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Vezi, la sfârșitul documentului, adnotarea din același
volum, semnată de Sanda Golopenția.

DOUA CENTRE REGIONALE
DE ORGANIZARE ROMANEASCA
SIDE DOCUMENTARE:
'
INSTITUTELE SOCIALE
DIN BANAT SI BASARABIA
'

Activitatea Institutelor sociale ale Banatului ~i Basarabiei e foarte putin
cunoscuta dincolo de hotarele acestor provincii ~i in capitala tarii. Din cand in
dind, o publicatie a unuia din membrii lor atrage atentia celor care ar vrea cunoscute
mai bine ~i indreptate multe nevoi ale tarii. A~a s-a intamplat in timpul din urma
cu studiile d-lor Stoicanescu ~i Negru, cu privire la slabiciunea elementului
roman esc in ora~ele din Ban at ~i la achizitiile de pamant ale ~vabilor, api'irute in
,Revista Institutului Social Banat-Cri~ana" ~i cu studiul d-lui $tirbu, despre
structura economica ~i sociala a unor sate din Codrul Basarabiei, tipi'irit in buletinul
Institutului Social Roman din Basarabia. In schimb, activitatea celor doua
manunchiuri de oameni, prin care traiesc aceste institutii de la marginea de apus
~i de rasi'irit a tarii, nu e nicidecum pretuita dupa valoarea ei, de patura conducatoare romaneasca de la Bucure~ti.
Faptul e plin de semnificatie. El ilustreaza conceptia centralista intr-un sens
rau, in lumina careia e privita inca la noi viata ~i indrumarea natiunii. Credinta
ca ,provincia" nu e dedit o copie palida a capitalei ~i ca administratia se face prin
mas uri generale deduse din ,ideal uri" economice, sociale, juridice, iar nu ca raspuns
la imprejuri'irile specifice ale diferitelor tinuturi ~i paturi ale ti'irii, mai sunt certitudini
necontrolate ale reflectiilor politice de la noi. Cand pome~ti, cu vrere sau fi'ira sa-ti
dai seama, de la conceptia aceasta, e firesc sa nu socote~ti prea de luat in seama
initiativele din provincie ~i sa prive~ti drept simple curiozitati studiile despre
imprejurarile unui fragment din cei 300 000 km2 ~i cele 20 de milioane ai
teritoriului ~i ale populatiei romane~ti.
Imprejurarea ci'i intelegerea pentru viata provinciilor incepe sa mijeasci'i ~i
in patura conducatoare din Capitala (in mai mare masura la cei tineri) ~i ca se
inmulte~te numarul celor care-~i dau seama ci'i natiile se administreaza nu prin
coborarea in texte de lege a unor ,norme" abstracte, ci prin solutionarea (in raport
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cu anume norme) a nevoilor natiei, care sunt totdeauna concrete: locale, regionale,
ale uneia din paturi, este prevestirea unui viitor mai bogat in realizari pentru
Romania.
Pentru toti cei ce au aceasta intelegere noua, activitatea Institutelor sociale
de la Timi~oara ~i Chi~inau e un fapt deosebit de imbucurator.
Prin infiintarea Institutului Social din Banat ~i Cri~ana a fost urmarita, ne
spune d-1 dr. Grof~orean, initiatorul lui, ,cimentarea rezistentei elementului
autohton de-a lungul granitei de vest, periclitata ~i contestata mereu de catre
cotropitorii din trecut".
A trebuit infranta intai somnolenta dezorientata a vietii romane~ti din Banat.
