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SPECIFICUL BĂNĂTEAN
'
IN CADRUL CIVILIZAŢIEI INTERBELICE
~

GELU COPĂCEANU
INSTITUTUL SOCIAL BANAT CRIŞANA (1932-1946!. Sfârşitul primului
război mondial reclama un nou cadru de organizare a statelor europene care
trebuia să se bazeze pe o profundă restructurare morală, spirituală şi
politică. Societatea românească, reîntregită în matca teritorială firească, se
afla, după cum se exprimă Z. Ornea- în faţa unui"deceniu de răscruce" în care
"nicicând istoria României nu a cunoscut o asemenea restructurare de substanţă
în toate compartimentele ei şi intr-un timp aşa de scurt" 1• În acest climat, al
disputelor ideologice şi culturale, îşi fac loc institutele de cercetare sociologică,
între care, în prim plan va fi Institutul Social Român (1921), principalul
mijloc instituţional de promoYare a şcolii sociologice româneşti întemeiată
de Dimitrie Gusti şi bazată pe monogr~fia sociologică ("Ştiinţa Naţiunii"),
urmărind să ofere toate datele necesare pentru a descifra "specificul naţiu1,,if"
pe care trebuia să se clădească cultura naţională :!.
Acestui imperativ istoric, care presupunea eforturi uriaşe, i se vor alătura
şi intelectualii Banatului, care sub deviza "Pro Scientia et Patria"a organizat
la Timişoara (21 mai 1932) Institutul Social Banat-Crişana (I. S. B. C.J, cu
ajutorul şi sub egida I. S. R. din Bucureşti,"patronul său spiritual". Apariţia
lui, în anul cel mai sumbru al marii crize interbelice, nu este întâmplătoare:
un mare număr de cotidiene şi periodice bănăţene, între care şi"Drum Nou",
"Lumina Caraşului", "Şcoala Cărăşană", care apăreau în judeţul Caraş,
creionează un tablou apocaliptic al prăbuşirii societăţii, ale cărei efect se
resimte, mai ales, lumea satului.
Aşa se explică faptul că fondatorii Institutului îşi propuneau ca scop
imediat reconstrucţia morală a satului bănăţean.
În acelaşi timp, aşa cum arată Petru Nemaianu, cel care exprimase
primul ideea creării institutelor, aceasta trebuia să schimbe concepţia de
viaţă a intelectualităţii, care avea nevoie de un ideal concordant cu idealul
naţional pentru a putea participa activ la noul organism social. Toţi membrii
fondatori ai Institutului sunt conştienţi de faptul că trebuiau să continue
lupta naţională într-un alt cadru şi cu alte mijloace; Emil Botiş, primul
secretar general, declara că Institutul urmărea "înţelegerea marii misiuni ce
ua trebui să reuină poporului român într-o Europă nouă şi dreaptă", iar C.
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Grofşorean credea că trebuie să aibă în vedere"cimentarea rezistentei elementului
autohton de-a lungul graniţei de vest, periclitată şi contestată mereu ":1•
Direcţiile concrete ale acti,·ităţii se desprind din statutul I. S. B. C.,

