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Minoritatea maghiarã joacã un rol important în viaþa politicã, deoarece
dimensiunea ei, tradiþiile ºi solidaritatea, precum ºi opþiunile pe care ºi
le-a exprimat au devenit sursa principalã de auto-legitimitate a
miºcãrilor naþionaliste ºi ultra-naþionaliste din România contemporanã.

1.EXISTÃ SAU NU UN MODEL AL RECONCILIERII ROMÂNO-MAGHIARE?
Preºedintele SUA, Bill Clinton, a dorit sã explice compatrioþilor sãi necesitatea
intervenþiilor americane în Iugoslavia. La câteva zile dupã ce NATO a început sã
bombardeze Serbia, preºedintele american a pus în discuþie posibilitatea încheierii
disputelor dintre populaþia majoritarã ºi minoritãþi. Acesta a fost unul dintre
subiectele abordate de el în timpul unei vizite în regiunea nordicã a Statelor Unite,
Clinton afirmând cã România a ºtiut cum sã depãºeascã tensiunile existente între
români ºi maghiari. România a devenit astfel un model pentru rezolvarea conflictelor interetnice.
Nu a fost prima datã când Bill Clinton a fãcut asemenea afirmaþii. Cu doi ani în
urmã, pe data de 9 iulie 1997, în timpul unei scurte vizite la Bucureºti, la douã zile
dupã ce Alianþa Nord-Atlanticã a aprobat intrarea Poloniei, Ungariei ºi Cehiei - nu
ºi a României - în NATO, Clinton a declarat: "Aþi transformat vechile dispute în noi
prietenii, atât în interiorul cât ºi în exteriorul frontierelor þãrii. Aþi semnat tratate cu
Ungaria ºi cu Ucraina. Este pentru prima datã când împãrþiþi sarcina unei guvernãri
democratice cu etnicii maghiari. Aþi permis minoritãþilor sã joace un rol mai important în conturarea viitorului comun. Împreunã, reprezentaþi acum noua Românie".
Presa românã a difuzat ºtirea (în interpretare proprie) fãrã întârziere: "Însuºi
preºedintele Statelor Unite afirmã cã maghiarii ar trebui sã fie mulþumiþi de situaþia
existentã în România. Maghiarii sunt întotdeauna atât de greu de mulþumit!".
În aceastã conjuncturã, Béla Markó, preºedintele UDMR (Uniunea Democratã a
Maghiarilor din România), a ripostat. Din 1990 ºi pânã astãzi, partidul condus de el
a obþinut majoritatea voturilor populaþiei maghiare din România. În cele din urmã,
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a organizat o conferinþã de presã. Acest lider politic, care este privit pânã ºi de cãtre
criticii UDMR-ului ca un adevãrat moderat, a afirmat cã nu este adevãrat cã în
România este posibilã o reconciliere.
Pãrerea contrarã, încrezãtoare în posibilitatea unei reconcilieri, s-a rostit pe
cealaltã parte a Atlanticului de-abia în primãvara anului 1999. Timp de doi ani,
UDMR încercase, fãrã nici un rezultat, sã obþinã aprobarea pentru o universitate în
limba maghiarã. În noiembrie 1996, cele douã coaliþii care s-au luptat pentru alegeri,
- Convenþia Democratã din România ºi Uniunea Social-Democratã - au invitat
UDMR-ul sã intre în coaliþia guvernamentalã. În schimb, au promis sã rezolve problemele legate de utilizarea limbii maghiare în educaþie ºi administraþie. În mai 1997,
proaspãtul numit guvern Ciorbea a adoptat o ordonanþã de urgenþã cu privire la
completarea ºi amendarea Legii educaþiei. Pretenþiile UDMR-ului au fost respectate.
