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Rezumat 

 
 

    

 Prezenta lucrare își propune comprehensiunea tendințelor ideologice ale perioadei 

interbelice prin interpretarea discursului dintr-o revistă regională, declarată neutră față de 

partidele politice ale vremii, având libertatea de a alege ceea ce autorii ei credeau a fi interesul 

major al societății. Astfel, rezultă o imagine a unei părți a intelectualității provinciale, 

neangajată direct în dispute și conflicte politice, dar supusă puternic influențelor teoriilor 

social-politice din trecutul și prezentul României interbelice.  

 Analiza discursului identitar în Revista Institutului Social Banat-Crișana este 

relevantă pentru vocea intelectualității românești din Banat deoarece este una dintre puținele 

publicații care își doreau promovarea unor studii sociologice și istorice științifice. Analiza 

discursului aduce o mai bună înțelegere a felului în care mentalul colectiv este educat și 

funcționează. Funcționarea socială a limbajului se află în raport strâns cu funcționarea unei 

ideologii. Relația dintre ideologie și limbaj nu poate fi explicată în absența unei analize a 

discursului. 

 Pe fondul în care astăzi putem vorbi liber despre particularitățile regionale, despre 

construcțiile statale de după „Trianon” și despre influențele doctrinare extremiste, putem căuta 

răspuns unor întrebări de genul: Cum este percepută multi- și interculturalitatea bănățeană de 

către elita românească interbelică a Timișoarei? Unde se situază aceasta sub aspect ideologic 

și care este influența venită dinspre București ? Cum se raportează autorii Revistei Institutului 

Social Banat-Crișana la alteritate, la „celălalt”, având în vedere că o bună parte dintre aceștia 

puteau comunica și în maghiară, germană sau sârbă? Care este locul și rolul dorit în 

construcția noului stat român? Ce probleme identifică, ce soluții propun ? Vom încerca să 

oferim un răspuns prin lucrarea de față.   

 În ultimul timp, cercetările științifice și analizele filosofice s-au înmulțit, metoda 

analizei de discurs devenind tot mai folosită.  

 Demersul  nostru  își  propune  să se  situeze  în  cadrul  teoretic  al  C.D.A.  –  Critical  

Discourse Analysis (Analiza de discurs critică) și să analizeze discursul identitar în textele 
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Revistei Institutului Social Banat-Crișana, publicație apărută la Timișoara în perioada 1933-

1946. De asemenea, anumite capitole vor cerceta istoria, activitatea, scopul, reușitele și 

nereușitele Institutului Social Banat-Crișana.  

  Cercetarea noastră dorește să folosească metode interdisciplinare, caracteristice 

istoriei, analizei de discurs, antropologiei, semioticii, hermeneuticii ș.a.m.d.  

 Istoricul  german  Reinhart  Koselleck  consideră că:  „Nici  o  acțiune  politică sau  

comportament social nu poate avea loc fără un minim număr de concepte care s-au perpetuat 

de-a lungul timpului, concepte care la un moment dat au apărut, dispărut, reapărut; ori s-au 

transformat, fie rapid, fie treptat. Pentru a identifica sensurile lor multiple, condițiile interne și 

aplicațiile lor variate în straturi sociale diferite, conceptele trebuie interpretate.” Conform 

acestuia există o evidentă interdependență între limbaj și realitatea istorică.  

  Revenind la Banatul interbelic, observăm că în domeniile socio-umane nu existau 

școli superioare în vestul României și, implicit, nici specialiști sau cercetători care să impună 

o minimă rigoare. Astfel, modul în care scriu colaboratorii revistei reflectă o bună parte a 

imaginarului colectiv al intelectualității românesti timișorene. Dorim să surprindem acest 

imaginar pornind de la analiza unor teme cum ar fi: ideea de națiune, specific național, rasă, 

românism, bănățenism, străin, artă, biserică.  