Scopul a fost urmarit prin conferinte organizate, iama de iama, la Timi~oara, ~i
prin revista Institutului. Dar puterea de atractie mare a Institutului n-au constituit-o
nici conferintele, nici revista ca atare. (Efortul de grupare a vietii romane~ti din
Transilvania prin reviste ca ,Gandirea" de la Cluj, ,Banatul" de la Timi~oara, a
e~uat, neangajand indeajuns paturile largi ale romanilor din partea locului.) Ci
cercetarile, pe care le-a intreprins in Banat, chemandu-i ,la realitate" pe toti
intelectualii. In cele trei campanii monografice, au fost atacate problemele cele
mai acute ale tinutului. In doua sate din ~esul Banatului (Belint ~i Sarbova) a fost
analizata, in intreg complexul ei, problema deficitului biologic al Banatului, iar
intr-un sat din Clisura Cazanelor (Pojejena-de-Jos) au fost privite indeaproape
motivele sarbizarii progresive a unei intregi plase. A~a, membrii acestor campanii
~i odata cu ei patura de sus a romanimii banatene au ajuns sa cunoasca direct ~i
amanuntit unele din nevoile cele mai acute ale Banatului. Inovatia Institutului de
a cere cercetatorilor sa determine ~i remediile neajunsurilor constatate, pentru ca
sa poata fi comunicate conducatorilor politici ~i administrativi ai natiei, a ata~at
mai mult de tinut intelectualitatea banateana. Banatenii au ajuns a~a, in decurs
de cativa ani, nu numai sa se cunoasca, dar sa se ~i simta nispunzatori pentru starea
provinciei lor natale.
Un rand de anchete cu privire la situatia elementului romanesc la Timi~oara,
in industriile ~i in agriculturajudetului Timi~, a completat aceasta activitate. (Am
pomenit mai sus unele din studiile aparute in revista Institutului, care atrageau
atentia asupra constatarilor de mare gravitate la care s-a ajuns.)
Cat de mult a inviorat Institutul viata romaneasca a Banatului, s-a vazut
cu prilejul Congresului anual al ,Astrei", tinut inainte de cateva luni, la Timi~oara.
Tentativa de inglobare a vietii culturale a Banatului in ,Astra" (in conditiuni
onorabile: o regionala banateana a ,Astrei") a intalnit un refuz hotarat. Caietul
din urma al ,Revistei Institutului Social Banat-Cri~ana" cuprinde numeroase pagini
care manifesta mandria intelectualilor banateni de ce le-a reu~it ~i convingerea
lor ca pot servi de pilda ~i conducatorilor Ardealului.
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Opera de pedagogie nationala, trezirea In intelectuali a simtului de
raspundere pentru problemele regiunii ~i concomitent pentru cele ob~te~ti ale
natiunii, nu e singurul merit al Institutului Social Banat-Cri~ana. El mai are doua
altele de o lnsemnatate tot a~a de mare.
A demonstrat funqiunea politica a cercetarii realitatii sociale. Incheind
fiecare campanie monografica prin redactarea unui memoriu care sa formuleze
problema constatata ~i masurile ~i remediile gasite potrivite, ~i luptand din greu
ca sa impuna acest memoriu atentiei celor In drept sa ia acele mas uri ~i sa adopte
acele remedii, Institutul Social din Banat a demonstrat utilitatea pe care o pot avea
cercetarile ~i anchetele facute de oamenii de ~tiinta pentru conducatorii natiunii.
Imprejurarea ca aceste memorii sesizante n-au purtat roadele a~teptate, fiind
degraba uitate ~i trecute In arhiva de mini~trii ~i directorii sechestrati de
satisfacerea interventiilor de ordin electoral ~i de masurile concemand tara lntreaga,
nu miqoreaza lnsemnatatea acestui exemplu. Rostul adevarat al cercetarii
realitatii sociale este acesta; valorificarea rezultatelor pentru teoria generala a
fenomenelor observate nu e decat o operatie secundara. 0 ~tim prea bine noi cei
din Bucure~ti ~i. In aceasta privinta, metoda Institutului Social banatean e ~i cea
a cercetarilor monografice organizate de Institutul Social din Bucure~ti. E
adevarat lnsa ca multe din cercetarile pomite de noi au fost socotite de cei ce le
lntreprindeau ca mijloace de a solutiona controverse ale teoriei, ca altele s-au oprit
la simpla prezentare a constatarilor, fara a mai purta de grija ca ele sa ajunga la
cuno~tinta celui care l~i putea orienta aqiunea administrativa dupa ele.
