul Vosnessenskului. Informaţii culese
în satele Bulgarka, Rakova şi Novogrigorievski a grupului cantonat la Kantakuzinka
pe malul transnistrean al Bugului în intervalul 6-21 ianuarie.
2. Nota intitulată Satele româneşti din jurul Vosnessenskului. Injdrmaţii
culese de la sătenii emigraţi la Nikolaev, redactată pe baza materialului cules de
grupul rămas la Nikolaev până la 20 ianuarie.
Materialul prelucrat în aceste note a fost cules cu tot refuzul formal al
Comisariatului general civil german de a autoriza, fară dispoziţii în acest sens de
la Reichskommissariatul Ucrainei, cercetarea satelor şi oraşelor şi înscrierea
românilor. în ziua de 19 ianuarie mi s-a comunicat la Comisariatul General din
Nikolaev că autorizaţia respectivă încă n-a sosit şi că, până la sosirea ei, s-a
interzis organelor administrative să dea orice fel de informaţii privitoare la
români chiar unităţilor militare de pază româneşti. Grupul cantonat la
Kantakuzinka în faţa Vosnessenskului a izbutit să treacă aproape de zece ori în
satele româneşti din jurul Vosnessenskului şi să ia cunoştinţă chiar de rezultatele
pentru aceste sate ale recensămintelor întreprinse de autorităţile locale din
ordinul administraţiei germane. La Nikolaev, au putut fi găsiţi o serie de buni
informatori, pe baza declaraţiilor cărora a putut fi precizată situaţia „culacilor"
români, care au fost nevoiţi să părăsească satele lor în 1929.
Fără a fi putut satisface misiunea noastră în lipsa asentimentului guvernului
gennan, am căutat să fiimizăm cel puţin materialul necesar pentru reluarea
documentată a problemei repartizării românilor dintre Bug şi Nipru.
Grupul românesc din jurul Vosnessenskului, în care intră sate, mai multe
cătune şi un oraş, pare a fi insula etnică românească cea mai puternică din stânga
Bugului. S-ar putea ca celelalte insule etnice din spaţiul Bug-Nipru să se fi
îmbogăţit, urbanizat şi ucrainizat mai puţin înainte de războiul trecut şi să fi
pierdut mai puţini locuitori prin „răsculăcire" (deportarea şi emigrarea voluntară
a culacilor). Cu atari rezerve, constatările făcute cu privire la românii din jurul
Vosnessenskului pot fi socotite valabile şi pentru celelalte insule etnice româneşti.
Constatările principale sunt următoarele:
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1. Puterea de rezistenţă etnică a satelor româneşti din stânga Bugului a fost
considerabil diminuată prin răsculăcire, care a redus populaţia acestor sate şi a
lăsat în ele elemente sărace şi timorate. Faptul că în sate, până la Revoluţie curat
moldoveneşti, nu s-a declarat român nimeni (Rakova) sau 61 (Bulgarka) şi 15
(Novogrigorievka) este semnificativ.
2. în fiecare din oraşele regiunii se găsesc în condiţie de muncitori (mecanici,
fierari, sudori, mineri) numeroşi foşti culaci. Sentimentele româneşti ale acestora au
fost consolidate prin ascultarea posturilor de radio româneşti, contactul regulat
cu celelalte familii româneşti, citirea ziarelor şi un început de conştiinţă naţională
moldovenească susţinută de existenţa Republicii Moldoveneşti. Cantonarea
trupelor româneşti a contribuit şi ea în sensul apropierii de România. Copiii
acestor culaci-meseriaşi ştiu româneşte dar sunt supuşi ucrainizării. Deşi aceste
elemente sunt dornice de a reintra în agricultură, ele ar fi mai potrivite pentru
mecanica agricolă şi, în parte, pentru munca industrială.
Urmează ca guvernul nostru să revizuiască hotărârea de a-i repatria pe
românii de la est de Bug, a căror cifră o evaluăm la 30-50 000. E de ţinut în
seamă pe de o parte că aceşti români vor fi defmhiv pierduţi după câţiva ani, pe
de alta că, mai ales elementele rămase în sate, au pierdut în mare măsură orice
iniţiativă în urma vieţii în colhoz. Se întâmplă şi cu românii, ceea ce ne-a spus
cu amărăciune un comandant S.S. de sate germane din judeţul Berezovka (dr.
Eckert): „Germanii pe care i-am găsit aci sunt mai mult sub influenţa mediului
decât a rasei; s-au dezvăţat să prevadă. Când au trei saci de grăunţe, fug la târg
să le vândă. Aşteaptă să-i întreţină colhozul. Nu-i vom putea lua pe toţi după
război şi atunci va trebui să-i reeducăm".
Reluarea repatrierii necesită:
1. Discutarea concomitentă a problemei inventarierii românilor de la est de
Bug şi a repatrierii lor (pe bază de schimb de ucraineni) de către Preşedinţie cu
guvernul german. Operaţia ar putea fi executată fară turburarea campaniei
agricole, în intervalul dintre însămânţări şi seceriş. S-a dovedit că lăsarea
discuţiilor respective pe seama Subsecretariatului Colonizării şi a Marelui Stat
Major n-a dus decât la sferturi de rezultat.
2. Instituirea unui delegat cu depline puteri, care să conducă această lucrare,
ajutat de elemente de acţiune tinere, care să ducă acţiunea de propagandă
prealabilă în sate şi să organizeze apoi repatrierea în convoaie mici de 150-250
familii, cu ajutorul organelor militare româneşti.
3. Precizarea locului unde vor fi aşezaţi aceşti români (zone agricole - în
cazul unui schimb de populaţie Hotinul sau Nordul Basarabiei: Soroca, Bălţi,
unde se găsesc condiţii agricole similare) şi a lotului ce va fi acordat (ca gradaţii:
mai muh foştilor culaci - mai puţin celor mai puţini capabili). Comunicarea
acestei oferte constituie elementul decisiv al acţiunii de propagandă.
4. Destinarea unei cantităţi de tutun, chibrite, zahăr, alcool (ţuică) pentru daruri,
necesar, la fel, acţiunii de determinare.
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Pentru lucrul în Crimeea şi pe litoralul Mării Azov am fost informaţi că este
necesar, la fel, şi asentimentul Armatei X I germane în cadrul căreia luptă
unităţile româneşti. încă n-am primit autorizaţia cerută de la Tiraspol de a vizita
regiunile respective.
Până la sosirea acestui răspuns şi luarea hotărârilor cu privire la repatrierea
românilor de la est de Bug, am retras echipa cu conducerea căreia m-aţi
însărcinat în Transnistria. Am sosit la Valea-Hoţului-Ananiev, unde urmează să
execut misiunea de cercetare a unui sat de români transnistreni, în ziua de 22
ianuarie.
A. Golopenţia
[Valea-Hoţului, 21.1.1942]
Domniei Sale Domnului Director General al Institutului Central de Statistică

6. A.G. către S. Manuila (referat, 26.3.1942)
Institutul Central de Statistică
Nr. 23331

Cu privire la situaţia actuală a lucrărilor de înscriere a românilor de peste
Bug, am onoarea să vă informez asupra situaţiei şi a problemelor acestei lucrări.
1. Asentimentul guvernului german pentru executarea lucrării în teritoriul
dintre Bug şi Nipru administrat de organe civile germane a fost comunicat, în
ziua de 3 martie. Marelui Stat Major de către ataşatul militar german din Bucureşti.
Asentimentul acesta cuprinde menţiunea „totuşi guvernul german ar dori ca
activitatea acestei comisiuni să înceapă ~ din motive tehnice - abia în luna mai".
Asentimentul grupului de armată german din sud la numărarea tuturor
românilor care trăiesc în Crimeea şi pe coasta Mării Azov a fost comunicat în
ziua de 7 martie de către Marele Stat Major.
2. Propun plecarea echipei la 10 aprilie, când condiţiile de circulaţie cu maşinile
vor fi probabil relativ normalizate, şi începerea lucrărilor în Crimeea şi pe
litoralul Mării Azov spre a ajunge, potrivit dezideratului exprimat de guvernul
german, în cursul lunii mai în teritoriul Bug-Nipru.
în acest scop, vă rog să autorizaţi:
a) reînnoirea autorizaţiilor de circulaţie peste Bug;
b) luarea legăturii cu guvernământul Transnistriei în vederea obţinerii
unui camion şi a opt maşini Stoewer din cele folosite cu prilejul
inventarierii (şi, pentru ipoteza că guvernul n-ar putea acorda acest
număr de maşini, destinarea pentru acest scop a trei turisme rezistente,
din cele puse la dispoziţia institutului de către Preşedinţia Consiliului;
c) facerea proviziilor, acordarea de aconturi de echipare de 10 000 lei
şi vaccinarea antitifică a membrilor.
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[3.] Anexez o listă a formaţiei echipei în întâia ei deplasare şi a funcţionarilor
care au cerut să ia parte la lucrările ce vor fi desfăşurate în aprilie-iunie. Au cerut
să ia parte şi funcţionare.
Vă rog să binevoiţi a încuviinţa propunerile de alcătuire a echipei.
4. Cu privire la cooperarea cu Subsecretariatul de Stat al românizării şi
colonizării, ar fi utilă o comunicare a constatărilor făcute până acum şi eventual
stabilirea unei colaborări cu acest Subsecretariat prin deplasarea unuia din
funcţionarii destinaţi să execute repatrierea românilor de peste Bug.
Totodată ar trebui pusă acestui Subsecretariat problema repatrierii celor
300-500 familii care au făcut până acum cereri în acest sens organelor militare
româneşti. Ar fi utilă desemnarea unuia sau mai multor sate din Basarabia de
Sud sau Transnistria pentru plasarea lor.
5. Consiliul de Patronaj, prin Ajutorul de lamă, urmează a face în cursul lunii
mai o colectă pentm ajutorarea românilor de peste hotare. D-1 maior Mihuţ ne-a
comunicat că d-sa va face demersuri ca ajutorarea românilor de peste Bug să se
facă cu prilejul lucrărilor de înscriere. în acest scop, d-sa urmează să obţină, la
Comitetul de mâine 27 martie al Consiliului, autorizaţia de a procura alimentele
ce ar urma să fie distribuite, de a pune la dispoziţie un camion şi de a delega pe
cineva cu gestiunea acestor danii. Distribuirea aceasta ar putea înlesni operaţiile
de înscriere.
6. Formularele sunt gata tipărite încă înainte de plecarea întâiei echipe şi vor
fi completate, date fiind condiţiile favorabile.
7. Evaluez timpul necesar executării lucrării la aproximativ două luni (10
aprilie-10 iunie).
Inspector general statistic
(ss) Anton Golopenţia
26.III.1942
Domniei Sale Domnului Director General al Institutului Central de Statistică Loco