 Luată ca demers științific autonom, analiza discursului identitar în Revista Institutului 

Social Banat-Crișana nu a reprezentat obiectul de studiu al vreunei lucrări publicate.  

  Sursele pe care se bazează cercetarea noastră sunt revistele editate de institutul 

timișorean mai sus amintit, arhiva aflată în patrimoniul Bibliotecii Județene Timiș, alte scrieri 

editate de Institutul Social Banat Crișana, lucrări de epocă semnate de autori cu influență ca 

Dimitrie Gusti, Corneliu Zelea-Codreanu, Nae Ionescu, Vasile Marin, Horia Sima și alții.   

 Primul capitol face o introducere în istoriografia generală a perioadei, amintind 

câteva titluri recente ale unor lucrări care ne explică contextul politic și social în care autorii 

Revistei Institutului Social Banat-Crișana își desfășoară activitatea. Influențați permanent de 

politica și propaganda vremurilor, aceștia scriu de cele mai multe ori în acord cu tendințele pe 

care, constient sau nu, le preiau. De-a lungul existenței sale, institutul social timișorean trece 

prin perioada democrației românești a anilor '30, perioada regimului autoritar al Regelui Carol 

al II-lea, a Statului Național Legionar, a dictaturii militare a generalului Ion Antonescu, iar  

apoi a începutului comunizării. Deși revista era declarată neutră din punct de vedere politic, 

respectarea unor reguli și conformarea ideologică erau, de multe ori, obligatorii. Fără a 

cunoaște contextul general, nu putem înțelege direcțiile și nuanțele spre care se îndreaptă de 

multe ori explicațiile și interpretările autorilor.  
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 Cel de-al doilea subcapitol urmareste modul in care Institul Social Banat-Crișana este 

reflectat in istoriografie. Majoritatea lucrărilor analizate sunt foarte elogioase la adresa 

institutului și a principalului său membru, Cornel Grofșorean. De cele mai multe ori autorii 

contemporani care tratează această temă preiau limbajul surselor și nu aduc explicații sau 

interpretări critice.  

 Cel de-al doilea capitol abordează înființarea, structura și activitatea Institutului 

Social Banat-Crișana, prezentând pe scurt și mediul social interbelic timișorean. Astfel, în 

ciuda faptului că Timișoara era un oraș foarte bine dezvoltat din punct de vedere industrial și 

comercial, elitele locale resimțeau lipsa unei universități. Situația este rezolvată parțial de 

către Regele Ferdinand care la data de 11 noiembrie 1920 semnează decretul prin care se 

înființează la Timișoara Școala Politehnică. Populația Banatului dintre cele două războaie 

mondiale este una diversă sub aspect etnic/cultural lingvistic și, cel puțin în Timișoara, aceste 

grupuri au proporții similare. Astfel raportul majoritate-minoritate nu există. În acest context, 

din inițiativa intelectualității locale, apare în anul 1933 Institutul Social Banat-Crișana. Unul 

dintre scopurile declarate ale acestuia este și suplinirea lipsei unei universități de științe socio-

umane. Statutele ne arată că institutul mai propunea și investigarea stării sociale a populației 

din vestul țării, dezvoltarea cercetării sociologice, educarea populației prin implicare activă, 

ș.a.m.d. Propaganda politică era interzisă. Ca model îi servește Institutul Social Român din 

București condus de profesorul Dimitrie Gusti.  

 Alături de susținerea unor comunicate la sediul institutului, importante în activitatea 

acestuia sunt campaniile monografice. Aici echipele Institutului Social Banat-Crișana au 

aplicat cu succes metoda monografică dezvoltată de profesorul Dimitrie Gusti. Au fost 

organizate campanii monografice în comunele Belinț, Sârbova, Pojejena de Jos, Ohaba Bistra, 

Naidaș și în plasa Valea Almăjului.  În cuprinsul tezei vom arăta pe scurt rezultatele obținute 

în aceste campanii.  