se organizau mai multe secţii ce urmau să cerceteze toate
unităţile sociale: intre membrii lor găsim o serie de personalităţi politice
locale: jurişti, publicişti, ierarhi bisericeşti, funcţionari ş. a.
Lista lungă de colaboratori. dintre care unii vor participa la"activită(ile de
teren", cuprinde intre alţii personalităţi artistice ca: Sabin Drăgoi ori Romul
Ladea, istorici ca Gh. Cotoşman şi Val. Şotropa. marele sociolog Anton
Golopentia. originar din Prigor, oameni politici ca Petru Nemaianu (fost
prefect de Caraş-Se\·erin şi membru al guvernelor din timpul lui I. Antonescul
şi dr. Aurel Cosma. personalităţi medicale. publicişti ca C. l\1iu-Lerca ş. a.
Multi dintre aceştia, la care trebuie să adaug<\m şi alţi originari din actualul
judeţ Cara:;;-Seve1·in 1 dr. Cornel Corneanu, Homulus 1\lolin, Virgil Birou ş. a.)
\'or fi autorii unor lucrfffi cu caracter istorico-social care valorificau rl'zultatele
cercet<.'1.rilor sociologice.
Demarân<l acţiunc•a lor de pionierat"pe un drum 1wb;H;ltorit şi cu mijloace
destul de modeste". intelectualii k111ăteni au imbinat ohsl'rvaţia :'>ociologic<'t
in care au atra;0. ;:;i colaborarea altor institu\ii, in special din Ar<leal cu
implicarea direct:'l in ,·ia\a satl'lor h:1n:"l\t•1w. Conf'l•rinţe, manifestări
cultural-artistice. o gama di,·er:<1 dt• ajutorare a satelor. inclusiv prin acţiuni
practin· de anwliorarl' a solurilor ::i mai ak~s prin organizarea unor instituţii
de ocrot irc a copiilor, ,·or inso\i majoritatL•a anchetelor sociale.
Se poate spune c;i =--e cn•az;1 o ad(•v:'lratit comuniune sufletcasc~1 cu lumea
satului, fapt Sl'sizabil :::i din paginile He,·istt•i Institutului Social Banat-Crişana
I R.I.S.B.C. J. p1·incipalul mijloc prin care au fost popularizate rezultatele
cercet:.irilor şi soluţiile propu:-:t•.
Sub conducerea lui Cornel Crof:-;;on•anu, re\·ista (;l\"ând o periodicitate
fluctuant;) 1 reu:-;;<.·:;;te să angajezl' u11 1de,·;hat dialog cu satul bărn'i\ean, iar
prin :-:tructura sa complex<.1 şi atr:1glltoan•, cu întrl'gul sp:i\iu locuit de
români. Anclwtt•k• sociolog-ic<.•, documentele istorice, studiile şi însemnările
de o mare diversitatl' tematic~). con\'erg totu:;;i spre susţinerea efortului
Institutului de a cunoaşte specificul culturii btrnăţ<.'ne, entitatea provinciei în
cadrul uniUl\ii româneşti. Aceasta L'Ste una dintre dominantele concepţiei
intelectualilor b;'ină\eni, pe care o \·om urmări în continuare.
conform

căruia

ÎN CĂUTAREA SPECIFICULUI BĂNĂŢEAN. Trebuit> să remarcăm opinia
unanimă a studiilor şi înscmnill"ilor din Revista Institutului despre condiţiile
istorico-geografice specifice ale Banatului care au generat o manifestare
aparte a spiritualităţii romăneşti. Un mediu geografic caracterizat prin
diversitate şi armonie, o aşezare care-i va conferi rolul unei por(i europene,
dar şi rivalitatea permanentă pentru a o stăpăni, o continuitate de o viaţă
care-i va permite să reziste asaltului asimilator al străinilor, care au creat o
cultură specifică şi un anumit profil psiho-moral al bănăţeanului. Un
3. Revista Institutului Social
1938: ian. -febr. 1942.