7. A.G. către S. Manuila (referat, 27.7.1942)
Institutul Central de Statistică
Nr. 64052

Ni s-a comunicat azi telephonic, din partea cabinetului militar al Conducătomlui,
că cele două maşini militare Stoewer prin care urma să fie completat parcul de
automobile ale echipei de identificare a românilor de peste Bug nu pot fi
acordate deoarece, potrivit unei dispoziţii a d-lui mareşal Antonescu, urmează să
plece pe front toate. O comunicare scrisă, în acest sens, ne va fi trimisă.
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Dată fiind această situaţie, am onoarea să vă supun propunerea ca echipa să
plece totuşi în cursul acestei săptămâni: repriza întâi joi 30 iulie, repriza a doua
vineri 31 iulie.
întemeiez această propunere pe următoarele considerente:
1. Timpul nu mai trebuie pierdut. Spre a furniza [datele necesare] organelor
care vor executa repatrierea în timp util, adică cu o lună-două înainte de
înzăpezire, e necesar să începem.
2. în întâiele săptămâni lucrul urmează a fi făcut în zone de sate compacte
(Vosnessensk, Pervomaisk), în care transportul întregii echipe poate fi efectuat
cu cele trei maşini Stoewer luate în primire de la guvernământul Transnistriei şi
cu autocamionul Consiliului de Patronaj.
3. în ipoteza că Institutul ar putea obţine în acest scop cauciucuri pentru două
din maşinile Institutului, acestea ar putea fi folosite de echipă după părăsirea
zonelor pomenite. în caz că lucrul nu e posibil, numărul membrilor echipei va fi
redus, după părăsirea acestor regiuni, la numărul ce poate încăpea în maşinile
disponibile (nouă în maşinile Stoewer, şi în camion).
Pregătirile lucrării sunt complet terminate şi anume:
1. Domnii Reteganu şi Raţiu se află la Tiraspol, unde au luat în primire trei
maşini Stoewer, care au fost revizuite la Tighina şi echipate cu piese de schimb.
2. Autorizaţiile de trecere în Ucraina au fost obţinute cu valabilitatea maximă
de trei luni pe intervalul 25 iulie-24 octombrie.
3. De asemenea, ne găsim în posesia recomandaţiei ataşatului militar german
din Bucureşti către organele civile şi militare germane din Ucraina şi Crimeea.
4. Formularele sunt imprimate din iamă.
5. Membrii echipei au fost vaccinaţi.
6. Proviziile şi materialul sunt împachetate în 30 lăzi tip recensământ mic.
7. Consiliul de Patronaj a terminat cu transportul celor şapte vagoane de
damri la Odessa, unde înmagazinarea de către doi delegaţi ai Consiliului e în
curs. Un vagon cu damri urmează să plece la sfârşitul acestei săptămâni cu trenul
la Vosnessensk. Camioneta Consiliului va pleca poimâine la Odessa.
8. Ministeml Propagandei ne-a predat 20 000 exemplare de proclamaţii ce
urmează a fi alăturate pachetelor de damri.
Odată cu aprobarea începerii lucrărilor vă rog să autorizaţi:
1. acordarea ordinelor de serviciu la membrii echipei;
2. acordarea câte unui pistol la fiecare membm, împreună cu autorizaţia
corespunzătoare;
3. acordarea echipamentului (bocanci, ciorapi, mcksack, foaie de cort, pătură,
banderola Institutului).
Directoml Oficiului de Studii
27.VII.1942
Domniei Sale Domnului Director General al Institutului Central de Statistică, Loco
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8. A.G. către S. Manuila (raport, 2.9.1942)
Am onoarea să vă informez asupra rezultatelor întâiei luni de lucru a echipei
de identificare a românilor aflători la est de Bug.
Mijloacele disponibile. Lucrarea se execută de 17 funcţionari ai Institutului
proveniţi din Oficiul de studii, dintre care unul singur cunoscător de rusă şi de
un titrat cunoscător de rusă şi germană', angajat pentru durata lucrării (cu
salariul de 12 500 lei).
Din creditul special de 3,5 milioane, acordat de Ministerul Finanţelor pentru
executarea lucrării, sunt disponibile, după scăderea cheltuielilor făcute în
decembrie 194l-ianuarie 1942 speţe monetare cifrând 2 850 000 lei (dintre care
1 700 000 în R.K.K.S.); suma de 20 000 R.K.K.S. a fost depusă în ziua de
20 august la Banca Direcţiei Financiare a Municipiului Odessa, pe numele
Institutului, cu carnetul de cecuri 130.
Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale a pus la dispoziţie materialele
pentru 15 000 pachete-dar destinate românilor de peste Bug. Fiecare din acestea
cuprinde 2 kg sare, 1 kg săpun, 5 pachete tutun cal. III (100 gr) şi 10 cutii chibrituri.
Tot al 8-lea pachet, destinat la familii cu copiii mici, cuprinde şi un kg de zahăr.
Totalul mărfurilor: 3 vagoane sare, 1,5 vagoane săpun, 1 500 kg tutun, 150 000
cutii chibrituri, 2 000 kg zahăr, 17 000 ţigări de calitate pentru autorităţi, 500 kg
hârtie de tipar pentru afişe, 20 000 pungi şi hârtie de învelit. Aceste materiale
sunt mânuite de un subit. adm. şi de un plut. adm. delegaţi de Consiliu. Acesta a
mai acordat şi un camion fără cauciucuri. De vreme ce acestea au fost primite de
la Serviciul Capturilor Odessa, vom intra în folosinţa lor zilele acestea.
Ca vehicule: trei maşini Stoewer destul de uzate primite de guvernământul
Transnistriei. în fiecare încap trei cel mult patru pasageri. Ele sunt însoţite de trei
şoferi militari şi de un supraveghetor, tot militar.
Relaţii utile: pe de o parte interesul directorului militar al P.T.T. din Odessa
(maiorul Cantarol) pentru lucrare, de pe urma căruia ne sunt înlesnite transporturile
pe traseul Odessa-Nikolaev-Kerson-Melitopol-Mariupol, unde firele sunt
supravegheate de unitatea d-sale; pe de alta, bunăvoinţa primarului Municipiului
Odessa, obţinută printr-o recomandaţie din partea Consiliului de Patronaj.
Acesta din urmă a înlesnit transporturile de la şi la gară ale mărfurilor şi, în
cazuri de mare nevoie, chiar şi transporturi la Nikolaev şi Vosnessensk.
Promisiuni: cea a d-lui gen. Vasiliu, Subsecretarul de Stat de la Ministerul
Afacerilor Interne, de a ne da două din maşinile ce va primi pentru jandarmii din
Transnistria şi, la fel, cea a d-lui guvemator al Transnistriei privind două maşini
Stoewer dintr-un transport ce va fi recepţionat.
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Planul de lucru. A aborda întâi regiunile cu aşezări compacte, unde numărul
membrilor e folositor, iar transporturile sunt relativ reduse în raport cu şederile,
adică insulele etnice din jurul Vosnessenskului şi dintre Pervomaisk-Novo
Mirgorod-Elisavetgrad (Kirovograd). Apoi, circulaţie în regiunile mai depărtate
şi, după informaţii, mai sărace în români, cu personalul redus. în regiunile cu
aşezări compacte, echipe mobile, în limita maşinilor disponibile, controlează
întreg teritoriul şi înscriu românii răzleţi, iar echipele fară maşină fac înregistrările
în satele compacte.
în sensul acestui plan, un vagon de mărfiiri a sosit în ziua de 5 august în satul
transnistrean Kantakuzinka din faţa Vosnessenskului. Unul din delegaţii
Consiliului a organizat aici un depozit secundar. Cei 18 funcţionari au fost
repartizaţi astfel:
Conducerea 1 + maşină
2 echipe volante 3 + 1 maşină şi 2 + maşină
(fiecare cu câte un cunoscător de rusă)
4 echipe de câte 3, fără maşină.
Sediul a fost fixat pentru etapa întâi a lucrării la Kantakuzinka. Membrii
echipelor au sosit în această localitate în ziua de 8 august, ei au trecut în satele
de pe malul Bugului din j ud. Vosnessensk.
Echipa I (Bucurescu, Economu, Apostol): Novo Grigorievka - Amăutovka Belousovka - Troiţkoe - Noua Odessa - , apoi satele de pe malul Bugului la
Nikolaev.
Echipa II (Marin-Dunăre, Chelcea, Duţescu): Rakova, Şcerbani - Mărculeasa
(Dimovka) - apoi satele până la Troiţkoe exclusiv şi satele din câmp ale plăşii
Noua Odessa.
Echipa I I I (Betea, Mănescu, Corbea): Bulgarka - Vosnessensk ~ Serbuca
(Serbulovka) - apoi satele de pe Elaneţ din plasa cu acelaşi nume.
Echipa IV (Şt. Popescu, Levente, Raţiu ) : Alexandrovka - Solona - Mala
Dvoreanka - , apoi satele din plasa Elaneţ de pe Valea Gromokliejei.
Echipa mobilă I (Reteganu, dr. Seidel, Tr. Georgescu): Konstantinovka şi
celelalte sate şi hutore din plasa Arbuzinka, plasa Braţka - în legătură cu
echipele I I I şi IV, hutorele din plasa Elaneţ, jud. Novi-Bug.
Echipa mobilă I I (Pavel, Gh. Popescu): oraşele Nikolaev şi Kerson, jud.
Kerson - jud. Bolşaia Alexandrovka (mai sărace în români).
Echipele I - I V vor trece după trei-patru zile în sate complet româneşti din
regiunea Pervomaisk-Novo Mirgorod-Elisavetgrad. Restul teritoriului de la
nordul Generalkommissariatului Nikolaev va fi controlat de cele două echipe
mobile şi de mine.
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Dificultatea principală cu care luptăm nu este nici foamea din multe zile, nici
apa sălcie, ci faptul că din cele trei maşini Stoewer când una când alta cere
reparaţii de atelier. Lipsa camionului Consiliului a fost compensată prin închirierea,
contra plată în benzină şi ulei, de camioane germane. Mai toate drumurile din
sate în cătune au trebuit să fie făcute cu căruţele.
Metoda folosită. în oraşe anunţarea prin publicitate (afişe şi ziare) a distribuirii
pachetelor aduse pentru români. Apoi înscrierea în formularele statistice
concomitent cu distribuţia. Aceasta se făcea în prezenţa unor români cu autoritate
din localitate, care tranşau şi cazurile dubioase. La sat, alegerea, de acord cu primarul
şi cu şefii de colhoz, a trei bătrâni buni cunoscători ai satului, care însoţesc
fiecare pe câte un echipier în sectorul său de sat, sau convocarea la colhoz a
tuturor membrilor şi înscrierea celor ce se pot dovedi români. Dificultăţi produc
muncile agricole, care impun ca ore de lucru zorile şi seara. La fel, distanţele
până în cătunele în care „a ieşit" o parte din populaţia satelor vechi româneşti.
Formularul statistic e completat cu observaţii atât asupra amestecurilor de
sânge (A) cât şi asupra gradului de actualitate a romanităţii (B), care sunt notate
prin semnele următorului cod:
A
01 familii în care ştiu româneşte şi copiii şi părinţii
02 familii în care ştiu româneşte numai părinţii
03 familii în care ştie româneşte numai un părinte
03c familii în care ştiu româneşte numai un părinte şi copiii
04 familii care se trag din căsnicii în care se vorbea româneşte.
B
Ne Necăsătorit
R ambii soţi români
1 a soţul român - soţia ucraineancă
Ib soţul român - soţia rusoaică
Ic soţul român - soţia de alte neamuri
2a soţia româncă - soţul ucrainean
2b soţia româncă - soţul rus
2c soţia româncă - soţul de alte neamuri
Activitatea e condiţionată de luarea de contact cu autorităţile administrative
regionale sau locale. Generalkommissariatul priveşte acum cu bunăvoinţă
lucrarea. înainte de a începe [înscrierea] într-un sat, este necesară vizita de
anunţare la prefect, la şeful de raion şi la primar. Datorită acestui fapt, sunt pe
drumuri o bună parte din vreme, spre a pregăti descinderile. De un deosebit folos
este în privinţa aceasta d-1 Seidel, care este primit şi privit cu satisfacţie de
organele germane şi se descurcă bine.
Rezultatele obţinute. Formularele în posesia mea la 29 august arată peste
5 000 familii cu sânge românesc, cu 18 000 suflete. în acest total intră aproape
1 400 familii mixte, adică cel puţin tot atâţia neromâni. Din rest, numai 1 800
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familii vorbesc româneşte şi părinţii şi copiii. în celelalte, vorbesc părinţii sau au
vorbit înaintaşii.
Tabloul alăturat amănunţeşte aceste cifre. Cele câteva sate mari şi, în raport
cu restul, intens româneşti (Serbulovka şi Mărculeasa) şi, într-o oarecare măsură
şi Solona şi Arbuzinka-Karpuzana, care încă nu figurează în această listă, şi
restul marginilor vor ridica cifra familiilor la 8-9 000, iar a sufletelor la 22-25
000, în regiunea Vosnessensk. Trimit şi o copie a hărţii administrative-^ a
Generalkommissariatului Nikolaev, pe care am înscris situaţia lucrărilor.
Un rând de copii în cerneală ale formularelor statistice, care să poată fi predat
Preşedinţiei pentru Subsecretariatul de Stat al Colonizărilor va fi gata la
10 septembrie, când îl voi trimite.
Constatări şi observaţii. Din partea ucraineană n-am întâmpinat dificultăţi.
Atmosfera printre români e favorabilă lucrării. Situaţia e grea nu numai în
oraşele Ucrainei (care trăiesc din raţii de 200 gr pâine, salarii de câteva zeci de
mărci şi din ce pot obţine de contrabandă în sate pentru hainele lor, pe care le
vând), ci şi în sate, unde ţăranilor l i se dau 8 kg de grâu (secară) pe lună de cap
(copiii 4 kg). Transnistria se bucură de o mare faimă, datorită libertăţii
comerţului şi a existenţei prăvăliilor. Românii încep să treacă clandestin Bugul,
spre a se aşeza în sate de pe malul drept al Bugului. Pachetele pe care le
împărţim atrag şi ridică prestigiul romanităţii şi al statului românesc.
Romanitatea din regiune e numeroasă. Dar este „amestecată". într-unele sate,
peste o treime din familii sunt constituite prin căsătorii mixte. în altele, moldovenii
de sânge pur nu mai ştiu vorbi moldoveneşte. Se disting ca nişte faruri, cele câteva
sate, care au cerut şi avut şcoală moldovenească sub Soviete (Alexandrovka,
Novogrigorievka/Târgu Frumos, Serbulovka/Serbuca, Serbani şi Mărculeasa/
Dimovka). în acestea, lumea cere cărţi şi ziare româneşti şi are pentru ţară şi un
interes intelectual.
Miile înregistrate până acum se dispun pe o scară care oferă o reilustrare a
metodelor aplicate de Institut pentru studierea proceselor etnice. La o mică parte
din cei pur sânge, romanitatea e actuală, la ceilalţi, trecând prin felurite tipuri de
bilingvism, căsătorii mixte şi de deznaţionalizare, ea este tot mai acoperită. Au
fost necesare războiul, mizeria şi darurile ca să-i facă pe mulţi să-şi reamintească
moldovenia, rosfind „încetişor" (anevoie) două-trei vorbe, aducându-şi în sprijin
numele de familie. Unii încep să nu se mai mulţumească să se înscrie la noi, ci
cer şi la primărie să fie şterşi de ucraineni şi trecuţi moldoveni. (Aseară am
primit un bilet de la echipa ce lucrează la Noua-Odessă, în care mi se comunică
faptul că, în ajunul sosirii acolo a acesteia, 140 familii au făcut această operaţie
la primărie).
în fiecare sat, două-trei familii se feresc de pachet şi de înscriere, ca să nu fie
eventual duse sau luate în România. Pe cât constatăm, şi în oraşe ne evită unii.
Aceştia din urmă scapă, în genere, statisticii, cei din sate nu. Alţii ne întreabă când
îi vom lua şi află cu întristare răspunsul nostru, că după război. Mai mulţumiţi ar
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fi dacă România s-ar întinde cu metodele ei de administraţie şi peste ei, fară să
trebuiască să plece. Şi ucrainenii ne întreabă dacă zvonul, persistent aci, că România
se va întinde până la Nipru, e adevărat. Mulţi ne-au spus că îşi dau seama că noi
am fost trimişi să vedem ce e pe aci, ca România să afle dacă trebuie să-i ia.
Pentru repatriere deci, atmosferă prielnică. Nici la organele germane, cum
arată şi nota alăturată a d-rului SeideP, nu este de aşteptat vreo împotrivire, gata
formulată.
Cereri, a) Consiliul de Patronaj ne-a pus la dispoziţie mărfuri pentru 15 000
familii. Cum până în momentul de faţă au fost distribuite sau trecute în sate şi
oraşe spre distribuire peste 9 000 pachete, subzistă riscul ca să ne pomenim fară
mărfuri în cursul lucrului. Ar fi bine să sprijiniţi cererea formulată în raportul
alăturat, trimis Consiliului, prin determinarea unei intervenţii a Preşedinţiei către
acesta pentru aprobarea a alte 15 000 pachete. Preşedinţia ar trebui să comunice
Consiliului că socoteşte necesară identificarea tuturor românilor de peste Bug în
condiţiile actuale, adică cu distribuire de pachete-dar. Lucrarea nu va putea
continua concludent fară acest spor.
b) Satele româneşti de aci sunt nu numai pitoreşti prin peisagiul accidentat al
stepei (văi, râpe, maluri separate, iazuri), ci şi dovezi remarcabile de civilzaţie
românească. Casele mari de piatră, văruite şi înşirate de-a lungul străzilor,
amintesc Ardealul de sud sau Banatul. Curţile împrejmuite de zid, grajdurile
mari, ruinele caselor celor scoşi din sat sau morţi de foame în 1933, toate acestea
dau un ansamblu grav şi impunător: bunăstarea realizată în decurs de veacuri,
care n-a putut fi ştearsă de sărăcirea din ultimii douăzeci de ani. România s-ar
putea mândri cu un album de vederi din aceste sate. Omul care ar putea realiza
artistic mănunchiul de fotografii documentare, care să-i poată fi prezentat d-lui
mareşal şi să fie apoi tipărit de Propagandă sau de Academie este numai evreul
Bauh. I-am scris cu acelaşi curier, ca să ia contact cu d-1 Dr. D.C. Georgescu. Ar
putea fi obţinut un ordin de la Cerc şi paşaportul (alătur conceptul unei adrese
către Passierscheinstelle-Ost Bucureşti). Septembrie e bun încă pentru fotografiat.
c) De data aceasta n-am primit bocanci pentru membrii echipei, deoarece
aceştia fuseseră distribuiţi personalului exterior. Am fost rugat de mai mulţi
echipieri a căror încălţăminte s-a defectat să intervin, pentru ca Institutul să
procure talpă. Ar fi nevoie de 18, la limită numai 12 pingele. Pentru aducerea lor
va fi nevoie de o autorizaţie de export. La nevoie voi trimite după ele, la
termenul fixat, pe supraveghetorul şoferilor.
d) în iamă am aflat la Casieria Centrală a tezaumlui militar (Calea Plevnei)
că R.K.K.S.-urile date diurnă vor fi schimbate acolo pe baza unei adrese a
Institutului. Am înţeles atunci că se va schimba chiar şi mai mult decât 50% din
diumă. Cum la 20 septembrie vor pleca patm membri ai echipei spre a se încorpora,
rog să se ia informaţii asupra modalităţii de schimbare a R.K.K.S-urilor. Mai face
schimbul Casieria Centrală? La ce curs? (în Transnistria, chiar şi Guvemământul
acceptă în tranzacţii cursul de 1-30). Numai 50% din diuma primită sau şi mai
mult?
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Informaţii. începând de mâine voi întreprinde demersurile pentru lucrul în
judeţele Pervomaisk, Novo Mirgorod şi Kirovograd şi voi instala un depozit
secundar la Golta. în această regiune, restul Generalkommissariatului Nikolaev,
lucrul va dura cel puţin până la 1 octombrie. în restul regiunilor: KremenciugZaporoje pe Nipru, Harkov, Artemov pe Doneţ, litoralul Mării Azov, Crimeea şi
Podolia (la nord de Hotin) vom termina în funcţiune de ploile de toamnă şi de
maşini suplimentare.
Pentru eventuale inspecţii: suntem de găsit la Odessa prin Subl. N . Rădulescu
de la Consiliul de Patronaj, care ne poate preveni să trimitem o maşină la Odessa.
Kantakuzinka poate fi atinsă şi cu trenul, la fel Golta. Aci n-avem poştă cum se cade
decât la Berezovka (60 km). La Golta, unde vom fi instalaţi de la mijlocul
săptămânii viitoare, ni se pot trimite direct telegrame şi scrisori (post-restant).
Domnii profesori Guşti şi Brăiloiu, care unnau să studieze satele de dincolo
de Bug cu prilejul lucrărilor de identificare, n-au dat semn de viaţă (e drept,
ultima poştă ne-a fost adusă înainte de nouă zile).
Vă exprim devotamentul meu şi al membrilor echipei şi vă rog să ne îngăduiţi
să salutăm, pe această cale, şi pe ceilalţi şefi şi colegi ai noştri.
Kantakuzinka, 2 septembrie 1942 a
Domniei Sale / Domnului Director General al Institutului Central de Statistică
9. S. Manuila către A.G. [început 1943]
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Institutul Central de Statistică
Directorul General