Cu toate acestea, parlamentul a continuat sã amâne aprobarea acestui document. Senatorii ºi deputaþii din coaliþie, precum ºi cei din opoziþie, au avut ieºiri
insuportabile împotriva UDMR-ului. În disperare de cauzã, UDMR a hotãrât sã-ºi
asume unele iniþiative parlamentare, prima fiind redeschiderea istoricei Universitãþi
Maghiare din Cluj, numitã Bolyai", iar a doua, înfiinþarea unei Universitãþi multiculturale în limbile maghiarã ºi germanã, iniþiative care au eºuat, prima în vara anului 1998 iar a doua în toamna aceluiaºi an. Campania constantã anti-maghiarã condusã de formaþiunile ºi ziarele naþionaliste care ºi-au manifestat ºovinismul neîngrãdit, au contribuit la iritarea ºi obosirea liderilor UDMR. "Modelul reconcilierii
româno-maghiare", pomenit în mod constant în cadrul întâlnirilor internaþionale de
cãtre guvern ºi de cãtre preºedintele României, în încercarea de a arãta progresul
democratic pe care l-a fãcut România, privit din interiorul þãrii, arãta destul de stângaci. Chiar ºi Secretarul de Stat pentru Învãþãmântul Superior, membru al unui
guvern în componenþa cãruia se afla ºi UDMR-ul, se referea la cererile maghiarilor
ca la niºte "pretenþii de segregare etnicã în diverse forme instituþionale". Existã în
aceastã declaraþie vreun semn de reconciliere?
La numai trei luni dupã intervenþia preºedintelui Bill Clinton ºi replica lui Béla
Markó, parlamentul român a adoptat o lege a educaþiei. În iunie 1999, principalele
revendicãri ale maghiarilor în domeniile de interes major pentru ei au fost adoptate.
În proiectul final au fost incluse ºi câteva mici compromisuri, dar urma sã aibã vreun
rezultat aceastã nouã turnurã în relaþiile româno-maghiare? Cine a avut în cele din
urmã dreptate: Bill Clinton sau Béla Markó?
2.ROMÂNIA: PROFIL REGIONAL ªI GEOPOLITIC
De ce este preocupat preºedintele Statelor Unite ale Americii de soarta populaþiei
maghiare de pe teritoriul României? Pentru a rãspunde la aceastã întrebare avem
nevoie de câteva informaþii.
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România este un stat relativ nou, creat între 1859 ºi 1862 prin unirea a douã
principate cu o majoritate etnicã româneascã: Moldova ºi Þara Româneascã. În
1918, România ºi-a modificat graniþele prin încorporarea altor trei teritorii cu o populaþie majoritar româneascã: Transilvania, care fãcuse parte din Ungaria pânã în
secolul al XVII-lea iar apoi devenise provincie autonomã în Imperiul Austro-Ungar
pânã la dizolvarea acestuia din urmã, la sfârºitul primului rãzboi mondial; Bucovina,
parte a Imperiului habsburgic din 1775; ºi Basarabia, din punct de vedere istoric
parte componentã a Moldovei pânã în 1812, când a fost ocupatã de Rusia.
Frontierele României au mai fost modificate o datã, la începutul celui de-al
doilea rãzboi mondial, când Basarabia a fost ocupatã de URSS. Aceste evenimente
istorice au dus la modificarea continuã a componenþei etnice a populaþiei. Dupã
1918, între graniþele României Mari mai trãiau aproximativ 10,0% maghiari, 4,4%
germani, 3,2% evrei, 1,7% romi ºi 2,9% ruºi, ceea ce reprezenta aproximativ 22%
din întreaga populaþie a þãrii. Statul român a tratat aceastã realitate multiculturalã
de pe poziþia unui "stat naþional, unitar".
La încheierea celui de-al doilea rãzboi mondial (Pacea de la Paris, 1947), Uniunea
Sovieticã a pretins din nou Basarabia. Pe lângã miºcãrile de populaþie din timpul
rãzboiului, noua retrasare a frontierelor naþionale a dus ºi ea la diminuarea diversitãþii
etnice. Între 1947 ºi 1990, un numãr important de etnici germani ºi evrei au pãrãsit
þara, alungaþi de regimul comunist. Harta etnicã a României de astãzi diferã într-un
mod semnificativ de cea dintre anii 1918 ºi 1940. Cele 16 minoritãþi naþionale înregistrate cu ocazia recensãmântului din 1992 sunt urmãtoarele: 1.620.199 maghiari,
409.723 romi1, 119.436 germani, 66.833 ucraineni, 36.688 lipoveni-ruºi, 29.533
turci, 29.080 sârbi, 24.649 tãtari, 20.672 slovaci, 9.953 bulgari, 9.107 evrei, 5.800
cehi, 4.247 polonezi, 4.180 croaþi, 3.897 greci, 2.023 armeni. Alte 8.420 de persoane
ºi-au declarat apartenenþa la caraºoveni (2.775), la ceangãi (2.165) ºi alte etnii.