Banat-Crişana

(În continuare R. I. S. B. C.), 2,
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sentimentalism incorigibil "ii îndeamnă pe românul bănăţean să-şi manif(!ste
sentimentele prin forme artistice dar şi să-şi apere cu tenacitate proprietatea"~.
După cum, predispoziţia lui pentru viaţa artistică sub forma corurilor, este
un mod de a-şi exprima sentimentul solidarităţii naţionale "singura cântare,
ne-a (inut pe noi cără.~enii pe linia existentei 11a(io11ale", i se confesa un dascăl
de pe Valea Caraşului lui Virgil Birou, mare prozator al Banatului, el însuşi
originar din această zonă. :; Tradiţia corurilor, păstrată cu sfinţenie în satele
bănăţene. tinde să fie instituţionalizată prin încercarea de a crea, la Lugoj,
o conducere unitară a tuturor corurilor din ţară pentru sporirea "prestigiului
românesc". O \'italitate înn{iscută şi ambiţia duc lci .m:linciţia bănăţeanului
spre a se întrece "cu to(i .~i în toate domeniile>", la un dinamism creator,
fa,·orizat şi de condiţiile naturale, clupă cum tenta mediteraneană a climatului
naşte tendinţa spre autocontemplare şi automeditaţie ·•. G. Cc.l.linescu vorbeşte
dPspre "ironiu pro1·ocată de circumspecţia consen·atiuă". conştiinţa de sine
puternică şi comunicati\'itatea băn;.'lţeanului ~,iar Lucian Blaga despre nivelul
ridicat al culturii populare, prin excelenţă etnografică, un adevărat ·'baroc al
et11ograf'iei româ11eşti'''.
Aceste opinii şi multe altele, ale unor mari personalităţi ale culturii
româneşti sunt subliniate în revista Institutului, ori în scrierile colaboratorilor
lui, ca pretext al unor acţiuni concrete' pentru ap<.'i.rarea tradiţiei culturii
populare.
Participant la expoziţia ocazionată ele înfiinţarea Astrei B;_'i.ncl.ţe11e în
1937, standul I. S. B. C. urmărea să explice semnificaţia "brâului" bănăţean
in "hora" portului naţional şi necesitatea creării unui ''Muzeu al portului
regiunii noastre''. În acelaşi timp era prilejul, pentru unul dintre participanţi
să spună că "şi pentru Coriolan Brădiceanu şi pentru plugarul din cel din urmă
sat bănă(<'Wl, bănătenism înseamnă românism". 9
"Bănă(enismul" înseamnă pentru C. Miu-Lerca, o cultură specifică ce are
o puternică conştiinţă etnografică, în care structura ritmică şi spontaneitatea
jocurilor sunt expresia "unităţii geograf'ice perfecte". 10 Această opinie este
întărită prin autoritatea lui Blaga, prezenţă permanentă în paginile Revistei,
pentru care este un paradox bănăţean "faptul că o cultură etnografică, care
atinge adesea infăţişarea unei culturi intelectuale, a dat foarte puţine mari
personalităţi". Acceptând această realitate revista Institutului popularizează
activitatea "scriitorilor-plugari", concentraţi în marc parte pe Valea Caraşului,
unde apar revistele ţărăneşti "Tăranul" şi "Zorile Banatului" dar şi "Monografia
muzicală a comu11ei Ohaba-Bistra" a lui S. Drăgoi recunoscută pe plan naţional.
4.
5.
6.
7.

Virgil Birou, Oameni şi locuri din Căraş, Timi~oara, 1982, p. 80.
Ibidem, p. 98.
G. Ţepelea, Studii de istorie şi limbă literară, Bucureşti., 1970.
c;.. Călinescu, Opinii fugare şi libere despre Banat, în Banatul, II I, nov. -dec.

1928.

8. L. Blaga, Barocul etnografiei româneşti, în Banatul, I, 1, 1926.
9. Însemnare din R. I. S. B. C., 20, 19:37.
10. C. Miu-Lerca, Bănăţenism şi creaţie, rnnferinţ;1 ţinutii. în cadrul I. S. B. ('
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"Cercetările de teren" ale membrilor I. S. B. C. constată un adevărat "cult
al progresului prin muncă organizată" în satele bănăţene, "bazat pe spiritul
creator in asimilarea civilizaţiei moderne (ărăneşti" care face ca ţăranul din
Banat să aibă"gospodăria cea mai frumoasă"şi să poată fi considerat "elementul