Dragă Domnule Golopenţia,
Te rog să încerci să distribui capitolele anexate spre a se putea completa
datele cerute. Nu am avut hârtiile la îndemână, spre a-ţi da explicaţii. Şi nu vreau
nici să întârzie până după venirea mea de la [cuvânt indescifrabil]. Le cere d-1
Mihalache.
A l D-tale
S. Manuila

SOCIOLBUC

625

10. S. Manuila către A.G. (c, 16.2.1943)
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Institutul Central de Statistică
Cabinetul Directorului General

Scumpe D-le Golopentia, D-1 Prof. Guşti, fiind bolnav, roagă să amânăm
masa pe vineri seara la 7:30. Te rog să transmiţi Doamnei vestea şi să nu vă
supăraţi pentru complicaţii.
A l D-tale,
S. Manuila
16-11^3

11. A.G. către S. Manuila (referat, [1943])
D[omnule] Dir[ector] Gen[eral,]
Rog să binevoiţi a aproba fotografierea următoarelor două cartograme :
1. Ethnical structure of the localities between the Timok and Morava
rivers,
according to the 1921 Yugoslav Census.
2. The signiflcance of the population whose mother-tongue is Roumanian, in
the region between the rivers Timok and Morava,
according
to the 1921
Yugoslav Census.
De pe fiecare din clişeele de mai sus se vor scoate câte o copie la scările
1/300.000-1/400.000 şi 1/500.000 şi câte trei copii în m ă r i m e a clişeului, adică
18/24 cm.
Dir[ectorul] Of[iciului de] Studii

12. S. Manuila către A.G. (26.6.1943)
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Institutul Central de Statistică

D r a g ă Domnule Golopentia, nici un moment nu am subestimat importanţa
misiunii D-tale în Răsărit. Totuşi, îţi mărturisesc că aş dori să f i i acum acas.
Pentru n e n u m ă r a t e motive, care pledează pentru şi care sunt mai serioase decât
cele care pledează contra.
Opera D-tale, în l i n i i generale este terminată. Completarea se face bine de
echipele D-tale, în spiritul D-tale. A i c i însă, lucrurile nu progresează. Eu nu pot
face interventiunile pe care le-aş dori. Lucrările mele sunt aproape complete, dar
nu absolut complete. Problemele se îngrămădesc, iar colaboratorii se răresc. Şi
în loc de repaos, zi de zi vine avalanşa de eforturi inevitabile. N u ştiu până când
va mai putea ţine aşa.
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M i t u este la Roma. Se pregăteşte de Berlin. Când se va reîntoarce din „concediu"
va trebui să se odihnească de-a binelea. Lucrează mult. Vede multe. Profită
enorm. Dar şi el e şubred.
V l a d e o binefacere, pentru tot ce poate lua asupra lui. A c u m este şi mai
cufiindat în lucrări. Ritmul nostru însă îl doboară şi pe el. Şi nici nu se angajează
la orice gen de lucrare.
Stahl e foarte ocupat. Şi are probleme care să-1 pasioneze, dar nu le poate
domina din lipsă de timp. Problema serviciului exterior în naştere e covârşitoare.
Ceilalţi, cu lucrările lor. Racoviţă este mai întreprinzător, însă nu d o m i n ă
problemele şi apar adeseori conflicte. Tineretul e bun, dar nu ferm la conducere.
Ori de câte ori fac experienţa de a da însărcinări pentru formarea personalităţii,
văd ezitări şi eclipse.
Recent, am făcut modificări. Decusară a luat locul creat pentru Roegen, iar în
locul lui a fost numit Dr. Comşa de la Institutul de Igienă (în locul lui a fost numit
Prof Banu). Luni intrăm în noua fază. Sper să se organizeze statistica sanitară.
Avem câteva probleme mari. Reorganizarea statisticii departamentelor iar
este în discuţie. Cea militară, idem. Capitala e actuală. Şi nu am ajutor din afară.
Desigur că în împrejurările actuale ai putea f i de mare folos. Şi aş dori să v i i
acas. A i avea nu numai treabă în Institut, ci şi de pregătit lucrarea care te
pasionează. D l . R. te va informa de ce am făcut eu. Trebuie însă să coordonezi
un material interesant şi vast. Cred că asta este problema momentului.
Te rog informează-mă de gândurile D-tale.
Iţi urez tot binele, cu drag al D-tale,
S. Manuila

13. S. Manuila către A.G. (5.11.1943)
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Institutul Central de Statistică
Cabinetul Directorului General