În mod cert, statutul pe care îl are fiecare minoritate în cadrul statului român se
poate schimba cu uºurinþã într-un valoros capital politic. Minoritatea maghiarã joacã
un rol important în viaþa politicã, deoarece dimensiunea ei, tradiþiile ºi solidaritatea,
precum ºi opþiunile pe care ºi le-a exprimat au devenit sursa principalã de auto-legitimitate a miºcãrilor naþionaliste ºi ultra-naþionaliste din România contemporanã.
Prin urmare, relaþiile etnice din interiorul þãrii au o importanþã crucialã în
evoluþia democraþiei din România. Dar miza este încã ºi mai mare. Statutul
minoritãþilor naþionale reprezintã, mai ales în aceastã regiune de la periferia
Balcanilor, o problemã de stabilitate naþionalã. Un conflict cu Ungaria declanºat de
o aºa-zisã represiune a etnicilor maghiari din România sau un conflict cu Ungaria
stârnit de o presupusã represiune a celor 900.000 de etnici români din acea þarã ar
avea consecinþe dezastruoase.
1

Cifrele stabilite prin recensãmânt sunt diferite de cele actuale. Asociaþiile de romi au oferit cifre
diferite, majoritatea oscilând între 1 ºi 2 milioane de etnici romi.
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De asemenea, diversitate etnicã din România are consecinþe geopolitice. Între
România ºi Rusia se aflã doar Republica Moldova ºi Ucraina, aceasta din urmã
pãrând sã aibã destinaþia unui stat-tampon. NATO ºi UE îºi întind frontierele cãtre
aceastã zonã. Va deveni România un stat membru în aceste structuri? Va rãmâne
sub influenþa regimului din Moscova? Rãspunsul diferã în funcþie de proeminenþa
politicã a forþelor naþionaliste, o proeminenþã care depinde ea însãºi de soarta
minoritãþilor din þarã.
De aceea preºedintele Statelor Unite a adus în discuþie relaþia dintre majoritatea
românã ºi minoritatea maghiarã. Într-adevãr, aceastã relaþie afecteazã politica
internã, securitatea regionalã ºi legãturile geopolitice. ªi, în cele din urmã, existenþa
oricãrui cetãþean român, fie el bãrbat sau femeie.
3. SMARANDA ENACHE
29 ianuarie, 1990. Seara, în Bucureºti. Am auzit pentru întâia oarã de Smaranda
Enache la sediul Grupului pentru Dialog Social. "Ai vãzut-o asearã pe doamna aceea
din Târgu Mureº la televizor?", m-a întrebat un vechi prieten trecând prin hol, vizibil impresionat de o emisiune a TVR1. Nu o vãzusem. Smaranda Enache, copreºedinta Ligii Pro-Europa, fondatã la sfârºitul lunii decembrie 1989 în oraºul transilvãnean Târgu Mureº, a acordat un interviu televiziunii, pe 25 ianuarie 1990.
Interviul a fost difuzat pe postul TVR1, la Bucureºti, în seara zilei de 28 ianuarie.
Intervenþia ºi comentariile ei au tras un semnal de alarmã în legãturã cu tensiunea
existentã în Târgu Mureº. Dupã cum s-a exprimat, sec, ea însãºi: "Nu e nevoie sã
repetãm ce s-a întâmplat în Nagorno Karabah; rezultatul situaþiei din acest oraº
reprezintã un factor cheie în evoluþia democraþiei româneºti".
Ce se întâmpla în Târgu Mureº? Cine era Smaranda Enache? Ce era Liga ProEuropa?
Târgu Mureº este un vechi oraº secuiesc, cu o puternicã tradiþie în domeniul
educaþiei universitare ºi al vieþii intelectuale. Între 1948 ºi 1959 a fost capitala
Regiunii Autonome Maghiare. La fel ca în majoritatea oraºelor din Transilvania,
compoziþia etnicã a oraºului Târgu Mureº este majoritar maghiarã. Pe perioada
autonomiei, populaþia maghiarã reprezenta aproximativ 80% din locuitorii oraºului.
În decursul anilor '70 a scãzut la 70%. Din acest moment încoace, programul de
modificare a proporþiei etnice a funcþionat în linie dreaptã. Muncitori moldoveni au
fost aduºi sã lucreze în întreprinderile nou construite2. Doctorii, profesorii ºi alþi
reprezentanþi ai elitei sociale maghiare au fost numiþi în posturi cât mai îndepãrtate
din celelalte provincii române, ºi nu în Târgu Mureº. În 1989, procentul de români
2
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ºi maghiari din oraº era aproape egal. Dupã revoluþie, a fost gãsitã o hartã în sediul
Consiliului Judeþean al Partidului. Aceasta oferea detalii privind mãsurile anuale
luate în vederea migrãrii populaþiei române, în scopul modificãrii în continuare a
proporþiilor etnice. Ea a reprezentat prima dovadã concretã a programului destinat
intensificãrii sistematice a dominaþiei etnice româneºti, program susþinut de statul
naþional comunist sub regimul Ceauºescu.