Postulatul, staruitor sustinut de conducatorii Institutului Social Banat-Cri~ana, ca lmprejurarile speciale, de regiune de granita, a[le] Banatului reclama un
regim special, deschide perspectiva acelei administratii diferentiate de care are
nevoie tara noastra. A vern nevoie de o administratie mai maleabila nu numai In
cazul Banatului, ci ~i al tuturor celorlalte tinuturi margina~e ~i la fel ~i In cazul
tinuturilor din mijlocul tarii. De o administratie care sa nu mai treaca cu vederea
neajunsuri proprii unui singur tinut, pentru ca are teama legilor ~i a regimurilor
speciale, sau sa impuna dispozitiile dictate de lmprejurarile unei parti a tarii ~i
celorlalte. 0 astfel de administratie diferentiata nu are cum primejdui unitatea tarii,
daca e aplicata In cuno~tinta de cauza. Cine se lndoie~te ca In Maramure~ ~i In
Moldova de Nord ~i In Basarabia ar fi mai necesara ca oriunde o aqiune intensa
de organizare cooperativa a romanimii, caIn Banat natalitatea saracacioasa face
mai necesara decat altundeva o campanie de reducere a mortalitatii?
Mladierea aceasta a administratiei presupune informarea conducatorilor
statului asupra nevoilor locale ~i regionale.
In conceptia initiala a parlamentarismului, ea trebuia fumizata de localnicii
trimi~i In Parlamentul tarii. Azi, cand legatura dintre deputat ~i un tinut al tarii e
foarte slabil, funqiunea aceasta nu poate fi lndeplinita satisfacator decat de
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institutele de cercetare regionale, cum e lnstitutul Social banalean. Spre a-~i
indeplini misiunea lor, ele ar trebui inglobate ~i sprijinite de o institutie de stat,
spre a scoate fiinlarea lor de sub arbitrarul subvenliilor acordate de autoritalile
judelene ~i comunale.
Activitatea Institutului Social Banat-Cri~ana mai comporta ~i un serviciu
de neutralizare a propagandei maghiare, realizat prin numeroase studii ~i cronici,
care arata in adevarata lor lumina situalia din Ungaria ~i situatia minoritalilor din
Ardeal.
Prin toata aceasta activitate, lnstitutul Social Banat-Cri~ana a facut capabil
Banatul sa-~i indeplineasca misiunea lui de tinut de grani(a. Iar un tinut de granila
trebuie sa fie un zid de netrecut pentru nalia de dincolo de frontiera ~i in el viala
nalionala trebuie sa pulseze mai in tens dedit in linuturile mai ferite de la mijloc.
~i ochii fiilor lui trebuie sa ciintareasca faptele celor din centrul naliei proprii, cu
~tiinla primejdiilor din afara ~i sa urmareasca nalia vecina cu giindulla siguranla
celei proprii.
La celalalt capat alliirii, Institutul Social din Basarabia realizeaza o activitate
asemanatoare. ~i acolo riindurile romiinimii au fost striinse prin cicluri de
conferinle ~i cercetari. ~i acolo intenlia de a face cu putinla o mai buna
administrare a Basarabiei. ,Vrem sa cunoa~tem satul moldovenesc a~a cum se
prezinta el, pentru ca, prin cercetarile noastre sa fim utili intregii conduceri
publice ... ", a~a define~te d-1 Pan Halippa, pre~edintele Institutului, scopul acestei
lucrari. lnstitutuli~i propune sa studieze ~i ora~ele din Basarabia. Ca ~i In Banat,
conducatorii lui I~i pun nadejdea in ,instituliile publice", nu In sprijinul institutelor
judelene ~i comunale.
Volumul Intiii al Buletinului, aparut de curiind, infali~eaza rezultatele
cercetiirilor monografice futreprinse in vara anului 1936, in satele Ni~cani ~i Iurceni.