Dragă D-le Golopentia,
A m primit scrisoarea D-tale adusă de D-1 Betea. A m fost încântat că am
primit preciziuni de la D-ta, deşi am fost dezolat de ceea ce îmi scrii. Dar, pe de
altă parte, m ă împac cu gândul. Munţii nu pot f i mutaţi din loc. Iar munţii inerţiei
şi mai puţin.
Fă tot ce omeneşte poţi face pentru a ajuta. Este unul din principalele rosturi
în viaţă a[le] oamenilor superiori. Să rezolvăm probleme? Este o şansă rară,
pentru care trebuie mult noroc. Cred că evenimentele ne împiedică de a realiza
idealul nostru. Dar asta nu î n s e m n e a z ă că nu puteţi salva nenumărate suflete.
Recent, m-am preocupat de problema evreilor din Transnistria. A m arătat că
este punctul grav ce ni se va ridica la Conferinţa de pace. Cred că nu trebuie să
neglijăm ziua de mâine. Avem nevoie de toate voturile la Conferinţă.
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D a c ă se va lua o hotărâre, te v o i aviza. Vei judeca D-ta, dacă vei avea vreun
rost în această chestiune, în care pe noi ne interesează exclusiv aspectul de
politică naţională, indiferent de evenimentele şi odiul zilei de azi. Naţiunea
trăieşte şi mâine, nu numai astăzi. Eu nu pot să prejuditiez asupra evenimentelor
şi nici nu pot să te sfătuiesc. Judecă D-ta moment de moment şi fa ceea ce
judecata D-tale îţi spune că e bine pentru neamul nostru.
Evenimentele din est ne frământă şi pe noi. Evident, aici funcţionează fantezia,
ce înlocuieşte experienţa de pe teren. Dar nervii sunt deopotrivă încordaţi.
A m făcut uz de informaţiile D-tale, într-un memoriu. A u fost bine venite.
Dificultăţile noastre le cunoşti. Comisii, Ofticii] de licitaţii şi alte forme
paralizante. Iar înţelegerea problemelor - o iluzie.
V ă urez tuturor reuşită. Să puteţi f i mulţumiţi, că aţi făcut bine.
Sănătate! Cu drag, al D-tale
S. Manuila

14. A.G. către S. Manuila (referat, 5.7.1944)
INSTITUTUL C E N T R A L D E STATISTICĂ

Domniei-Sale
Domnului Director General al
Institutului Central de Statistică
REFERAT
D-1 Subdirector General Dr. R Vlad a cerut telefonic (nota Retegan din 4
iulie) ca materialul Secţiei Biroul Populaţiei, lăzi tip mari, care n-a fost găsit
decât de curând, aflându-se în localul cantinei Bucureşti, sub materialul
atelierului fotografic, să fie trimis cu acceleratul de Arad la Radna ca
messagerie, însoţitor fiind D-1 Paraschiv Ghiţulescu, desenator.
V ă rog să binevoiţi a aproba ca :
1) să se acorde D - l u i P. Ghiţulescu suma necesară pentru plata transportului
C.F.R.
2) emiterea ordinului de serviciu şi avansarea sumei necesare pentru biletul
C.F.R. şi a diurnei de deplasare pe 2 zile d-lui Paraschiv Ghiţulescu.
Inspector General
A.G.
A.G./MM
5.VII.1944
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15. A.G. către S. Manuila (ciornă referat, [1944])
Domniei-Sale
Domnului Director General al
Institutului Central de Statistică
REFERAT
Institutul şi-a luat sarcina de a organiza statistica culturală a ţării. î n acest
scop. Ministerul Culturii naţionale a renunţat la Secţia sa statistică proprie.
Lucrările de organizare ale acestei diviziuni fiind avansate, am onoarea să
propun să i se dea o organizare definitivă.
în acest scop, propun delegarea d-lui Mircea B i j i , referent şef, cu conducerea
diviziunii Culturii, Cultelor şi Artelor, pe d-1 Ion Apostol, tabelator şef al secţiei
Cultelor, iar pe d-1 Vladimir Ghidionescu, şef al secţiei Artelor d i n această
diviziune.
Până la ridicarea acestei diviziuni la gradul de direcţie, ea ar urma să fie sub
conducerea Directorului Oficiului de Studii.

16. A.G. către S. Manuila (ciornă, [1944])

Domnule Ministru,
Revocaţi, vă rog, decizia prin care aţi dispus numirea mea.
Subzistă riscul să nu fac faţă cerinţelor acestui post şi n-aş vrea să fiţi nevoit
să m ă daţi laoparte.
După o tinereţe zbuciumată de ambiţii diferite, întâmplările ultimului an m au ajutat să-mi înţeleg experienţele de p â n ă acum şi să accept că nu am stofa nici
de administrator, nici de o m politic. Modest, nu mai doresc de atunci decât să
scriu cele d o u ă - t r e i studii şi articole pe care le a m â n de ani, fiind prins de fiecare
dată de altceva. Execut lucrările de ordin pur administrativ dorind ceasurile de
lectură şi scris.
A m pierdut adecă şi ultimul rest din elasticitatea care m-a ajutat până acum
să fac faţă la ceea ce ieşea în cale. îmi dau seama că această voinţă de a f i ceea
ce cred că trebuie să fiu ar putea să-mi fie pierzania. Vremea de acum cere prezenţa
permanentă printre oameni, şi nu izolarea pentru scopuri atât de individualiste ca
realizarea de sine.
Subsecretariatul pentru reorganizarea Statului e, pe cât îmi dau seama, loc
mai mult de diplomaţie şi de administraţie decât de adunat documentare şi de
elaborat planuri. Iar eu văd că m ă sfiesc de telefoane, întâlniri, luări î n stăpânire
de posturi. Cele mai mărunte ieşiri din cercul obişnuit m ă costă un efort.
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în planurile rumegate în cursul verii trecute îmi propusesem să servesc până
la sfârşitul războiului şi să cat de abia apoi să devin eu. Credeam să m ă achit în
parte de datoria pentru primirea în Institut servindu-vă în pregătirile pentru
conferinţa păcii. Sub imperiul acestei hotărâri am spus da la chemarea de a vă f i
ajutor. A p o i am sperat, iertaţi-mă pentru asta, că nu veţi mai intra în Guvernul de
azi. M o d u l cum m-am comportat de când v-aţi îmbolnăvit m ă face să cred că nu
voi face faţă Secretăriei Generale.
Voi fi însă cu zelul neîmpărţit colaborator tehnic pentru orice redactări şi
documentări.
Sper să nu pierd î n totul simpatia Domniei Voastre.

Note şi comentarii
Sabin Manuila, care a semnat frecvent Manuila (1894-1964), medic, statistician
şi demograf, membru corespondent al Academiei Române (1938) studiase în S.U.A.
ca bursier Rockefeller. A funcţionat ca Director General în Ministerul Sănătăţii
(1927-1932), Director General al Institutului (Central) de Statistică (1932-1947), şi
Subsecretar de Stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1944-1945). A condus
recensămintele din 1930 şi 1941. în 1947 a părăsit România, stabilindu-se la New
York unde a activat în sprijinul emigranţilor români în cadrul Fundaţiei „luliu
Maniu" şi a Comitetului Naţional Român. A colaborat la elaborarea studiului The
Agricultura! Economy of the Danubian Countries: 1935-1945 la Institute for Food
Research (Stanford University) şi a fost consilier pentru U.S. Bureau of Census din
Washington. Dintre lucrările publicate, amintim : Evoluţia demografică a oraşelor
şi minorităţile etnice din Transilvania (Bucureşti: Cultura Naţională, 1929), Etude
ethnographique sur la population de la Roumanie. Ethnographical
Survey of the
Population of România (Bucureşti: Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională,
1938), Aspects demographiques
de la Transylvanie
(Bucureşti: Imprimeria
Naţională, 1938), Recensământul general al populaţiei României din 29 decembrie
1930 (Bucureşti: EdiUira Institutului Central de Statistică, 1938-), The Population
of Dobrogea (Bucharest: Central Institute o f Statistics, 1940), Atlas etnografic al
României-1930
(Bucureşti: Imprimeria Naţională, 1943), Die Bevdlkerungpolitischen Folgen der Teilung Siebenbiirgens (Bukarest, 1942), The Vienna Award
and Its Demographical Consequences (Bucharest: National Historical Institute o f
Bucharest, 1945), The Jewish Population in România during World War 11 (Iaşi:
Romanian Cultural Foundation, 1994), and Regional Development of the Jewish
Population in România (with W. Filderman, Hallandale, FI., U.S.A.: Romanian
Historical Studies, 1996).
în declaraţia din 10-11.11.1950c (reprodusă în UC, p. 288-294), A.G. a schiţat
un amplu şi nuanţat portret al lui S. Manuila, din care reproducem pasajul de mai
jos :
„La Institutul de Statistică, unde am început să activez la începutul lui iulie 1940,
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am lucrat în echipa cu care Doctorul Manuila executa personal lucrările, pe care i le
cerea D. Manoilescu, Ministrul Afacerilor Străine în noul guvern Gigurtu. în cursul
celor două luni de muncă intensă în vederea tratativelor cu Ungaria de la T[umu]
Severin şi cu Bulgaria de la Craiova, precum şi a arbitrajului de la Viena, am fost
captivat de doctorul Manuila. Admiram cunoştinţele lui temeinice în materie de
Statistica naţionalităţilor, energia cu care muncea zi şi noapte, modul camaraderesc
cu care-şi trata colaboratorii.
După instaurarea regimului legionar, i-am arătat devotamentul pe care ajunsesem
să-1 simt pentru el. Rău văzut de legionari şi de cercurile de dreapta, pentru că se
zicea că a ascuns cifra reală a populaţiei evreieşti, îşi simţea viaţa în primejdie şi era
incapabil de a munci. A m stat cu el câteva ceasuri, în fiecare zi, discutând probleme,
planuri, de lucru, spre a-i abate gândurile de la temerile care-1 paralizau.
Doctorul Manuila îmi arăta şi el încredere şi simpatie. Când a căzut la pat în
febmarie 1941, iar subdirectorul Institutului era prins cu organizarea recensământului
din aprilie 1941, mi-a dat delegaţie să-i ţiu locul, preferându-mă doctorului Racoviţă,
inspector general vechi în Institut. A m mai primit odată delegaţia de a gira locul D lui Manuila, în toamna 1941, când acesta împreună cu subdirectorul Institutului şi
cu Doctorul Racoviţă a plecat pe teren să execute ordinul fostului Mareşal
Antonescu de a recensa populaţia şi exploatările agricole din Bucovina de Nord şi
Basarabia" (t/C, p. 288-289).

1. A.G. către S. Manuila (raport, 23.12.1941)
Arhivele S.R.I., dos. 40.002, voi. 113, f 55-56, dact. Abrevierea I.R.E.B., aici şi
în textele care urmează, corespunde sintagmei „Identificarea românilor de la est de
Bug". Specificarea „I.R.E.B. 2" sugerează existenţa unui document anterior, de care
nu dispunem.
'Nu dispunem de nota menţionată.
^Aici îşi are probabil originea sarcina de a consemna „starea de s p i r i f a
populaţiei româneşti, despre care va fi vorba în declaraţiile lui A.G. din cursul
anchetei Pătrăşcanu cuprinse în volumul UC.
•^în text, vi-o.
"^în fruntea altei echipe I.C.S., H . H . Stahl era angajat în lucrările de inventariere
a Transnistriei.
^E vorba de Carol Hrowath, funcţionar al I.C.S.

2. A.G. către S. Manuila (raport, 28.12.1941)
Arhivele S.R.I., dos. 40.002, voi. 113, f 57-61, dact.
'Vezi par 4 al raportului anterior.
^E vorba de Io(a)n Chibulcuteanu, funcţionar I.C.S. care lucra în acel moment la
inventarierea Transnistriei.
^în text, coviltirili.
^\v\ text, Dumitrescu-J/vfl.
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^Cf. A . Golopentia, Rezultatul anchetei întreprinse
armata

iugoslavă

(în) Românii

în lagărele de prizonieri din

din Timoc. Culegere

de izvoare

îngrijită de

C. Constante şi A. Golopentia, Bucureşti: Tipogr. „Bucovina" 1. E. Torouţiu, [1943],
p. 293-303, articol reprodus în A.G., Opere complete II, p. 592-599.
^în text, ştiinţelor.
^ E vorba de Corpul 6, vezi mai sus.
^In text, Elisabetgrad.
^în text, echipa.
" ' E vorba de revista „Geopolitica şi Geoistoria", care se tipărea la I.C.S.
"Ca şi Instituml Social al lui D . Guşti, I.C.S. furniza echipamentul necesar
pentru lucrul în campanii monografice sau anchete statistice.
'^E vorba de medicul Alexandru Manuila, fiul lui Sabin Manuila, care nu pare să
fi participat în cele din urmă la ancheta I.R.E.B.
'•'Nu dispunem de anexele menţionate la sfârşitul raportului.

3. A.G. către S. Manuila (raport, 30.12.1941)
Arhivele S.R.I., dos. 40.002, voi. 113, f 62-63, dact.
'în text, cumpărată şi trimisă.

