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Notă asupra ediţiei

Am scris această carte pentru cei interesaţi de istoria şi cultura Banatului, 
istoria sociologiei, istoria socială, istoria elitei bănăţene, cea din urmă un 
deziderat necesar încă şi posibil de atins. Am încercat să surprind şi să 
înţeleg profilul unui intelectual la cumpăna între secole, acţiunile şi uneori 
neimplicarea, convingerile şi frământările, temerile, aspiraţiile, nu numai 
ale sale, ci a unei  întregi generaţii. Contribuţia sa la existenţa Institutului 
Social Banat‑Crişana este considerabilă, cu atât mai semnificativ fiind fap‑
tul că performanţele acesteia rămân în epocă excepţionale. Demersul nu 
s‑a dorit a fi exhaustiv, oricând se mai pot opera reinterpretări, mai ales că 
accentul a fost pus pe inserarea de informaţii noi, pe selecţia şi prelucrarea 
surselor de arhivă, a periodicelor, cele din urmă fiind în număr extrem de 
redus, cu colecţii incomplete şi dificil de identificat. Desigur a fost nevoie 
de integrarea evenimentului, a faptului istoric, a reacţiilor în vertijul înce‑
putului de secol XX, apoi a complicatei perioade interbelice, a relaţionării 
cu istoria europeană, apoi cu cea naţională. Ceea ce a rezultat este nu numai 
o biografie a personalităţii lui Cornel Grofşorean, un intelectual provincial 
al Mitteleuropei care trăieşte sfârşitul unei lumi şi începutul alteia, dar şi o 
pagină a interbelicului bănăţean, plin de necunoscute încă.

Am optat pentru modernizarea ortografiei în cazul citatelor, nu în totali‑
tate însă, pentru a fi mai accesibilă citirea textelor. De asemenea am utilizat 
în cazul numelui Grofşorean această variantă, deşi în alte publicaţii recente 
apare sub forma: Grofşoreanu. Motivul îl constituie faptul că în documente 
oficiale, neoficiale, private... numele lui apare manuscris în varianta aleasă 
de noi. Am ţinut să‑i respectăm opţiunea. Chiar şi în pagina arborelui gene‑
alogic, ataşată în anexă, se vede foarte clar această preferinţă. 

Fiind o biografie extinsă, dat fiind informaţia cuprinzătoare, am decis 
ataşarea de asemenea a materialelor care susţin constatările noastre, 
puţine deoarece a trebuit să ne limităm spaţial, din considerente lesne 
de imaginat. Ar fi fost mai multe, însă credem că sunt suficiente pentru 



8

a ilustra profunzimea logicii, a vastelor preocupări şi interesului pentru 
diferite domenii. Câteva fotografii ilustrează acel fin‑de‑siécle al Banatului 
imperial, a membrilor de familie, a protagonistului acestui volum, puţin 
cunoscute credem, mulţumind în special d‑lui Ioan Olărescu care a luat 
legătura cu descendenţii lui Cornel Grofşorean, punându‑ne la dispoziţie 
un set numeros, din care am selectat cu mare greutate câteva, meritând 
toate pentru calitatea foarte bună şi semnificaţia lor. 

Mulţumiri i se cuvin şi domnului Corneliu Boiangiu pentru donaţia 
celor două tablouri‑portret ale lui Cornel Grofşorean şi soţiei sale, făcută 
la Muzeul Banatului Montan din Reşiţa, precum şi celor care mi‑au înles‑
nit accesul la informaţia de arhivă: Lavinia Micu, Laurenţiu Ovidiu Roşu, 
Constantin Brătescu, arhivişti cu expertiză, fără de care munca noastră a 
cercetătorilor nu ar dobândi consistenţă. Nu am cum să‑i uit pe traducă‑
torii care mi‑au desluşit înţelesuri în lumea ziarelor vechi ale începutului 
de sec. XX mai ales, a scrisorilor, jurnalelor, însemnărilor făcute în limba 
maghiară şi germană de poliglotul Cornel Grofşorean. Mulţumim astfel 
lui Varga Attila, Loránd Mádly şi Adei Ciortuz, dar şi istoricului Mircea 
Măran din Banatul sârbesc ale cărui publicaţii ne‑au înlesnit înţelegerea 
problematicii românilor din vecinătate în perioada interbelică, compli‑
cată şi bogată în evenimente pentru ambele părţi. Foarte importante au 
fost semnalările bibliografice despre epocă şi lucrările de istoriografie de 
către doamna Mihaela Bedecean de la prestigioasa Bibliotecă a Institutului 
Academiei Române „George Bariţ” din Cluj‑Napoca, de care ne‑am folosit 
în redactarea volumului, căreia îi adresăm calde mulţumiri.

De un real folos pentru înţelegerea Școlii Sociologice de la Bucureşti, a 
fenomenului gustian sunt scrierile sociologului Zoltán Rostás şi ale doc‑
toranzilor pe care îi coordonează de mai multă vreme, a colaboratorilor şi 
a platformei on‑line Cooperativa G, dezbaterilor cu prilejul conferinţelor 
tematice, la care am participat. Toate acestea ne‑au mijlocit înţelegerea 
influenţei Școlii în mediul bănăţean, unde s‑a diseminat prin intermediul 
unui grup de intelectuali grupaţi în jurul lui Cornel Grofşorean şi unde, mai 
ales, am aflat drama, sfârşitul unei generaţii, a unui ideal, de la care perso‑
najul central al acestui volum a lipsit din fericire. Altfel neîndoielnic ar fi 
împărtăşit aceeaşi soartă cu aceştia din cauza unui regim nemilos, opresiv, 
care i‑a răpit pe mulţi în plină putere creatoare. 

Adresez mulţumiri şi directorului Muzeului Banatului Montan, dl. 
Flavius Petru Bozu, care a înţeles necesitatea şi urgenţa demersului teoretic 
recuperator, făcând posibilă finalizarea acestui proiect început mai demult.
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Datorăm enorm regretaţilor istorici Valeriu Leu şi Nicolae Bocşan, care 
ne‑au orientat cu ani în urmă spre studierea monografismului în Banat, 
temă care a constituit la vremea respectivă teza de doctorat şi care a deschis 
ulterior noi orizonturi, inclusiv direcţia pe care am abordat‑o în cartea de 
faţă. Le dedic cu pioşenie acest volum. 