Studiul central este al d-lui T.A. ~tirbu, despre situalia economica ~i sociala
a satului. Explicat prin cercetari cu privire la geologie ~i Ia sol, antropogeografice,
statistice ~i istorice, el e amanunlit prin cercetari care arata cultura autarha a acestor
sate (medicina populara, vopsitul cu buruieni, troilele, gradinile cu flori,
calendarul, literatura populara, viala religioasa) ~i altele care indica masura in care
cultura modema a Romiiniei a patruns in ele (~coala, bibliotecile tarane~ti). Tabloul
acesta amanuntit este infiiti~area cea mai buna a situaliei satelor din regiunea
Codrului. Iar masurile propuse de d-1 ~tirbu cuprind trasaturile mari ale unui
program de remediere a situatiei aces tor sate, cu mult proletariat agricol ~i cu mazili
tradilionali~ti ~i lipsiti de initiativa, care ar putea ocupa prisosullor de populalie.
Cercetarea intreprinsa in vara acestui an Ia Copanca in Tighina, pe care o
dorim [publicata] cat de grabnic, va oferi posibilitatea de a cunoa~te situatia unui
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sat de langa Nistru din judetul Tighina. (Planul acestei cercetari e reprodus in
insemnarile de la sfar~itul acestui caiet.)
Suntem siguri de a le face un serviciu tuturor celor preocupati de o mai buna
organizare a Romaniei, invitandu-i sa ia cuno~tinta de publicatiile celor doua
Institute Sociale de la marginea de apus ~ide rasarit a tarii. Seriozitatea ~i elanul
acestei munci desfa~urate in provincie insufla multa incredere.
Noi cei din Sectia sociologica a Institutului Social suntem mandri de roadele
tot mai numeroase ~i mai de pret pe care le da campania de cercetare a realitatii
romane~ti, pe care a pomit-o profesorul nostru.
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De aceea se impune o măsură radicală. Anume: introducerea serviciului
social obligator. pentru a pregăti şi grăbi marea muncă de construcţie
a satelor şi, deci, a ţării, din interes superior naţional, să se introducă
pe cale de lege, obligativitatea serviciului la sate, pe termen de
trei–şase luni, ca un stagiu indispensabil: pentru învăţători, ca să-şi poată
dobândi diploma; pentru preoţi, pentru a fi admişi printre candidaţii la
ocuparea de parohii; pentru medici, ca să poată obţine dreptul de liberă
practică; pentru maestre de gospodărie, ca să poată fi numite în
învăţământ; pentru agronomi, ingineri silvici, pretori şi notari, ca să poată
fi numiţi în funcţii de stat; şi pentru studenţii tuturor facultăţilor, care
să nu poată obţine diploma de licenţă ori doctorat, dacă nu aduc dovada
participării la munca culturală a unei echipe (p. 5).
DIN ACTIVITATEA SEMINARULUI DE SOCIOLOGIE, ETICĂ
ŞI pOLITICĂ DE LA FACULTATEA DE FILOZOFIE ŞI LITERE
DIN BUCUREŞTI, ÎN ANUL ŞCOLAR 1937–1938

publicat în „Sociologie românească“, an. ii (1937), nr. 11–12, p. 575–576,
la rubrica Însemnări/ Fapte, veşti, publicaţii, alături de Congresul Internaţional
de Sociologie din 1939 (p. 572); Cercetarea monografică de la Copanca
(p. 572–575); Dobrogea de sud (p. 576); şi Un apel al d-lui Mărgineanu. nesemnat.
toate materialele enumerate, cu excepţia celui de-al doilea, au fost, aşa cum
o sugerează conţinutul şi formularea, redactate de A.G. şi figurează în secţiunea
Însemnări a volumului de faţă. În textul despre care vorbim, atribuirea e înlesnită
Adnotare Sanda Golopenția ,2002
de conţinut: el prezintă, aşa cum numai cel în cauză o poate şi are dreptul de a o
face, tematica şi bibliografia unui seminar de Introducere în Sociologie pe care
A.G. îl preda în acea perioadă studenţilor în Geografie, istorie şi Filozofie de la
Universitatea Bucureşti.