În ultima perioadã a anilor '80 a fost pusã în aplicare o politicã violentã antimaghiarã. Cei care vorbeau ungureºte erau excluºi din toate funcþiile de conducere.
Vechile tradiþii bilingve sau biculturale ale sãrbãtorilor oficiale s-au transformat în
amintire. Poezii maghiare nu s-au mai recitat nici mãcar la încheierea anului ºcolar.
În documentele maghiare trebuiau folosite exclusiv denumirile geografice româneºti.
Cu toate acestea, acei ani au fost în acelaºi timp martorii unei timide nesupuneri,
bazatã pe luarea de atitudini democratice. În aceastã privinþã, Teatrul de Pãpuºi din
Târgu Mureº s-a bucurat de o situaþie privilegiatã. În 1983, Smaranda Enache,
tânãra secretarã literarã a teatrului, absolventã a Facultãþii de filologie din cadrul
Universitãþii din Bucureºti, a fost numitã directoare a instituþiei. Din acel moment,
Teatrul de Pãpuºi a devenit scena unor acþiuni ingenioase ºi amuzante, dar marginale, de contestare a indicaþiilor guvernamentale. Comitetul de Partid se înfuria de
fiecare datã când culorile costumelor actorilor din anumite scene erau asemãnãtoare
cu cele ale steagului maghiar: roºu, alb ºi verde3. De fiecare datã când pe afiºe
apãreau simboluri maghiare, afiºele trebuiau distruse. Cenzura tãia din texte orice
referinþã la naþiunea maghiarã. În 1989, controlul asupra oricãrui semn de
nesupunere devenise de-a dreptul isteric. Pentru unii dintre românii de la Teatrul de
Pãpuºi din Târgu Mureº, nesupunerea s-a concretizat în formarea unui front comun
cu colegii lor maghiari.
4.LIGA PRO-EUROPA
Apariþia acestei solidaritãþi timpurii este motivul pentru care demonstraþiile din
decembrie 1989 care au dus la rãsturnarea regimului Ceauºescu, iar la Târgu Mureº
au întâlnit un grup unit de români ºi maghiari. În seara zilei de 21 decembrie, sloganul "ºovinismul nu existã" putea fi auzit strigat tare pe strãzile din Târgu Mureº.
Smaranda Enache a fost invitatã sã facã parte din Consiliul Judeþean al Frontului
Salvãrii Naþionale, noua structurã de conducere a oraºului.
Grupul de intelectuali de la Teatrul de Pãpuºi s-a întâlnit zilnic, în acele vremuri
tulburi. Soþul Smarandei Enache, Elek Szokoly, etnic maghiar, a fost convins de
necesitatea de a crea asociaþii alternative. Pe 30 decembrie 1989, douãzeci ºi unu
de cetãþeni ai oraºului Târgu Mureº s-au întâlnit pentru a fonda Liga Pro-Europa.
3

Culorile steagului românesc sunt roºu, galben ºi albastru.
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Ei erau de pãrere cã scopurile democraþiei ºi cooperãrii interetnice nu pot fi realizate
decât în cadrul unei Europe unite. Militarea pentru Europa a fost consideratã expresia cea mai completã a reformei societãþii româneºti.
Cu toate acestea, semnele refacerii comunismului naþional au apãrut foarte
devreme în Târgu Mureº ºi au fost mai puþin ambigue decât în alte þãri. Aceiaºi
dinozauri care conduseserã oraºul pânã la cãderea lui Ceauºescu deveniserã acum
din nou activi în clãdirea Consiliului Local al Frontului Salvãrii Naþionale4. Ioan
Movilã, fostul secretar judeþean, nu ºi-a ascuns prezenþa în locul în care noul partid îºi începuse activitatea de conducere. Generalul Scrieciu ºi colonelul Jueu, persoane responsabile de represiunea revoluþionarilor (în seara zilei de 21 decembrie
fuseserã trase focuri de armã ºi muriserã oameni), îºi fãcuserã deja simþitã prezenþa
în micul grup local de conducere.