4. A.G. către S. Manuila (raport, 8.1.1942)
Arhivele S.R.I., dos. 40.002, voi. 113, f 64-67, dact. Nu am dispus de anexele
menţionate în corpul sau la sfârşitul textului. Precizarea „I.R.E.B./8" sugerează
lipsa unui document între raporml anterior şi cel de faţă.
'Vezi nota 4 la raportul din 23.12.1941.
2Vezi nota 2 la raportul din 28.12.1941.
^E vorba de luliu Mălinaş, funcţionar la I.C.S., care lucra în acel moment la
inventarierea Transnistriei.
"•NU dispunem de această telegramă.
^Gheorghe Bucurescu lucra la I.C.S. şi făcuse parte din echipa regală
studenţească de la Căian, îndrumată în anul 1938 de A.G.

5. A.G. către S. Manuila (raport, 21.1.1942)
Arhivele S.R.I., dos. 40.002, voi. 113, f 70-72, dact.

6. A.G. către S. Manuila (referat, 26.3.1942)
Arhivele S.R.I., dos. 40.002, voi. 113, f 73-75, dact.

7. A.G. către S. Manuila (referat, 27.7.1942)
Arhivele S.R.I., dos. 40.002, voi. 113, f 76-78, dact.

8. A.G. către S. Manuila (raport, 2.9.1942,)
Arhivele S.R.I., dos. 40.002, voi. 113, f 79-84, dact.
'Este vorba de Gh. Popescu şi Eugen Seidel.
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^Nu dispunem de această copie de hartă.
^Nu dispunem de această notă a lui E. Seidel.
9. S. Manuila c ă t r e A . G . [început 1943]
Arhivele S.R.I., dos. 40.002, voi. 112, f. 237 ms.
10. S. Manuila c ă t r e A . G . ( c , 16.2.1943)
AFG. Scris cu cerneală pe un carton cu antet (recto).
11. A . G . c ă t r e S. Manuila (referat, [1943])
AFG. Scris cu cerneală, pe o fişă (recto). Cu excepţia adresării şi a ultimului
rând, scrisul nu este al lui A.G.
12. S. Manuila c ă t r e A . G . (26.6.1943)
Arhivele S.R.I., dos. 40.002, voi. 112, f 229-230 recto-verso, ms. în declaraţia
din 10-11.11.1950c (reprodusă în UC, p. 288-294), A.G. se referă la acest episod al
corespondenţei cu S. Manuila:
„Sarcina de a identifica familiile de moldoveni de pe teritoriul ocupat de germani
al Ucrainei în executarea unui ordin al Preşedinţiei, ce mi-a fost atribuită, m-a
îndepărtat din Institut pe timp de mai mult de un an. Ea m-a îndepărtat şi de doctorul
Manuila. Acesta m-a chemat printr-o scrisoare, spunându-mi să las lucrarea în seama
vreunui colaborator şi să mă întorc la Bucureşti, unde el are nevoie de mine,
socotindu-mă colaboratorul în care are mai multă încredere. N-am dat urmare
acestei chemări sub cuvânt că nici unul dintre colaboratori nu-şi asumă răspunderea
de a duce cu bine la capăt lucrarea în condiţiile grele de muncă de acolo. De fapt,
pentru că mă temeam ca doctorul Manuila, pe atunci nemulţumit de subdirectorul
Institutului, vechiul meu coleg şi prieten Dr. D.C. Georgescu, să nu vrea să mă
împingă în locul acestuia, precum şi pentru că mă simţeam mai bine pe teren decât
în Bucureştii dominaţi de germani" {UC, p. 289).
13. S. Manuila c ă t r e A . G . (5.11.1943)
Arhivele S.R.I., dos. 40.002, voi. 112, f 235-236 (recto-verso, ms.)
14. A . G . c ă t r e S. Manuila (referat, 5.7.1944)
AFG. Copie dactilografiată pe Vi foaie (foiţă), semnată.
15. A . G . c ă t r e S. Manuila (ciornă referat, [1944])
AFG. Trei ciorne scrise cu cerneală pe 3 foi (recto).
16. A . G . c ă t r e S. Manuila (ciornă, [1944])
AFG. Ciornă scrisă cu cerneală pe 4 fişe (recto). în declaraţia din
10-11.11.1950c (reprodusă în UC, p. 288-294), găsim referiri la episodul acestei
scrisori de refuz. Le reproducem în cele ce urmează :
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„La întoarcerea de pe teren, spre sfârşitul anului 1943, l-am găsit pe doctorul
Manuila preocupat şi mai puţin interesat de Institut. Se angajase, cum mi-a spus
după 23 August 1944, în politică, lucrând pentru schimbarea orientării politice a
ţării, ca purtător de cuvânt al d-lui Maniu în tratativele cu celelalte partide. Până la
23 August, nu mi-a vorbit de activitatea aceasta. Ne vedeam mai rar decât în trecut,
pentru că lipsea adeseori şi apoi din pricina evacuărilor (el sta la Snagov, iar eu la
Naipu în Vlaşca) şi vorbeam mai puţin pentru că n-avea timp să mă reţină după
rezolvarea lucrărilor
Ne-am văzut mai des şi am vorbit mai mult în septemvrie şi octomvrie 1944.
Decepţionat că nu a fost chemat în guvernul format în ziua de 23 August 1944, mia povestit în chiar după-masa acestei zile că a fost preocupat mai mult de politică în
ultimul an, că ar f i dorit să se consacre de acum încolo unor sarcini mai largi decât
Institutul de Statistică, şi anume ameliorării administraţiei publice.
Când a fost numit în octomvrie 1944 Subsecretar de Stat la Preşedinţie cu sarcina
de a elabora proiectul unei „reorganizări a Statului", mi-a oferit postul de Secretar
General. A m refuzat şi verbal, i-am şi explicat refuzul meu printr-o scrisoare.
Scrupule mă opriseră să mă alătur partidului comunist, pe care-1 ajutasem la
23 August, şi mă hotărâsem să mă ţiu departe de politică, ocupându-mă de slujbă şi
ştiinţă. N u vream să mă alătur nici partidul[ui] ţărănesc, care-1 introdusese în guvem
pe doctorul Manuila. Refuzul meu 1-a afectat pe acesta. Spre a nu f i prea tranşant,
am acceptat să îndeplinesc o cerere, pe care D-sa mi-a facut-o, spunând că e vorba
de un plan, pe care 1-a elaborat împreună cu cumnatul său, avocatul Leucuţia, pe
atunci Ministru al Industriei, neaşteptându-se la refuzul meu. Pentru că Comisarul
Guvernului pentru lichidarea Subsecretariatului Românizării, tărăgănea desfiinţarea
instituţiei în fruntea căreia era pus şi care ţinea de Ministerul Industriei, doctorul
Manuila dorea ca eu să asum acea sarcină, să elaborez în cât mai scurt timp planul
de lichidare şi să trec Subsecretariatului D-rului Manuila localul şi parte din
personal. M-am executat de această însărcinare în decurs de mai puţin de 14 zile şi
m-am întors în Institutul de Statistică, cu toate că Doctorul Manuila a repetat oferta
ca să-i fiu secretar general şi n-a ocupat postul, nenumind pe altcineva până la
6 martie 1945. Până la această dată, ne-am văzut rar, numai când îi duceam
exemplare din publicaţia „Comunicări Statistice", pe care am început s-o scot la
1 ianuarie 1945, sau vreo lucrare care-1 interesa.
După ce doctorul Manuila, care avusese concediu fără plată pe timpul cât
deţinuse demnitatea de Subsecretar de Stat, s-a întors în Institut, adecă între 6 martie
1945 şi începutul lui august 1947, ne-am văzut din nou mai des. Relaţiile noastre nu
mai aveau totuşi întreaga căldură dinainte de refuzul meu de a-i fi devotat şi în
activitatea politică" {UC, p. 289-290)
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Extras din Introducerea semnata de Sanda Golopenția la
Rapsodia epistolară III ,București: Edit. Enciclopedică, 2012
Sugestiile reprezintă schiţa unui plan de anvergură, pe care A.G. nu 1-a
încheiat, şi nu 1-a distrus. în contextul de faţă, ele pot fi considerate ca
reprezentând ultimul plan/referat pregătit de A.G. pentru S. Manuila. Despărţit
de fostul Director General al I.C.S. prin opţiuni administrative şi politice pe care
nu le împărtăşea, dar continuând să nutrească prietenie pentm un om pe care îl
admirase, A.G. a încercat, din România tulbure a momentului, să-i iasă în
întâmpinare, sprijinindu-1, proaspătului exilat în America. Sfârşitul lui A.G., la
care Sugestiile au contribuit decisiv, seamănă, din acest punct de vedere cu
sfârşitul neştiut al personajului principal din Jocul cu mărgele de sticlă al lui
Hermann Hesse. Ca şi acesta, A.G. începe Sugestiile, le abandonează şi mai apoi
le declară cu conştiinţa, de fiecare dată, că acţionează neştiut între viaţă şi
moarte.
După declararea spontană a Sugestiilor, A.G. a vorbit despre ele în numeroase
declaraţii. E vorba de declaraţiile din 11.3.1950, 12.3.1950, 13.3.1950, *16.3.1950
a, 20.3.1950 c, 23.3.1950 b, 23.3.1950 c, 24.3.1950 a şi 12.5.1951 (am semnalat
prin asterisc declaraţiile nesolicitate).
Ca ciornă a unei scrisori-referat, incorporarea Sugestiilor în schimbul
epistolar A.G.-S. Manuila se impune pentm întregirea acestuia. Ca şi scrisoarea
reconstituită, la o reeditare eventuală a volumului. Sugestiile ar trebui introduse
la locul cuvenit, în cuprinsul schimbului epistolar. Cum ideea aceasta a prins
contur după definitivarea pentm tipar a volumului de faţă, cititorii le vor întâlni
însă aici pentm moment.
Spre deosebire de textul *17, care corespunde unei scrisori expediate printr-un
lanţ complicat de intermediari - Prof Manzoni, Prof Corrado Gini şi Prof
Culbertson - , textul * 18 nu a fost niciodată definitivat. El este un text întrerupt,
scris cu S. Manuila ca destinatar presimţit şi ajuns, prin declaraţia de bună voie
a lui A.G., la un anti-destinatar, reprezentat de securiştii care-1 anchetau. Aceştia
nu au avut răbdare să descifreze ciorna, limitându-se la lectura secţiunii
7, consacrată măsurilor juridice de desovietizare rapidă în vederea pacificării
politice a ţării. Odată declarat, textul necitit şi neînţeles nici măcar lacunar, a
marcat începutul sfârşitului pentm automl său. îl reproducem în cele ce urmează:
*18. Sugestii pentru programul
de proiect, început de septembrie

de guvernare ai regimuiui viitor (ciornă
1949)

„1. Adaptarea din vreme la cerinţele păcii americane
Pacea americană va avea cerinţe pe care statele mici vor trebui să le accepte
de voie sau de nevoie. Guvemele care le vor prevedea şi-şi vor acomoda din
vreme programele la ele vor obţine avantagii pentm popoarele lor şi vor evita
crize inteme.
Cerinţele respective pot desigur fi mai bine desprinse de cei ce se găsesc în
Occident decât de cei de acasă.