 Următorul capitol tratează modul în care discursul identitar este creat, cum apare 

ideea de națiune și care sunt orientările ideologice prezente direct sau indirect în text. Pe 

parcursul celor 13 ani în care este editată Revista Institutului Social Banat-Crișana, la 

conducerea României se succed guverne afiliate doctrinar liberalismului, monarhiei autoritare, 

extremei drepte, dictaturii militare sau socialismului. Astfel, toate aceste schimbări afectează 

modul în care revista se adresează cititorilor. Pe de altă parte, din analiza acestor texte putem 

extrage aspirațiile și frustrările intelectualității românești din Banat, alături de deficiențele 

sociale și administrative ale epocii.  

 În scopul aceleiași cercetări sunt analizate texte care  au în vedere biserica, eugenia – 
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medicina socială și arta. Reprezentanții bisericii, prin articolele publicate, au urmărit linia 

naționalismului promovat de Revista Institutului Social Banat-Crișana întărind legătura așa-

zis „organică” între statul român și biserica ortodoxă. Majoritatea luărilor de poziție au în 

vedere îndemnul adresat preoților de a se angaja activ în susținerea unor politici naționale sau 

sociale. Sunt condamnate avortul, modernizarea satelor și a mentalităților, se cer măsuri 

pentru combaterea răspândirii cultelor neoprotestante denumite „secte”.  

 Eugenia, o mișcare larg răspândită în perioada dintre cele două războaie mondiale, 

este abordată și de publicația analizată în studiul de față. Astfel, părerile celor ce se implică în 

temă sunt foarte variate: de la condamnarea unor practici extremiste până la încurajarea și 

recomandarea lor.  

 Capitolul dedicat artei urmărește modul în care această manifestare a spiritului uman 

este pusă în slujba unor idealuri ideologice.  

Institutul Social Banat-Crișana, apărut în 1933, își sistează activitatea în 1946 din lipsă 

de fonduri și de spații. În toată această perioadă a constituit unicul for de studiu socio-uman 

din vestul României și, probabil, al doilea ca anvergură al României, după Institutul Social 

Român de la București.  

În toate studiile întreprinse, Institutul Social Banat-Crișana este lipsit de aportul unor 

specialiști veritabili, astfel încât scopul științific este pus de multe ori în urma celui practic sau 

ideologic. Campaniile monografice aduc date primare de bună calitate, dar sunt interpretate 

din punct de vedere tributar unor ideologii etnonaționale, punând în valoare doar comunitatea 

cultural-lingvistică a românilor. Acest mod de a privi lucrurile nu era caracteristic societății 

bănățene interbelice, creată și dezvoltată în spirit civic central-european.  

În primii ani de apariție a Revistei Institutului Social Banat-Crișana autorii nu 

manifestă simpatie pentru Germania nazistă. Aceasta se datorează revizionismului susținut de 

către germani. În paginile numerelor apărute în anii '30 antisemitismul lipsește, evreii fiind 

tratați similar cu celelalte grupuri cultural lingvistice bănățene diferite de majoritate.  

În această perioadă, naționalismul - evident și declarat- este mai degrabă unul cultural 

și economic și mai puțin unul rasial. În mintea și în textul autorului interbelic imaginarul 

cetății asediate din interior și din exterior este aproape permanent întâlnit. Până la alianța 

efectivă a României cu Germania întâlnim foarte des admirația față de sistemul corporatist și 

față de Italia fascistă. Tot până la această dată autorii se declară pacifiști. Națiunea este 

concepută strict etno-cultural, cetățenii români de altă naționalitate fiind catalogați ca 

„străini”.  
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După 1940 se face simțit atașamentul pentru statul nazist, iar pacea este prezentată ca 

o utopie. Unele articole încearcă să arate rolul important jucat de germani în formarea 

poporului român și discursul capătă note antisemite. Odată cu evenimentele din jurul datei de 

23 august 1944, Uniunea Sovietică începe să fie prezentată pozitiv, ca un stat puternic și 

echitabil. Întâlnim recenzii favorabile ale unor cărți scrise de personalități ale comunismului. 