În primele zile ale lunii ianuarie, Consiliul Frontului Salvãrii Naþionale a fãcut o
declaraþie în care s-a referit la abuzurile regimului Ceauºescu cu privire la
minoritãþile naþionale ºi a promis cã vor fi luate mãsuri pentru remedierea lor.
Poziþia asumatã de CFSN în privinþa naþionalitãþilor conlocuitoare a dus la apariþia
rapidã a revendicãrilor din partea comunitãþii maghiare. Una dintre revendicãrile
principale a fost aceea a separãrii ºcolilor mixte. Fostele ºcoli ºi licee maghiare, veritabile instituþii de identitate comunitarã a maghiarilor din Transilvania, fuseserã
toate transformate în ºcoli mixte. Însemnele maghiare dispãruserã fãrã nici o urmã.
Sistemul maghiar de educaþie devenise numai o anexã a sistemului educaþional
majoritar român. Atotcuprinzãtorul proces românesc de asimilare se desfãºurase cu
rapiditate în anii 1980.
Aceastã acþiune negativã a determinat UDMR-ul sã pretindã refacerea fostelor
instituþii ºcolare imediat dupã revoluþie. Revenirea la separarea ºcolilor avusese deja
loc în câteva oraºe din Transilvania. CFSN din Târgu Mureº s-a pronunþat în favoarea
separãrii liceului principal din oraº, fostul liceu maghiar Bolyai, care avea în 1990 un
procent de aproximativ 25% elevi români. Decizia CFSN prevedea ca separarea sã
aibã loc în luna septembrie, dupã încheierea vacanþei ºcolare. Pãrinþii copiilor români
s-au opus. Profitând de orice eveniment public, copiii români ºi maghiari ºi-au
exprimat punctul de vedere, însuºit de la pãrinþii lor. În cele din urmã, într-o zi, elevii români au gãsit porþile liceului închise. Profesorii maghiari le-au interzis sã intre
în ºcoalã. Dupã o zi sau douã, populaþia românã a oraºului a redeschis porþile ºcolii,
dar tensiunea dintre români ºi maghiari atinsese deja un punct critic.

4
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5.LIGA PRO-EUROPA ªI VIOLENÞELE DIN TÂRGU MUREª
În tot acest timp, membrii Ligii Pro-Europa au încercat cu disperare sã stopeze
deteriorarea relaþiilor dintre românii ºi maghiarii din oraº. Smaranda Enache a vorbit profesorilor ºi elevilor români ºi maghiari din liceu. A încercat sã medieze conflictul. A discutat cu preoþii ortodocºi care au refuzat cu încãpãþânare sã le vorbeascã baptiºtilor, catolicilor sau evreilor. Intelectualitatea din Târgu Mureº nu s-a
dovedit a fi cu mult mai interesatã decât preoþii. Istoricii invitaþi sã dezbatã pe
marginea temei româno-maghiare au ezitat ºi ei în a-ºi folosi autoritatea pentru
a determina pe români ºi unguri sã-ºi rezolve problemele prin intermediul dialogului. Apelurile repetate fãcute de Smaranda Enache ºi de colegii ei, adeseori pe
postul local de televiziune, au rãmas fãrã nici un rezultat. Mai mult chiar, ea a
început sã primeascã acasã telefoane de ameninþare. Pãrinþii Smarandei s-au trezit
dintr-o datã fãrã nici un prieten. Comunitãþile au întrerupt comunicarea.
Promotorii relaþiilor româno-maghiare, ca Smaranda, erau consideraþi trãdãtori de
cãtre co-naþionalii lor.
Pe 17 martie 1990, Smaranda Enache a participat la întâlnirea intelectualilor
români ºi maghiari, organizatã la Budapesta. Pe 19 martie s-au declanºat violenþele din Târgu Mureº. Grupuri de maghiari ºi români (cei din urmã aduºi cu
autobuzele administraþiilor locale din satele din împrejurimi, înarmaþi cu bâte confecþionate cu câteva zile înainte) s-au confruntat în piaþa centralã a oraºului. Cinci
oameni au murit ºi sute de români ºi unguri au fost rãniþi. Scriitorul Sütõ András
ºi-a pierdut un ochi.