pentru o nouă viaţă românească". 11
Datele statistice furnizate de S. Manuilă, directorul Institutului Demografic
al României, arată că în 1938 prin 72~ 1r ştiutori de carte şi B<k analfabeţi
(faţă de 16<1c media pe ţară l, Banatul era primul, între provinciile ţării, după
cum acelaşi loc îl ocupă în privinţa capitalului investit şi a forţei motrice
industriale, a veniturilor din încasări vamale pentru stat şi a contribuţiei
bugetare de 115 J:.' <11·. Birăescu, în R.I.S.B.C. nr. 111933) .
Aceste priorităţi. la care SP pot adăuga şi altele, i-au condus pe bănăţeni
la o puternică conştit•ntizare a valorilor, la o exteriorizare mai accentuată a
mândriei locale, fapt care, în această perioadă este sintetizat în lozinca
de\'enită cu timpul dc\"iză "Banatu-i fruncea". Departe de a face o simplă
invenţie literară, ea exp1·imă. după P. Nemoianu ··o mândrie de ordin suf7etesc,
colectii·ă ·· şi o moti,·aţic pentru întărirea patriotismului local, dar şi o
sinteză a imaginii b:'rnăteanului oferit<'\ de-a lungul timpului, de diferiţi
cărturari români ori străini. De\'iza bănăţeană este o zestre sufletească "care
trebuie să del'ină suportul unui idealism local" în sensul mândriei bănăţenilor
pentru '\uccesele lor izi·orate din mizuin(ele cu111111u• ale tuturor românilor" 1:.?.
Numit uneori "lucalism creator". alteori "regionalism" acest concept
apare mai degrabă ca o datorie. o "ubliga(ie a tuturor celor care trăiesc intr-o
regiune pentru ridicarea nii·elului cultural. economic şi politic al ei" 11 . Este, în
acela13i timp, un apel al intelectualilor din sfera Institutului Bănăţean la
schimbarea concepţiei de viaţă a intelectualităţii care trebuie să reabiliteze
Banatul prin participarea directă la conducerea noului organism social
rezultat din Marea Unire, pc baza unui "ideal local" care să fie concordant
cu idealul naţional.
Dezideratul emancipării Banatului, expresie relativ frecventă în paginile
Revistei trebuie judecat în sensul arătat mai sus. Deşi nu este un obiectiv cu
nişte direcţii programatice clare, din încercările puţine -de definire, se înţelege
că nu este vorba de o emancipare în sensul "clasic", ci "de încadrare în ritmul
general al vrerii româneşti de pretutindeni". Mai concret, pornind de la statutul
tradiţional autohton al Banatului, se cere repunerea provinciei în drepturile
unui "regim special" care să cuprindă toată latura vestică a ţării, ca o
contrapondere la "ofensit'a capitalismului autonom unguresc" şi la "agitaţia
revizionistă" crescândă, după expresia lui C. Grofşoreanu. 1 ~ Acest "regim
special", fără să vizeze auto-administrarea, este în primul rând un răspuns