SOCIOLBUC

CXXVII

Notăm trăsăturile mari care se pot percepe şi de aci: 1) cale liberă
investiţiunilor americano-europene; 2) stabilitate internă prin punerea vieţii
inteme pe temelia unei democraţii efective; 3) simplificarea hărţii dacă nu
politice cel puţin economice, realizarea de federaţii cu ţările vecine, după o
prealabilă normalizare a relaţiilor.
[1.] După războiul trecut, capitaliştii, oamenii de ştiinţă, politicienii şi
orăşenimea au pomit la dmm cu lozinca „prin noi înşine". Piaţa internă
românească urma să fie rezervată creditului, industriei, comerţului româneşti.
Resursele ţării au fost îndmmate toate înspre industrie. Până la criza agricolă,
ţărănimea a fost pusă şi ea în slujba acestui program. Pentm ea şi regiunile mrale
nu s-a făcut mai nimic. Tentativa de a repeta această politică nu poate duce decât
la eşec, la pierderea ocaziilor bune de la început şi la crearea unei reputaţii
dezavantajoase în noul sistem mondial. De data aceasta, industria poate să-şi
menţină poziţiile şi să-şi jaloneze expansiunea viitoare numai devenind campioana
rezolvării cu ajuror străin a problemei ţărăneşti (suprapopulare agricolă), a
problemei regiunilor mrale, care sunt în genere înapoiate. Această problemă este
atât de amplă încât dă de lucm din belşug Statelor Unite şi aliaţilor ei, lăsând
destulă treabă şi creând multe teme noi şi pentm industria noastră.
Rezolvarea problemei ţărăneşti înseamnă a obţine contingente de anume
produse agricole şi alimentare şi credite pentm echiparea agriculturii, a constmi
fabricile de utilaj agricol şi de prelucrare, şoselele comunale şi judeţene, vehiculele,
instalaţiile de conservare frigorifică, a crea uzine electrice şi a distribui curent, a
face navigabile râurile, a ameliora terenurile, a localiza industriile noi în regiuni
mrale cu braţe de lucm disponibile şi relativ ieftene.
Perspectiva socială a economiei noastre nu mai poate fi trecută cu vederea,
după ce s-a văzut, ca în ultimii ani, că neglijarea ei a pus în discuţie tot ce s-a
realizat. Fabricile străine constmite pe teritoriu românesc, plătind toate
impozitele şi ocupând ţărani români supranumerari în agricultura ţării, deşi nu
aduc un profit imediat industriaşilor din România, le consolidează situaţia,
cazând un număr de oameni care ar rămâne altminteri disponibili pentm agitaţii,
fără a trece cu vederea că astfel se lărgeşte şi piaţa internă în perspectivă mai
lungă.
2. Un astfel de program economic va duce de la sine la revizuirea situaţiei
ţărănimii şi a muncitorimii în politica noastră internă. Economia făcută în
perspectiva burgheziei financiare, industriale şi funcţionăreşti dintre războaie nu
putea duce decât la neglijarea ţărănimii şi a muncitorimii prin abilităţi electorale.
De îndată ce regiunile mrale devin resursa ce urmează a fi pusă în valoare şi
populaţia mrală consumatorii ce urmează a fi formaţi, participarea mult mai
largă a ţăranilor la viaţa politică e inevitabilă. Prezenţa ţărănimii din Transilvania
şi Bucovina, experienţa dintre cele două războaie, şi mai ales din ultimii ani, ca
şi faptul că neştiinţa de carte a scăzut sub 30% în populaţia mrală fac posibilă
această participare. O deplină democratizare a administraţiei locale şi alegeri
generale corecte sunt necesare. în comunele mrale, unde toţi oamenii se cunosc.
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sunt mult mai multe şanse ca alegerile să fie expresia corectă a voinţei colective,
decât în oraşe, unde interferenţa a diverse forţe este greu de evitat. Posibilităţile
de manevră oferite de democratizarea sinceră a administraţiei locale şi a
alegerilor generale sunt un argument care va fi demodat după schimbarea de
regim. Cerinţa stabilităţii inteme înseamnă şi crearea unei baze trainice de
convieţuire cu naţionalităţile prin menţinerea tuturor concesiunilor justificate
făcute de actualul regim.
Esenţial este ca, de la început, muncitorimea să-şi aibe posibilităţile de a
participa la viaţa politică. Sindicatele trebuiesc reconstituite cât mai curând după
o prăbuşire. Partidul socialist ar fi de dorit să se transforme dintr-un partid de
ideologie într-un partid de reprezentare a unei categorii: muncitorimea industrială.
Problema naţionalităţilor va trebui tratată în cadml păcii americane în aşa fel
încât să nu stânjenească coordonarea economică a ţărilor din Europa de est.
Epoca autorităţii necontestate a principiului naţionalităţilor pare a fi trecut.
Acum trec pe planul întâi consideraţiile de geografie economică privind unitatea
regiunilor şi a reţelelor de căi de comunicaţie. Dacă guvernul român va adopta o
politică conciliantă faţă de naţionalitatea maghiară, e puţin probabil ca echilibml
economic să fie tulburat prin schimbări de fi-ontieră în Transilvania. Asentimentul
statului maghiar e probabil să vină tot ca o exigenţă a păcii americane. Darea lui
poate fi înlesnită concepând din vreme concesiile economice pe care statul
român le poate oferi din proprie iniţiativă statului maghiar (măsuri decurgând
din faptele geografice: exploatarea în comun a rezervelor de apă a[le] afluenţilor
Tisei, înlesniri la aprovizionarea cu cherestea, sare şi lemne de foc, importarea
de aluminiu etc).
După acest principiu al concesiunilor liber consimţite ar putea fi puse
temeliile unei politici de bună vecinătate cu toţi ceilalţi vecini. In cazurile în care
există gmpe naţionale de greutăţi aproape identice în ambele ţări, se pot propune
din primul moment schimburi de populaţie, cu renunţări formale la pretenţii
viitoare, sau acordarea de statute identice. Guvemul care va lua iniţiativa unor
astfel de măsuri va câştiga beneficiul reputaţiei de naţiune conciliantă şi înţeleaptă.
Cum este probabil că nici chiar planurile de anvergura resorbirii
suprapopulaţiei agricole dintr-o singură ţară nu sunt suficient de ample, e
probabil că vor apare planuri care să implice mai multe ţări. Suprapopularea
agricolă fiind o problemă comună tuturor ţărilor de pe Dunărea de mijloc şi de
jos, e probabil ca să se reia proiectul, discutat în războiul trecut, al unui plan al
văii Dunării (D-1 Mitrany este unul din experţii la care se va apela eventual şi cu
care e bine de păstrat legătura). Astfel de planuri nu se pot realiza decât prin
coordonarea resurselor ţărilor implicate, după înlăturarea cauzelor prealabile de
fricţiune. Cum dispunem şi de Carpaţi şi suntem riveranul cel mai important
între Strâmtori şi Deltă, vom fi principalul beneficiar al unui astfel de plan. Nu
e cazul să periclităm cristalizarea lui şi punerea în execuţie printr-o politică de
temporizări precaute.
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2. Perspectiva istorică în care se poate situa regimul viitor
Revoluţia rusă şi evenimentele contemporane din Extremul Orient au pus în
evidenţă accidentele ce pot interveni în cursul procesului de răspândire a culturii
şi civilizaţiei, concepute de pătura conducătoare a popoarelor din jurul
Atlanticului de Nord, în toate clasele sociale din toate ţările tuturor continentelor.
Clasele, teritoriile şi popoarele, a căror integrare în ea este împiedecată sau
întârziată, pot da naştere la revolte şi războaie intestine. Neajutate să înţeleagă
obiectivele culturii modeme şi să beneficieze de înlesnirile civilizaţiei modeme,
acelea pot lupta, cu resurse ale civilizaţiei modeme, împotriva curentului
principal al evoluţiei modeme. După ce progresul mijloacelor de comunicaţie a
apropiat continentele şi ţările şi a făcut ca planeta să devie o lume unică, astfel
de secesiuni pun în cauză celelalte state din toate continentele. Orice
împiedecare ori întârziere a integrării în civilizaţia şi cultura modemă a unor
clase sau popoare, de către clase conducătoare sau puteri coloniale, constituie un
pericol mondial. în veacul trecut, îndărătnicia aristocraţiei mseşti în a concede
burgheziei, ţărănimii şi muncitorimii „occidentalizarea", „europenizarea" putea
apărea, de pildă, celorlalte puteri şi state [ca] o problemă internă. Azi oricine
poate vedea cu uşurinţă că multe din dificultăţile de pretutindeni sunt consecinţa
acestui fapt. Burghezia msă a minat statul decenii de-a rândul, iar ţărănimea 1-a
paralizat în 1917, aşa încât un partid muncitoresc a putut să ia conducerea şi să
declare drept ţinta necesară a evoluţiei întregii omeniri un accident al procesului
de modemizare din Rusia.
în lumina acestor experienţe este inevitabil ca Naţiunile Unite să ajungă să
urmărească răspândirea „normală şi nestânjenită" a culturii şi a civilizaţiei
modeme în toate clasele şi toate regiunile tuturor statelor independente şi printre
toate popoarele dependente. împrejurarea că, spre a menţine anume privilegii
unor neamuri, clase, regiuni, alte neamuri, clase, regiuni vor fi ţinute în stare de
înapoiere, cu intenţie sau fără ca faptul să fie deplin realizat, va ajunge să fie
socotită drept primejdie mai gravă decât multe din pricinile de război enunţate
de dreptul internaţional. în relaţiile intemaţionale accentul se va deplasa [de la]
acţiunea represivă la prevenire, ca în medicină sau măsurile contra criminalităţii,
în loc de a se judeca criminali de război, se vor preîntâmpina crimele contra
omenirii.
în această perspectivă, este la locul său ca neajunsurile României să nu fie
muşamalizate, ci dimpotrivă studiate şi recunoscute. Căutarea remediilor şi
pregătirea atmosferei pentm aplicarea lor trebuie urmată fără încetare. Fiecare
moment câştigat poate fi de importanţă.
Peripeţiile prin care a trecut România în ultimii zece ani probează că ea
prezenta numeroase puncte slabe. Prezenţa unor minorităţi cărora nu le lipseau
temeiurile de nemulţumire [a] făcut cu putinţă ultimatumul Molotov, arbitrajul
de la Viena, tratatul de la Craiova. Lipsa de interes eficient, între cele două
războaie, şi pentm condiţiile de viaţă ale muncitorimii din suburbanele oraşelor,
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şi pentru ţărănime, mărginirea la ştampilarea buletinului de vot a participării lor
la viaţa politică, împiedecarea vieţii politice locale prin centralism excesiv şi
numirea dintre partizani a primarilor şi consilierilor comunali, lipsa unei vieţi
sindicale efective a muncitorimii a[u] făcut cu putinţă ziua de 6 Martie şi
evoluţia din anii care i-au urmat. Lipsea opinia publică cu principii şi deprinsă
cu acţiunea politică, ţara era obişnuită ca să primească guverne numite de
cineva, nu lipseau nici neajunsurile şi greutăţile a căror îndreptare să poată fi
sperată de la „schimbarea domnilor".
*
Occidentalizarea şi modernizarea a pomit printre români în veacul al 18[lea], când Austria a ocupat Transilvania şi [i-]a scos pe turci din Ungaria şi când
la sud şi est de Carpaţi influenţa [Turcijei a început să fie limitată de mşi şi de
austrieci. Procesul nu a afectat însă dintr-odată toate clasele şi toate regiunile,
începutul l-au făcut boierii, atât în ţările româneşti cât şi în Transilvania,
Ungaria, Bucovina de nord şi Basarabia. în cadml monarhiei habsburgice,
burghezia românească a început să se formeze cu încetul încă de pe la sfârşitul
veacului al 18-lea, imitând burghezia veche a saşilor şi austriecilor. La sud şi est
de Carpaţi, târgoveţimea şi ţăranii liberi (moşnenii şi răzăşii) au început să se
europenizeze la mijlocul veacului trecut. Tot atunci ajunge să înceapă să se
modemizeze grosul ţărănimii româneşti din fosta monarhie habsburgică: iobagii
din comitate. în regiunile şi satele militarizate (M[un]ţii Banatului, Hunedoara,
Sibiu, Făgăraş şi Năsăud), pe Pământul crăiesc (Transilvania de sud-est) şi în
şesul Banatului şi Aradul de vest, care s-au bucurat de un regim special după
scoaterea turcilor, modemizarea începusă [sic!] încă din vremea lui losif IL în
Vechiul Regat modemizarea grosului ţărănimii a început efectiv abia la
începutul veacului nostm (Spim Haret: învăţământ, cooperaţie). în Basarabia,
nici după război. Clasa muncitorească ia naştere de abia la începutul veacului
nostm în Bucovina şi Vechiul Regat şi după întâiul război în Transilvania. Foştii
ţărani care muncesc în fabrici şi năzuiesc să-şi câştige bani pentm gospodăria lor
de la ţară sau să-şi clădească o casă în mahalalele pline de praf şi de noroi ale
oraşelor, care se întind an de an, sunt încă departe de a semăna cu colegii lor din
ţările industriale.
Ungurii de pe teritoriile care s-au unit cu România aveau în frunte o aristocraţie,
care nu-şi pierduse poziţiile până la întâiul război mondial ca boierimea din
ţările româneşti, o burghezie importantă, mai ales funcţionărească şi de liber
profesionişti, atinsă în interesele [ei] prin schimbarea de regim, o ţărănime, care
beneficiase de înlesniri în materie de instmcţie din partea statului maghiar şi o
muncitorime în curs de formaţie, orientată spre Budapesta. Germanii dispuneau
de o mare burghezie veche dar relativ pasivă, de o mică burghezie şi muncitorime,
care a fost accesibilă naţional-socialismului pentm că se emancipase de tutela
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marii burghezii şi se apropiase de burghezia şi muncitorimea maghiară, şi de o
ţărănime înstărită şi conservatoare. Bulgarii aveau o subţire burghezie care-şi
dorea posturi de Stat şi o ţărănime foarte naţionalistă pentru că avea încă
proaspătă amintirea eliberării ei de sub turci. Prin mână forte se pot obţine numai
scurte amânări, o organizare care să facă faţă cu succes întâmplărilor se obţine
numai făcând din sat şi comună res publicae în sensul propriu al cuvântului,
chiar cu renunţarea la unele avantagii.
Dintre clase, burghezia românească, care a absorbit resturile nobilimii, dintre
localităţi Bucureştii, oraşele mai mari, porturile şi centrele industriale şi balneare,
iar dintre regiuni şesul Dunării, Dobrogea, judeţele de munte, îndeosebi cele
petroliere ale Munteniei, judeţul Bacău, sud-estul Transilvaniei, Banatul, Şesul
Crişanei şi Bucovina cu Năsăudul, au beneficiat în mai mare măsură de
modemizarea şi occidentalizarea ţării. Burghezia naţionalităţilor, muncitorimea
şi ţărănimea, mai ales din localităţile şi regiunile mai puţin favorizate, au încă
destule motive temeinice pentm a se crede neglijate sau nedreptăţite.
în regimul viitor obiectivul principal şi de largă perspectivă al guvernelor
României, liber consimţit sau impus de comunitatea internaţională, va fi
aducerea la nivel a claselor, localităţilor şi regiunilor aflate în urmă.
După regimul actual va fi imposibil ca să se revină la concepţiile şi formulele
de convieţuire dinainte de al doilea război. Guvemarea bolşevică a trecut printr-o
şcoală aspră toate clasele. Nu va mai fi posibil ca să se guverneze în perspectiva
burgheziei bancare şi industriale, a functionărimii şi a liber-profesioniştilor, a
Bucureştilor, a Munteniei şi a câtorva oraşe şi judeţe privilegiate a[le] populaţiei
româneşti. Va trebui urmărită integrarea cât mai perfectă în colectivitatea din
România a muncitorimii şi a ţărănimii, a naţionalităţilor, şi aceasta nu prin
paralizarea lor, ci prin înlesnirea participării active şi conştiente la politica locală
şi naţională.
3. Investiţiile care pot fi propuse
Dacă ni se vor repartiza debuşee pentm produsele prelucrate ale agriculturii
noastre (grăsimi vegetale, faină, biscuiţi, paste alimentare, conserve de fmcte,
fmcte proaspete, produse animale: ouă, păsări, conserve de came) şi pădurilor
noastre (case prefabricate, mobilă) şi pentm ramurile industriei noastre în care
capacitatea noastră de producţie întrece nevoile inteme (ciment, sticlă, produse
chimice pe bază de sare, gaz metan, petrol), putem aborda mai multe lucrări de
mare amploare şi importanţă de ordin continental care să ofere plasament
capitalurilor străine şi debuşee importante şi permanente pentm industria şi
comerţul lor. Poate fi vorba despre: 1. dezvoltarea reţelei mtiere, 2. crearea unui
sistem de mari centre producătoare de energie electrică legate între ele, 3.
electrificarea reţelei de cale ferată, 4. regularea cursului şi amenajarea pentm
navigaţie a mai multor râuri.
Avem nevoie nu numai de modemizarea şoselelor naţionale şi judeţene, ci şi,
cu deosebire, de pietmirea şoselelor comunale, pentm a face cu putinţă
valorificarea produselor agricole. Această din urmă lucrare ar trebui rezolvată