Violenþele din Târgu Mureº au durat de pe 19 pânã pe 21 martie. La sfârºitul
lunii martie a fost creat SRI (Serviciul Român de Informaþii). Decretul de înfiinþare
a SRI, emis de Biroul pentru Unitate Naþionalã al Consiliului, a fost ilegal, deoarece
nu fusese votat de CPUN (Consiliul Provizoriu pentru Unitate Naþionalã)5. Campania
dusã de o anumitã parte a presei a adus dovezi în plus despre faptul cã violenþele
din Târgu Mureº au fost puse la cale de oamenii lui Ion Iliescu pentru a justifica
apariþia SRI-ului6. Acest lucru s-a petrecut la trei luni dupã ce Securitatea lui Nicolae
Ceauºescu fusese dizolvatã, în urma Revoluþiei din decembrie 19897.

5
6
7

CPUN a înlocuit CFSN prin includerea reprezentanþilor partidelor politice istorice.
Cu o lunã înainte de declanºarea violenþelor, Virgil Mãgureanu, viitorul director al SRI, a fondat Vatra Româneascã, o organizaþie ºovinã, adânc implicatã în evenimentele din Târgu Mureº.
Aflat în spital, Mihãilã Cofariu, una dintre victime, a recunoscut cã preotul din satul lui a tras
clopotele cu câteva zile înainte de declanºarea evenimentelor ºi le-a spus oamenilor sã se
pregãteascã a merge la Târgu Mureº pentru a reprima "iredentismul ungar".
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6.PACIFISMUL INTERETNIC DUPÃ VIOLENÞÃ
Valul de violenþã din 19 martie 1990 a schimbat societatea româneascã pentru mulþi
ani. Liga Pro-Europa nu a mai putut sã atragã oameni la întâlniri. Discuþiile despre
bunele relaþii dintre români ºi maghiari nu puteau suna altfel decât fals în urechile
locuitorilor din Târgu Mureº. Oraºul îºi lingea rãnile. Liga Pro-Europa, învinsã în
acest moment al existenþei ei, trebuia sã adopte o altã strategie. În iunie 1990 a fost
declanºatã operaþiunea "Bicicletele". Copiii români ºi maghiari au fost invitaþi sã
participe la un concurs de reparat biciclete stricate din Germania, câºtigãtorii
urmând sã le primeascã drept premii. În septembrie 1990 a avut loc un seminar pe
teme ecologice. Specialiºtii români ºi maghiari invitaþi ºi-au susþinut lucrãrile alãturi
de colegii lor germani. În octombrie '90 , noiembrie '90 , ianuarie '91 , au fost
puse în practicã tot felul de tactici de învãluire, toate având drept scop apropierea
dintre români ºi maghiari. În vara anului 1991, Liga Pro-Europa, împreunã cu
FIDESZ8, a preluat organizarea taberei Bálványos. Din acel moment, aceastã tabãrã
anualã de varã, care îi adunã laolaltã pe liderii români ºi maghiari, s-a transformat
într-o zonã specialã, destinatã întâlnirilor ºi dialogului dintre elitele celor douã
comunitãþi. Ulterior, Liga Pro-Europa a înfiinþat Gazeta de Mureº, cel dintâi sãptãmânal local dedicat ideii de promovare a toleranþei.
7. ALTE "BÃTÃLII" LOCALE: CLUJ, OCTAVIAN BURACU ªI DIALOGUL
INTERETNIC
Octavian Buracu a fost membru fondator al Alianþei Civice9, al Fundaþiei Culturale a
Transilvaniei din Cluj ºi al Organizaþiei Româno-Britanice de Educaþie în Sfera
Drepturilor Omului. El mai este ºi membru de onoare al Asociaþiei de Prietenie
Româno-Maghiare din Pécs. Dar, mai înainte de orice, numele lui este legat de
Asociaþia de Dialog Interetnic, al cãrei fondator ºi director a fost.
La citirea elogiului din data de 27 februarie 1999, cu prilejul decernãrii lui
Octavian Buracu a titlului post-mortem de "Membru de Onoare al Ligii Pro-Europa",
a fost pusã urmãtoarea întrebare retoricã: Mai poate mira pe cineva cã, în interviul
acordat Gazetei de Mureº în 1993, imediat dupã ce fusese concediat, ( ) Octavian
Buracu a declarat, în legãturã cu incitãrile etnice din Cluj: "ca român, sunt mult mai
indignat decât maghiarii?"