de

civilizaţie

11. I. Ve\'erca, Destin românesc în Banat, în R. I. S. B. C., r. omagial din 1942,
p. 305-309.

12. P. Nemoianu, Bănatu-i fruncea, conferinţă publicată în R. I. S. B. C., 13,
1935, şi dezvoltată în volum separat.
13. V. Birou, Restauraţia şi Banatul, în R. I. S. B. C., 31-32, 1940.
14. C. Grofşoreanu, Emanciparea politică a Banatului, în Lumea Nouă, iul.
-aug. şi sept. -oct. 1937.
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aprobator la reforma administratini din 19:38 care crease "mijlocul administrativ
de emancipare" şi condiţiile unei autonomii reale. i.-,
Emanciparea provinciei sud-vestice înseamnă, mai întîi, dorinţa de a
a\"l~a un rol mai marc în gu\·ernarec1 centrală: mai mulţi demnitari bănăţeni
în instituţiile guvernamentale, m Ji însemnat un sprijin mai mare acordat
românilor implicaţi în i nclustrie şi comerţ şi garanţia unui guvern central
care s~1 respecte structura proprie (culturalfl, economică demografică, rcligioasăJ
a Banatului.
Plecfrnd de la realitatea unor priorităţi ele ordin tehnic sau cultural,
intcll'ctualii sunt convin~i de dreptul Banatului de' a i se asigura ele către
stat mijloacele de organizare a culturii. instituţii care să o conserve şi să o
cerceteze, clc>schiz[111cl calea unei "e111a11cipări culturale''.
Spre acc'laşi ţel s-a îndreptat şi plc'cloaria obsedantă a "echipierilor''
I.S.B.C. pentru o uni\·crsitate la Tirni~oara: în acest scop numeroasele
memorii adn'sate guvernului arată ne\'oia patronajului spiritual al unei
uni,-ersită\i care trebuie sfi lupte pentru apărarea spi1·ituală a Patriei şi
cornbate1·e<l "aprigei JJnipr1gwule u du.-:;111rrnului'' care se menţine pe poziţia
ele ·'otac uni1·c'.-;ifw.-· '''. Vechi deziderat al bănăţenilor. universitatea este
consiclei·at<.1 ··o inaltâ ra(iune de stat", dictată şi de sentimentul de pit'tate
faţ<1 ele p<1m<î.ntul 101· "/ec1gâ.11ul de pla111âcleală :;;i persisten(â a Românismului".
1
•
În acelaşi timp, prin poziţia strategică a Timişoarei, cu o "rază de
otrac(ie" ce ar puka cuprinde peste 3,3 milioane ele români, universitatea
,-a putea să r<."i.spânclească cultura românească "până la fi·a(ii noştri din
Peninsula Balcanică'' şi s<l. apere pe plan spiritual "românismul la graniţa
de Vest" I RISBC iulie-octombrie 1940 l.
Conştiin(a rnmL111iu11ii s11irituole cu românii de pretutindeni este, de fapt,
ideea centrală pe care se' sprijină acţiunea practică şi spirituală a intelectualilor
din sfera Institutului Bănăţean.
Acceptând tt'za lui B.P. Htlşdcu, după care "Banatul, Oltenia :;;i Ţara Haţegului,
prin co11ti1111itatea geogrof/co-istoricâ 11cîntrl'ruptă au fost un cuib de unde se
românizau treptat celelalte regiuni. indirect .)i cele de peste Dunăre" (citat de P
Nemoianu în RISBC, 13/1935 p. 45J, specialiştii Institutului au căutat să arate
firele legăturilor cc au rezultat clin acest proces istoric. Numeroase studii
elaborate de secţin istorică a J nstitut ului, condusă de V Motogna îşi propun
editarea unei sinteze istorice a Ban;1tului pe ideea unităţii româneşti-Biserica
mtodoxc'i. subordonat<) b început l\.litropoliei Ţă1ii Româneşti V<l înlesni apropierea
rom<î.nîlor prin scrierile religionse şi prin autorii lor, dintre care unii se vor
;-;t<lbili în Banat. Şi clupă subordonarea religioasă faţ<1 de străini. bănăţenii vor
continutl legăturii<:' cu frnţii lor. contribuind prin clericii din Lugoj şi Caransebeş
la realiz<lrea unora din primele scrieri rom;i.neşti.
CPrcetările monografice au demonstrat perm<lnenţa contactelor spirituale
dintre Bilnat şi Princip<lte, ck'scoperincl b Naidăş (jud. Caraş-SevcrinJ 12
15. V. Birou, op. cit., în R. I. S. B. C., :n-:32, 1~)40.
l 6. :\lemoriul din I s<•ptcmlnw l ~l4:3 adresat Guvernului in mmwlc I. S. B. C.
17. Ha port asupn1 gi'1zduidi pt·ovizorii a Universităţii din Cernăuţi Ia
Timi~oara. in H. I. S. B. C., :n-:{G. iul-oct. 1~)40.
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balade provenite din Vechiul Regat care au circulat pe o arie ce se întindea