DOUĂ CENTRE REGIONALE DE ORGANIZARE ROMÂNEASCĂ
ŞI DE DOCUMENTARE: INSTITUTELE SOCIALE DIN BANAT
ŞI BASARABIA

publicat în „Sociologie românească“, an. ii (1937), nr. 11–12 (noiembrie–decembrie, p. 529–553), la rubrica Cronica. partea referitoare la institutul
Social Banat–Crişana a fost republicată în „Revista institutului Social
Banat–Crişana“, an. Vi (1938), nr. 21, fascicula 1 (ianuarie–martie), p. 52–54, la
rubrica Însemnări şi recensii [sic!].
Rapoartele de activitate ale filialelor institutului Social Român figurează,
în funcţie de dimensiuni, fie la rubrica Cronici (în numerele 9–10 şi 11–12 pe 1937,
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rubrica e numită Cronica, în ecou probabil cu rubrica din „Arhiva“), fie la rubrica
Însemnări a revistei. Celelalte contribuţii inserate la rubrica Cronici în numărul
11–12 pe 1937 al „Sociologiei româneşti“ sunt: emanoil Bucuţa, O Enciclopedie
românească pentru străinătate (p. 527–529); şi Florea Florescu, Tăcerea în privinţa
românilor de peste hotare (p. 532–534).
textul lui e. Bucuţa ne permite să întregim imaginea eforturilor de sinteză
ale Şcolii cu privire la prezentarea României publicului cititor din ţară cu aceea
a continuării lor în vederea informării publicului internaţional. Cu prilejul
expoziţiei internaţionale de la paris din 1937, D. Gusti (în calitatea sa de Comisar
General) a alăturat broşurilor şi prospectelor, tipărite de serviciile de propagandă
ale statului sau ale unor întreprinderi comerciale, o colecţie (patronată de
Academia Română) de zece lucrări documentar-ştiinţifice însumând 2 000 de
pagini traduse în franceză cu sprijinul institutului Francez de Înalte Studii din
România, condus de Alphonse Dupront. primele cinci volume ale acestei colecţii,
având ca motto „Cunoaşterea pământului şi a gândirii româneşti“, erau:
S. Mehedinţi, Le pays et le peuple roumain; La Transylvanie, volum alcătuit de
institutul de istorie naţională de la Cluj, sub conducerea Acad. prof. i. lupaş;
volumele consacrate Basarabiei şi Bucovinei de i. nistor; un volum colectiv
consacrat Dobrogei; şi volumul th. Capidan, Les Macédo-roumains. Al doilea grup
de cinci volume al colecţiei prezenta gândirea creatoare românească: La vie
scientifique en Roumanie. i. Sciences pures, ii. Sciences appliquées (sub
conducerea prof. G. Ţiţeica); G. oprescu, L’art du pysan roumain; L’Archéologie
en Roumanie; şi G. ionescu-Şişeşti şi n. Cornăţeanu, La Réforme agraire en
Roumanie. Colecţiei i s-a alăturat monumentala Histoire des Roumains et de la
Romania orientale a lui n. iorga, însumând cinci volume şi alte 2 000 pagini. A
treia serie cuprindea volumele paul Desfeuilles şi Jacques lassaigne, Les
Français et la Roumanie; Beau de loménie, Naissance d’une nation; lucrarea
colectivă L’Assistance sociale en Roumanie; Romulus Seişanu, La Roumanie, pays
latin; o broşură a Vicarului S. pocitan despre Biserica Română de la paris etc.
planul cercetării de la Copanca e reprodus în rubrica Însemnări/ Fapte, veşti,
publicaţii la punctul 2 (p. 572–575).