SOCIOLBUC

CXXXII

repede, în decurs de puţini ani, cu concursul gratuit al populaţiei fiecărui sat. Va
fi nevoie de cantităţi mari de unelte şi de maşini rutiere simple, de la început, iar
apoi an de an de numeroase maşini, pentru a întreţine căile de comunicaţie pe
uscat. Se va crea concomitent premisa pentru lărgirea pieţei de automobile,
pentru crearea de către marile societăţi producătoare a unor uzine de montare în
ţară a tipurilor ce vor fi cerute în mai mare măsură.
4. Pregătirea reconstrucţiei intelectuale şi morale
Soliditatea temeliilor României de mâine va creşte considerabil dacă
reconstrucţia intelectuală şi morală nu va fi lăsată numai pe seama inspiraţiei de
moment a unor servicii de propagandă şi a iniţiativei disparate şi de moment a
editorilor şi a autorilor.
Se pot elabora de pe acum, utilizându-i pe toţi intelectualii români aflaţi în
emigraţie şi cerând concursul unor autorităţi străine, directivele acestei
reconstrucţii, se pot stabili liste de lucrări ce ar fi bine să fie scrise sau traduse,
pot fi procurate exemplare din lucrările ce ar urma să fie traduse, obţinute
autorizaţiile necesare, pot fi executate unele traduceri, scrise unele dintre lucrări.
Procedând astfel, guvemul viitor va putea aborda reconstmcţia intelectuală şi
morală din chiar prima zi a instalării lui pe teritoriul ţării. Va tipări în ediţii
oficiale, prin edituri semioficiale sau prin editorii particulari, manuscrisele
pregătite, va fixmiza editorilor lucrări a căror traducere ar fi dorită şi autorizaţiile
necesare. Se va evita o bâjbâială, cum a fost cea din iama 1944/45, se va da o
probă de eficienţă, care poate trage greu în judecata publică, şi mai ales se va
obţine ca să devie cunoscute românilor o mulţime de lucrări de valoare, de care
iniţiativa editorilor particulari s-ar fi ţinut departe.
Obiectivele reconstmcţiei intelectuale şi morale pot fi cel puţin trei:
1) evidenţierea erorilor ideologiei socialiste şi bolşevice şi prezentarea
concepţiilor democratice, prin care ar urma să fie înlocuite; 2) înlăturarea
efectelor izolării de cea mai mare parte a lumii din ultimul deceniu şi 3) punerea
ştiinţei din România şi a concepţiilor etice şi politice ale românilor pe baze mai
largi şi mai potrivite să faciliteze dezvoltarea ulterioară decât au fost cele de
până la al doilea război mondial.
Cunoscători ai criticii făcute de economiştii contemporani socialismului, ai
revoluţiei mseşti şi ai U.R.S.S. ar putea fi mgaţi să dea consilii cu privire la
obiectivul 1. Pentm a face cu putinţă informaţia intelectualilor şi documentarea
gazetarilor este necesară întâi de toate traducerea câtorva lucrări mai temeinice,
între acestea ar putea figura: L. von Mises. Le Socialisme. Etude economique et
sociologique 1938 şi Bureaucratie 194...; F.A. Hayek. Route de la servitude.
Paris 1945; Baker. L 'Etat et la scienceplamfiee, 1947; K.E. Boulding. Economie
de paix, 194... (citez traducerile franceze editate de Librairie de Medicis); W.H.
Chamberlin. A False Utopia. Collectivism in Theory and Practice, 1937; CC.
Robbins. The Economic Basis of Class Conflict and Other Essays in Political
Economy, 1939; W. Sulzbach. "Capitalist Warmongers": A Modem Superstition,
1942; E.B. Ashton. The Fascist, His State and Mind, 1937 etc. etc. Sociologia
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Revoluţiei a Profesorului Sorokin, jurnalul acestuia, lucrările lui Bumham etc,
descrierile U.R.S.S. în perspectiva Occidentului democratic, care interesează de
vreme ce românii au trecut prin evenimente copiate după model rusesc. Ei îşi
recunosc şi înţeleg mai bine suferinţele chiar şi cetind memorii din timpul
revoluţiei franceze (englezoaica anonimă tradusă de Taine, lucrarea lui Vandal
despre ascensiunea lui Napoleon etc).
Pentru a arăta ce este democraţia ar fi de folos să se traducă cele mai bune
dintre lucrările care desluşesc aspectul ei contemporan: Walter Lipmann etc. La
Democraţie en Amerique a lui Tocqueville şi Industrial Democracy a soţilor
Webb merită încă să fie traduse, în întregime sau sub formă de antologie, tocmai
pentru că una este veche (1834) şi arată o formă aproape pură, iar cealaltă nouă
(19[20]), cuprinzând tabloul funcţionării democraţiei în ţările industriale şi în
sânul sindicatelor. Descrieri amănunţite ale modului cum acţionează administraţia
locală în U.S.A. şi Anglia, socialismul în Suedia, Noua Zeelandă, făcute de
români bine pregătiţi şi care să fie ajutaţi spre a face o anchetă trăind luni de zile
în oraşele şi regiuni[le lor] rurale, ar putea fi de o utilitate pragmatică deosebită.
Ce s-a tipărit mai important în ultimele decenii în Statele Unite, Anglia,
Franţa şi celelalte ţări de care am fost izolaţi? Ce idei şi ce atitudini noi au
apărut? Ar putea fi redactate rapoarte pe materii şi eventual pe ţări. Ar trebui mai
ales făcute accesibile idei şi constatări de o atât de mare importanţă ideologică
şi politică, ca dispariţia antagonismului dintre ştiinţele naturii şi religie, faptul că
economia politică, istoria, etnografia nu confirmă fundamentele marxismului, că
perspectiva istorică a materialismului istoric n-are nimic inexorabil, că progresul
implică neapărat aglomerarea în oraşe tot mai mari şi slăbirea familiei, că
planificarea generală este inevitabilă şi că realizările monumentale obţinute după
etatizarea completă sunt însoţite de risipă şi deficit în ramurile neglijate. Redactarea
unor tratate, manuale şi introduceri bune în economia politică, sociologie, etică,
politică, logică este de o importanţă covârşitoare pentru flindamentarea României
viitoare. în unele din aceste discipline eram cu mult în urmă încă înainte de
război. Tot atât de necesare sunt familiarizările cu preocupări nou apărute, cum
sunt „regional planning", studiul conjuncturilor economice. Interesează şi lucrările
practice, care prezintă progrese tehnice, realizări ca organizarea văii Tennessee,
regimul din Porto Rico etc Seriile în care ar urma să apară astfel de cărţi-broşuri
şi editurile care le-ar scoate ar trebui să evite asemănările cu „Cartea rusă" şi cu
Arlusul. Să nu se vorbească de „cartea americană sau occidentală", ci de bariere
căzute sau alte fapte cu rezonanţă proaspătă.
Pentru a face cu putinţă înţelegerea mai justă a politicii intemaţionale este
necesar ca să se pună la îndemână lucrări care să înlesnească cunoaşterea
trăsăturilor statomice ale vieţii diferitelor popoare mari. în lipsa lor, românii au
trăit numai cu ştirile din ziare ale agenţiilor de presă, din eveniment în eveniment
şi fără comprehensiune pentm valoarea fiecămi eveniment în cadml tendinţelor
sau transformărilor de lungă durată. De pus în lucm prezentări comprehensive
ale Statelor Unite, ale Angliei etc.
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Cu prilejul conceperii planului de reconstrucţie intelectuală şi morală nu
trebuie să se piardă din vedere schimbările intervenite în ultimii ani. Grosul
publicaţiilor cu obiectiv politic, care ţin loc de carte acum, va fi distrus în momentul
schimbării de regim. Cărţile tipărite înainte de 1945 s-au împuţinat considerabil
şi s-au zăvorât de pe urma scoaterii lor din circulaţie (listele oficiale numără
peste 10.000 de titluri) şi a confiscărilor şi mulţi dintre cei obişnuiţi a avea cărţi
au rămas lipsiţi de ele, după ce au fost nevoiţi să-şi vândă biblioteca. Iar
obişnuinţa de a ceti a crescut incontestabil de pe urma antrenamentului pe care
1-a constituit împrejurarea că fiecare membru de partid, şi chiar de sindicat, a fost
silit ani de-a rândul să citească şi să discute articolele din oficiosul de partid şi
diverse cursuri, broşuri, romane. Dacă publicaţiile ce se vor oferi în primul
moment vor fi interesante, s-ar putea menţine deprinderea aceasta câştigată cu
de-a sila. Mai este de ţinut în seamă că a apărut interesul şi pentru literatura
medicală şi tehnică. Editorii au început să abordeze medicina încă sub regimul
Antonescu. Acum literatura medicală a luat amploare şi, la fel, cea tehnică.
*
Schimbarea viitoare de regim va dezorienta complet gândirea şi judecata
românilor din oraşe şi de la ţară. Populaţia oraşelor nu dispunea de coordonate
intelectuale, morale şi polidce bine conturate nici înainte de 1930. Cascada
regimurilor şi agitaţiile extremei drepte şi a extremei stângi i-au tulburat complet
ideile, normele şi principiile. în sate, criza a accentuat interregnul intelectual şi
moral care caracterizează părăsirea formelor tradiţionale sub influenţa oraşului.
Contactul intelectualităţii româneşti cu lumea a fost redus şi superficial în
primul secol al modernizării şi occidentalizării noastre. Cantonată în istorie şi
drept, ea n-a izbutit să transmită cercurilor mai largi o atitudine pozitivă şi activă
faţă de problemele prezentului şi, cu atât mai puţin, să le înlesnească câştigarea
unei concepţii democratice a vieţii publice. Izolarea de cea mai mare parte a
lumii, care datează de mai bine de un deceniu, a accentuat-o.
Aproape un deceniu şi jumătate de izolare de cea mai mare parte a lumii au
accentuat desigur [textul se întrerupe]
5. Unele deprinderi câştigate sub regim comunist ar trebui păstrate
Pierderea avantaj iilor „după legea veche" este greu de conceput nu numai
p[en]t[ru] Conu Leonida. Oricât de greu va trage în cumpănă „eliberarea", nu vor
lipsi regretele după anume rânduieli sau deprinderi, chiar la necomunişti. Este
bine ca aceste regrete să fie reduse la minimum, prin menţinerea a tot ce poate
fi util pentru dezvoltarea viitoare a României.
Regimul comunist a oferit omului mărunt posibilitatea de a spune un cuvânt
în cadrul feluritelor adunări, de a-şi vedea tipărită în gazetă scrisoarea către redacţie,
declaraţia făcută unui reporter, de a fi evidenţiat şi decorat pentru realizări în
muncă. Pentru personalitatea celor în cauză, aceste posibilităţi au constituit un
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stimulent, indiferent de faptul că nici una din manifestările de acest fel nu era
luată în seamă dacă nu corespundea liniei dinainte stabilite, dacă nu exprima ceea
ce partidul dorea. E de dorit ca aceste manifestări să devină [textul se întrerupe].