Autorul elogiului a continuat: nu reprezintã aceastã demnã consecvenþã cea mai
naturalã trãsãturã din lume a omului de onoare? Ce poate fi mai demn pentru acest
autentic patriot român european, decât scuza pe care a adresat-o minoritãþilor în
8
9
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numele poporului sãu, pentru prostiile xenofobe ale primarului Clujului? Ce poate fi
mai natural decât înþelepciunea rostitã de el cu câteva luni înainte de muri: "nu
existã popoare bune ºi popoare rele, existã numai oameni buni ºi rãi?"10
Începând din 1990, Octavian Buracu a iniþiat contacte, întâlniri, asociaþii, seminarii, schimburi de copii, a luat atitudine, a fãcut declaraþii, a lansat comunicate ºi
a strâns liste de semnãturi în numele prieteniei româno-maghiare. El a fost cel mai
consecvent dintre toate glasurile româneºti care ºi-au exprimat dezaprobarea faþã de
excesele paranoice ale lui Gheorghe Funar, primarul oraºului Cluj, capitalã a
Transilvaniei. Împreunã cu Doina Cornea, binecunoscutul disident politic din timpul
regimului Ceauºescu, el a intrat în opoziþie cu naþionaliºtii români.
Ca ºi Doina Cornea, nici el nu avea vreo îndoialã cu privire la legãturile existente
între gãlãgioºii ultra-naþionaliºti ºi grupul politic din jurul preºedintelui Ion Iliescu,
care a preluat puterea în Bucureºti, în urma primelor alegeri libere þinute dupã rãsturnarea regimului Ceauºescu. Alegerile libere nu implicã în mod automat instaurarea democraþiei. În privinþa Doinei Cornea, aceasta a rãmas tot atât de devotatã
luptei împotriva provocãrilor naþionaliste din cadrul regimului post-revoluþionar, pe
cât fusese de credincioasã ºi luptei împotriva manifestãrilor totalitariste din regimul
comunist anterior. Iatã ce a scris dupã ce Gheorghe Funar, primarul Clujului ºi
preºedintele PUNR (Partidul Unitãþii Naþionale din România), a inaugurat un
amplasament arheologic în piaþa centralã a oraºului (de fapt, în scopul mutãrii statuii regelui Matei Corvin, cel mai important monument maghiar de pe teritoriul
Transilvaniei): "Sunt convinsã cã diversitatea de la Cluj are o semnificaþie cu mult
mai mare decât cea de pe plan local. Funar nu este un prost, cum i se spune, el este
un instrument în mâinile Puterii ºi la dispoziþia ei (ca ºi ceilalþi extremiºti din cercurile ei). Cred cã o putem numi o dorinþã de tip KGB de a iugoslaviza România,
care serveºte intereselor meschine, de auto-conservare, ale Puterii"11.
Odatã cu înfiinþarea organizaþiei naþionaliste Vatra Româneascã ºi a PUNR-ului,
în 1990, dar mai ales dupã alegerea lui Gheorghe Funar în funcþia de primar, oraºul
Cluj a devenit centrul provocãrilor anti-maghiare. Aceastã dezvoltare negativã s-a
produs într-un oraº în care, pânã la primul rãzboi mondial, populaþia majoritarã era
de origine maghiarã ºi care are la ora actualã un procent de maghiari de 23%. Clujul
a fost nu numai centrul vieþii economice ºi universitare, ci ºi cel al competiþiei simbolice dintre români ºi maghiari. Dar, din 1992, oraºul este dominat de prezenþa lui
Gheorghe Funar, primarul, fost lider al PUNR (între 1992 ºi 1996), al doilea partid
din România ca importanþã parlamentarã. Monumentele maghiare din oraº au fost
dãrâmate, participanþii la întrunirile maghiare au fost amendaþi în mod arbitrar, sta10 Szokoly Elek, "Laudatio pentru Octavian Buracu", în Gazeta Ligii Pro-Europa, nr. 2/1999, p. 6-7.
Primarul xenofob al Clujului era Gheorghe Funar, preºedinte PUNR între 1992 ºi 1996.
11 Doina Cornea, "Conflictul de la Cluj nu este un conflict interetnic", în 22, nr. 28, 8 iulie 1994.
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tuile erau ameninþate de pericolul de a fi mutate, urmând indicaþiile primarului (!)
steagul de pe Consulatul Ungar a fost furat, bãncile din parc au fost vopsite în culorile tricolorului românesc, roºu, galben ºi albastru etc. Maghiarii au protestat, au
organizat demonstraþii, au participat la procesiuni, au avertizat, au reacþionat în
mod pasiv ºi, uneori, cu furie.