Este negată teoria „germanului civilizator” și se insistă pe modul bun în care au fost tratate de 

către statul român grupurile cultural-lingvistice diferite de majoritate.  

Din aproape toate numerele Revistei reiese frustrarea elitei intelectuale românești din 

Banat față de centralismul statului român și față de numirea în funcții importante a unor 

persoane din alte provincii ale țării. Pe acest fond apare și se dezvoltă conceptul de 

„bănățenism”, - ca parte a românismului, dar militând pentru creșterea rolului bănățenilor în 

stat, în administrație și cultură. „Bănățenismul” nu a urmărit interesul comun al locuitorilor 

provinciei, plurilingvismul sau interferențele culturale, ci a afirmat diferențialismul. De 

asemenea, nu s-a înțeles sau nu s-a dorit înțelegerea asumării unei identități culturale 

multiple de către mulți locuitori ai Banatului. Intelectualii colaboratori ai Revistei Institutului 

Social Banat Crișana s-au  simțit  marginalizați  în  cadrul  României  Mari  și  astfel  au  preluat  

anumite ideologii ce puneau accentul pe particularisme etnoculturale. Ei au încercat folosirea 

acestor doctrine ca argumente pentru emancipare. Această emancipare era dorită atât în fața 

celorlalte grupuri cultural-lingvistice locale cât și în fața liderilor „Vechiului Regat”.   

Apariția și dezvoltarea ideii și conceptului de bănățenism arată controversele 

intelectuale existente în mediile creatorilor și propagatorilor doctrinei românismului în care 

reprezentanții bănățeni își doresc recunoașterea propriei personalități și contribuții. Reiese 

sentimentul unei politici discriminatorii la care bănățenii se simt supuși de către autoritățile 

statului și nevoia de a colabora la crearea unei mari civilizații, văzută doar prin ochii unei 

singure comunități cultural-lingvistice. 

Amestecul dintre naționalism și refuz al democrației liberale, al centralismului și 

politicianismului dâmbovițean a creat pentru unii intelectuali români premisele nașterii unor 

simpatii orientate spre doctrinele politice extremiste și spre statele europene care le promovau.  

Societatea bănățeană a momentului și, în mod deosebit, cea a marilor orașe era una 

puternic industrializată și modernizată. În aceste condiții, relațiile interumane sunt bazate pe 

spirit  juridic,  evoluția  democrației  și  capitalismului  asigurând  condiții  bune  de  dezvoltare  a  

întreprinderilor și a nivelului economic al populației. Militarea spre autohtonism, autarhie și  

condamnarea modului de viață occidental nu putea rezona cu o astfel de societate. În 

Timișoara interbelică, identificarea strictă cu un grup etnic era dificilă în sensul în care 
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plurilingvismul, căsătoriile mixte și aprecierea mesajului mai multor confesiuni erau frecvent 

întâlnite. Astfel, „specificul bănățeanˮ nu putea fi urmărit pornind doar de la elementele 

etnoculturale românești, lipsa acordării statutului de „bănățeanˮ tuturor locuitorilor zonei, 

demonstrând un decalaj aflat între paradigma acceptată de majoritatea populației provinciei și 

aceste teorii promovate în unele articole ale Revistei Institutului Social Banat-Crișana.   

Având în vedere nivelul economic, industrial, social și mental al Banatului interbelic 

românesc și modul în care discursul identitar este prezentat în Revista Institutului Social 

Banat-Crișana, concluzionăm că propagarea ideologiilor amintite nu se putea bucura de prea 

multă popularitate în zonă. Majoritatea cetățenilor, artiștilor și a elitelor locale se raportau la 

valori precum  civismul, democrația și înțelegerea juridică a raporturilor dintre stat si cetățean.  

 

 