dincolo de Dunăre până la Valea Timocului. li' De altfel, cu românii sud-dunăreni
există o legătură permanentă, directă sau prin Revistă unde o însemnare
constată la "fraţii timoceni" o conştiinţă vie a originii şi "un grai curat", cu un
folclor muzical care are mari asemănări cu cântecele din Valea Almăjului,
iar o altă însemnare arată că românii din Bacica (8-E Croaţiei I "vor să fie
aduşi să inve(e carte romanească pentru că credin(ă şi suf7et românesc au destul".
<RISBC, 1940-1941 l
În spaţiul balcanic se constată un mare număr de români împreună cu
care s-ar putea constitui "o axă na(ională românească ca şi lan(ul Cwpatic",
dar şi pericolul de a fi asimilaţi de ··masa slai·ă" faţă de care, intelectualii
bănăţeni, cer sprijinul statului român pentru construirea de biserici 1!1• De
altfel, pentru redactorii Revistei care considerau "Neamul Romanesc" al lui
N. Iorga "ei•anghelia de credinţă a cunştiin(ei na(ionale", orice amănunt legat
de soarta românilor este semnificati\'. fapt pentru care P. Ncmoianu propunea
înfiinţarea unui "Institut al românilor de pest<' hotare". <RISBC, mai-august
1942)
În încheierc>a ace~tor considl'raţii. cred că se poate judeca activitatea
instituţiei bănăţene sub semnul de\'izci "pentru na(i<' tot ce at•eni şi ce putem",
pe care au folosit-o deseori, în semn de preţuire pentru N. Iorga pc îl
considerau un "apostol al neamului". Tot apostolat a fost şi efortul intelectualilor
bănăţeni de a imprima în conştiinţa românească menireaistorică a Banatului
de "strajă a Ţării, la frontiera de i•est a neamului". În această lumină,
"emanciparea" este, în primul rînd, o noţiune geo-politică, rezultată din
percepţia rolului strategic al provinciei şi din dorinţa membrilor I.S.B.C. de
"a contribui cu specificul nostru bănăţean la tabloul multicolor al vieţii naţionale
şi etnice" :.!O.
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LE SPECIFIQUE BAN ATIEN
DANS LA CIVILISATION D'NTRE DEUX GUERRES
(RESUME)
Le Banat etait la premiere province du pays en ce qui concerne le capital
investi et la force motrice industrielle, Ies revenues des taxes douanieres
pour l' etat et la contribution pour le budget. Les priorites, aux-qucllcs on
peut ajouter Ies autres ont conduit Ies habitants de cette provincc vers une
puissantc connaissance de lcur propre valeur, vers une plus accentuec
cxprimation de la fierte locale, foit qui - de cette periode - est devenu un
mot d'ordre presque celebre "Le Banat c'est toujours le premier". Dennome
quelquefois localisme creatif, ou ''regionalisme" autrefois, ce concept apparaît
plutât comme un de\'oir, une obligation de tous ce qui y vivent pour son
continu redresscment culturel, economique et politique.
Emancipcr ccttc province sud-ouestique reste un objectif insere dans les
pages ele la rcvue editce par I.S.B.C. signifiquant - avant tout - le desir des
banatiens de joucr un role de plus en plus important dans le gouvcrnement
central: plusieurs dignitaires dans les institutions gouvernamentaux, un appui
significatif pour Ies rnumains impliques dans l' industrie et au commcrce et
meme la garantie d'un gouvcrnement central qui doit respecter la structurc
propre (culturclle, economiquc, demographique, religieuse) du Banat. Les
intellectucls ctaient convaincus que la province avait le droit de lui assurer
par l'etat Ies moyens d'organisation de sa culture, d'y creer des institutions
pour qu' on la conserve ct qui entreprisc des recherches, rouvrant la voie
d'une "emancipation culturelle".
La conscience de la communion spirituelle avec les roumains ele partout
constitue, cn effet, l' idee centrale qui appuic l' action pratique et spirituelle
des intellcctuels appartenant a l' Institut Banatien.
En concluant, peut-on avancer l' idee que la classe intellectuelle de Banat
ont deploye des efforts remarquables pour imprimer dans la conscience
roumaine du râle historique du Banat, etant "le gardien du Pays a la frontiere
ouestique de la nat ion".
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