6. Măsuri de protecţie faţă de bunurile de Stat
Subzistă riscul ca distrugerile şi prădăciunile să ia dimensiuni excepţionale în
momentul viitoarei prăbuşiri. De data aceasta nu vor lipsi nici justificările. De
vreme ce mai totul a ajuns să aparţină Statului, a distruge şi a prăda industria,
transporturile, serviciile publice, agricultura, se va pretinde şi va apărea [ca]
„răbufnirea furiei poporului", „răzbunarea umilinţelor" etc.
Spre a preîntâmpina evoluţia în această direcţie a psihologiei maselor poate
fi utilă difuzarea din vreme şi cu insistenţă a unor indicaţii de comportare faţă de
bunurile publice în momentul prăbuşirii. Se poate cere formarea de echipe care
să păzească bunurile Statului p â n ă la constituirea noilor autorităţi. Acţiunea lor
va fi apreciată drept o contribuţie esenţială la constituirea noului regim. Distrugerile
şi prădăciunile dimpotrivă, cele ordonate nu mai puţin decât cele spontane, vor
fi pedepsite. în justificare este de insistat asupra faptului că astfel se va evita
prelungirea crizei postbelice. De văzut [...] formulările care să se preteze la
interpretarea că averile se păzesc pemtru ca să poată fi restituite cât mai intacte
foştilor proprietari.

7. Efectuarea rapidă a acţiunii de desovietizare
Experienţa denazificării din Germania poate fiimiza desigur numeroase
indicaţii utile.
N o t ă m cu titlul de sugestie procedeul următor. Distincţie între şefi şi simpli
înscrişi. Obligativitatea depunerii din primele zile a unei declaraţii asupra activităţii
politice în cadrul instituţiilor, întreprinderilor, corporaţiilor. în cazul şefilor,
arestare, judecare şi executarea pedepsei. în cazul simplilor membri, completarea
unei declaraţii îndată după constituirea autorităţilor, condamnare în bloc la
câteva tipuri de pedepse (după data înscrierii, funcţii deţinute) a căror executare
ar f i socotită suspendată, p â n ă la o primă infracţiune politică. Chiar neexecutată,
condamnarea ar pune oarecare frâu oportuniştilor ţinându-i departe în p r i m i i ani.
Va putea fi evitat şi valul intervenţiilor, care ar fi mare, în caz că s-ar recurge la
procedura judiciară.
Astfel s-ar putea trece la ordinea zilei după puţine săptămâni şi s-ar evita
provizoratul care a durat ani în Germania" {UC, p. 89-98).

*
Textul Sugestiilor e încă actual. A . G . a vorbit, în secvenţa consacrată Păcii
americane, despre riscul pierderii ocaziilor bune de la început, care ar putea duce
la o reputaţie dezavantajoasă în noul sistem mondial; despre nevoia pacificării şi
consolidării interne şi internaţionale prin întărirea participării ţăranilor şi
muncitorilor la viaţa politică şi armonizarea raporturilor cu ţările vecine; despre
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primatul viitor al consideraţiilor de geografie economică, al unităţilor regionale
şi reţelelor de comunicaţie asupra principiului naţionalităţilor; şi despre planuri
care vor tinde să antreneze treptat mai multe ţări.
D i n perspectivă istorică, el a discutat importanţa modernizării şi riscurile pe
care le prezintă împiedicarea ei pentru o clasă socială, o regiune sau o ţară de
către alte clase sociale, regiuni sau ţări ale l u m i i . Astfel, de exemplu, un accident
al procesului de modernizare în Rusia a ajuns să fie prezentat ca ţintă a evoluţiei
mondiale, preconizându-se şi realizându-se repetarea lui. în România, modernizarea
s-a desfăşurat diferit în diferitele clase sociale şi în diferitele provincii ale ţării şi
acest fapt crea nevoia unei guvernări atent diferenţiate. A . G . semnala punctele
slabe (în esenţă reprezentate de nemulţumirile ţărănimii, ale muncitorimii şi ale
unor minorităţi) şi sublinia tendinţa internaţională din ce în ce mai manifestă de
a înlocui acţiunea represivă prin acţiuni de prevenire a degenerării conflictelor.
în ce priveşte investiţiile, subliniem insistenţa l u i asupra nevoii de a menţine
şi spori debuşeele pentru un n u m ă r de industrii locale, ca şi asupra dezvoltării
reţelei rutiere, electrificării căilor ferate şi a sporirii navigaţiei fluviale.
Secţiunea dedicată reconstrucţiei
intelectuale şi morale după anii de izolare
traversaţi conţine liste de lucrări occidentale care pot f i traduse (fără a urma însă
modelul Cartea Rusă, Arlus), teme care u r m e a z ă să fie abordate în studiile
specialiştilor români aflaţi în străinătate (printre care urmărirea pe termen lung a
evoluţiei ţărilor mari şi a ţărilor cu care ne învecinăm, astfel încât publicul
românesc să nu mai fie limitat la perspectiva de moment pe care o oferă ziarele).
Se cereau abandonate opoziţii de tipul ştiinţele naturii/religie sau convingerea că
materialismul istoric este infailibil, şi dezvoltate literatura tehnică, cea medicală
etc, pentru care publicul r o m â n e s c dovedea încă de atunci, un interes sporit.
Secţiunea 5 insista asupra faptului că nu trebuie abandonate unele realizări
ale regimului comunist. Secţiunea 6 semnala nevoia de a institui echipe de p a z ă
şi sancţiuni astfel încât bunurile Statului să nu fie expuse jefuirii care
caracterizează perioadele de tranziţie. Iar secţiunea 7, pornind de la „bâjbâielile
denazificării", examina modul în care se putea efectua rapid şi prin procedee cât
mai puţin vexatorii desovietizarea, cu alte cuvinte cercetarea activităţii politice
a tuturor cetăţenilor în timpul regimului comunist. A . G . propunea ca, imediat
după instaurarea noului regim, să l i se ceară cetăţenilor declaraţii obligatorii
asupra activităţii politice, pornind de la care „şefii" să fie arestaţi, judecaţi şi
să-şi execute pedeapsa, iar membrii de partid să fie supuşi în bloc unor
condamnări tip cu executare suspendată. S-ar f i evitat astfel tergiversările,
provizoratul, intervenţiile, iar acţiunea de asanare politică prin desovietizare s-ar
fi putut încheia rapid.
Sugestiile nu sunt ultimul plan conceput de A . G . La 8-9.4.1950, în închisoare
fiind, el va redactata câteva noi planuri, intitulate respectiv *Propunere cu privire
la redactarea a două lucrări documentare privitoare la regimul
naţionalităţilor
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şi la situaţia învăţământului
şi de înzestrare a serviciilor

în R.P.R. şi *Propuneri pentru un plan de dezvoltare
publice ale administraţiilor
locale.

Remarci finale
Multe aspecte ale scrisorilor cuprinse în volum au rămas în afara acestei
introduceri, care s-a prelungit, cu toate acestea, dincolo de aşteptări.
S-ar f i putut scrie despre scrisorile dictate de prietenie, care rămân în afara
sferei scrisorilor de familie sau profesionale. M ă refer mai ales la corespondenţa
cu Mircea Eliade, Max Sylvius Handman, Petre lorgulescu-Yor. în sfera scrisorilor
de familie, cele către Marieta Farcaş, Dumitru Golopenţa, Ilie şi Ana Grecu,
Carmen Ittu sau Sofia Ittu ar fi permis adâncirea remarcilor privind viaţa şi vorba
bănăţeană sau ardeleană, aşa cum se reflectă în textele părinţilor, ale fraţilor şi, nu
trebuie uitat, şi în corespondenţa profesională cu C. Grofşorean. De la vorbirea
locală din Bozovici sau Băile Herculane, la discursul avocăţesc timişorean al lui
Simion Golopentia şi Cornel Grofşorean, cu termenii de origine italiană amintind
de Imperiul austro-ungar şi de frontul italian în primul război mondial
{repentine, a esopera, a urgita e t c ) , scrisorile acestea ne aduc mărturia
generaţiei mai vechi a celor şcoliţi în m a g h i a r ă sau germană, care scriu cu
greutate în română, alături de cea a tinerilor, care c o m b i n ă vioi, într-un ansamblu
general standard, jargonul bucureştean cu elementele dialectale. Iar în sfera
scrisorilor profesionale, c o r e s p o n d e n ţ a cu Alexandru Dima, August Em.
Dorwagen, Nicolae Economu, Nina F a ţ o n , Christina Galitzi, Traian Herseni,
Ion Ionică, Liiko Gabor ar fi meritat, fireşte, adânciri.
Asupra unor paralelisme între scrisorile de familie şi scrisorile profesionale
v o m zăbovi cu alt prilej. Pentru moment, amintesc doar că şi în unele şi în altele
A . G . (a) negociază de pe poziţii de mezin - cu tatăl şi cu bunicul său în favoarea
mamei şi a fraţilor, cu D . Guşti în favoarea colegilor monografişti, sau a unor
săteni din Căian etc. ; (b) îşi exprimă întreg şi direct punctul de vedere, în
contexte ierarhice în care mulţi ar r ă m â n e tăcuţi - astfel, el îi mărturiseşte tatălui
său dezacordul asupra felului în care acesta înţelege rolul de părinte ; îi atrage
atenţia Profesorului Guşti asupra lucrurilor care lasă de dorit în prestaţia sa de
ministru, în activitatea Seminarului de Sociologie, în politica generală a Şcolii
de Sociologie şi a publicaţiilor ei, sau la Serviciul Social; (c) refuză oferte şi
propuneri care nu corespund cu modul său de a gândi - refîiză să lucreze ca
avocat în biroul l u i Simion Golopentia; cere eliberarea din funcţia de şef de
cabinet al Profesorului Guşti; refuză să vină la Bucureşti atunci când e chemat
de Sabin Manuila să-1 secondeze ca director adjunct în 1943 sau ca Secretar de
Stat în 1944 ; (d) e un plănuitor meticulos şi vizionar totodată, care încearcă în
p e r m a n e n ţ ă să deschidă perspective (de studiu sau drumeţie, pentru Comeliu
Golopentia ; de cercetare monografică, în cadrul campaniei de la Comova; de
departajare între acţiunea Echipelor Regale, cea a Serviciului Social şi cea
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