Am prezentat o parte din corespondenţa lui A.G., de natură să ilumineze
interesul lui pentru activitatea institutului Social din Basarabia în articolul The
Romanian Social Institute of Bassarabia in Light of the Correspondence between
Petre Ştefănucă, Anton Golopenţia, and Dimitrie Gusti (institutul Social din
Basarabia în lumina corespondenţei dintre p.Şt., A.G. şi D.G.) în volumul Maria
Manoliu-Manea, ed., The Tragic Plight of a Border Area: Bassarabia and Bucovina
(Humboldt State University press, CA, p. 181–198).
De-a lungul întregii sale activităţi, A.G. a asigurat contactul dintre filiala
Banat–Crişana condusă de Cornel Grofşorean şi institutul Social de la Bucureşti.
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În studiul Din istoria cercetării sociologice în Banat: Dimitrie Gusti, Anton
Golopenţia, Cornel Grofşorean şi Institutul Social Banat–Crişana (1932–1944),
publicat în revista „Banatica“ (14, 1996, p. 347–385) Carmen Albert şi Valeriu
leu au evocat acest aspect: „[…] angajamentul său pentru i.S.B.C. era concret
şi-l exprima prin demonstraţii practice. el va continua să se manifeste şi peste ani.
Fiind de fapt conducătorul echipei care redacta «Sociologia românească», el
reuşeşte să ofere spaţiu celor de la institut, inclusiv lui Cornel Grofşorean, să le
po[pu]larizeze realizările. În tot ce face dă dovadă de tact. Mai tânăr fiind ştie să
facă în aşa fel încât să cruţe orgolii dar să se facă totuşi auzit şi respectat, să obţină
ceea ce doreşte. prezent întotdeauna când este nevoie de el, discret şi eficient, devine
un fel de împuternicit al i.S.B.C. la Bucureşti. el citea manuscrisele — cum a făcut
de pildă cu monografia Belinţului — făcând observaţii judicioase, dar ştia să facă
rost de bani atunci când o campanie trebuia relansată, să remonteze moralul unui
prieten, într-un cuvânt era un om pe care se putea conta“ (p. 362–363).
În „Revista institutului Social Banat–Crişana“ (nr. 21 pe 1938) a apărut şi
recenzia semnată de Cornel Grofşorean la teza de doctorat a lui A.G.: Anton
Golopenţia, Die Information der Staatsführung und die überlieferte Soziologie.
Disertaţie aprobată de către Facultatea de filozofie a Universităţii din Lipsca.
Ed. 1937, publicată în limba germană, p. 68–69 [sic!].
EnciclopEdia RomâniEi

publicat în „Sociologie românească“, an. ii (1938), nr. 4–6, p. 279–281,
la rubrica Însemnări. nesemnat în cuprinsul revistei, articolul este semnat cu
iniţialele A.G. în sumar.
A.G. publică această cronică cu prilejul apariţiei, în 1938, a primelor două
volume ale Enciclopediei României (i. Statul şi ii. Ţara).
În Cronologie (1937/ 15 iulie), am vorbit despre implicarea lui A.G. (ca
membru fondator şi ca membru al Comitetului de cenzori) în activitatea Asociaţiei
Stiinţifice pentru enciclopedia României.
Cronica lui A.G. e precedată de nota (semnată „S.R.“) intitulată Intrarea
Prof. Gusti în Académie des Sciences Morales et Politiques (p. 279) şi urmată de
rapoartele Institutul Social Român (semnat t.H. şi A.G., vezi comentariul
următor); Institutul Social Banat–Crişana (nesemnat) şi De la Institutul Social
Român din Basarabia (de petre Ştefănucă).
Volumele V şi Vi ale Enciclopediei, despre care vorbeşte A.G., nu au fost
publicate.
În paragraful 7 am modificat topica enunţului. ea era în original: „Suntem
obişnuiţi însă să credem încă că cei ce nu sunt profesionişti ai stiinţei…“.
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