Motivul pentru care Clujul nu a devenit centrul unor confruntãri sângeroase se
datoreazã ºi prezenþei unor personalitãþi româneºti care s-au asociat cu maghiarii
din Cluj. Poate cã cel mai semnificativ eveniment a avut loc în 1994, când
Asociaþia de Dialog Interetnic ºi filiala Alianþei Civice le-a propus cetãþenilor sã
mãrºãluiascã alãturi de maghiari într-unul dintre cele mai tensionate momente din
viaþa oraºului. Extremiºtii membri ai Vetrei Româneºti se pregãteau sã reprime
demonstraþia maghiarã.
De aceea, Octavian Buracu, Doina Cornea, Dana Prelipceanu12, Virgil Lazãr13,
Marius Tabacu14, Liliana Bocu15 ºi colegi ai lor, deºi puþini ca numãr, au insuflat viaþã
principalelor organizaþii civice din oraº ºi au jucat un rol considerabil în prevenirea unei
vãrsãri de sânge asemãnãtoare cu cea care a avut loc în martie 1990 la Târgu Mureº.
Militanþii români pentru comunicare interetnicã au fost activi ºi în alte oraºe din
Transilvania. Ana Maria Pop, o bine-cunoscutã traducãtoare în ºi din limba
maghiarã, a avut un rol activ la Satu Mare. Un alt oraº care nu poate fi trecut cu
vederea este Timiºoara - cel mai cosmopolit ºi multicultural oraº din Transilvania.
Toate asociaþiile importante din acest oraº, cum ar fi filiala Alianþei Civice,
Solidaritatea, Societatea Timiºoara, filiala Uniunii Scriitorilor ºi, în mod excepþional,
conducãtorii spirituali ai comunitãþilor religioase, au sprijinit ideea de toleranþã existentã în tradiþia acestei regiuni.
8. GDS, "22", ALIANÞA CIVICÃ, UNIUNEA SCRIITORILOR
Cu toate acestea, într-o þarã super-centralizatã cum este România, micile victorii din
provincie nu ar fi contat prea tare dacã podul dintre maghiari ºi români nu ar fi fost
susþinut în Bucureºti, acolo unde se joacã marile mize politice. Chiar ºi UDMR, formaþiunea reprezentativã maghiarã, trebuie sã îºi ducã bãtãliile politice în capitalã,
cu toate cã 93% din populaþia maghiarã trãieºte în Transilvania.
Întâmplarea a fãcut ca un grup de intelectuali care au înfiinþat GDS, Grupul pen12 Soþul ei, doctor, a tratat-o pe Doina Cornea pe durata disidenþei acesteia din urmã. Acest lucru
se întâmpla într-o vreme când asemenea acte de profesionalism erau cotate drept semne ale
opoziþiei.
13 Virgil Lazãr a fost ºi corespondentul local al ziarului naþional România Liberã. Articolele lui au
avut o contribuþie importantã în prezentarea corectã a realitãþii. Între 1990 ºi 1996, acest ziar
a trecut de partea opoziþiei, mai ales dupã ce s-au adâncit tendinþele naþionaliste.
14 Redactor la televiziunea din Cluj.
15 Liliana Bocu a avut ºi iniþiativa, rar întâlnitã, de a lansa un program destinat copiilor romi.
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tru Dialog Social, la sfârºitul anului 1989, ºi apoi revista numitã "22", dupã data la
care a cãzut regimul comunist, sã aibã o atitudine decisivã în privinþa relaþiilor
româno-maghiare. Pus pe picioare de foºtii disidenþi (Doina Cornea, Mircea Dinescu,
Radu Petrescu, Radu Filipescu º.a.) ºi de intelectuali care au respins fãþiº ideologia
comunistã (Gabriel Liiceanu, Mihai ªora, Andrei Pleºu, Radu Popa, Mariana Celac º.a),
imediat dupã revoluþie grupul s-a bucurat de un prestigiu imens, datoritã reputaþiei
membrilor sãi. Motivat de o gândire liberalã, democratã, grupul a intrat imediat în
legãturã cu parteneri din Ungaria, participând la câteva întâlniri ºi evenimente cu o
semnificaþie simbolicã pentru acea perioadã. Unul dintre acestea a fost dialogul
româno-maghiar din 17-23 martie 1990, de la Budapesta.
Totuºi, în aceastã privinþã, revista "22" a sintetizat chiar mai bine "ideologia"
grupului. Încã de la primele numere, revista a avut drept colaboratori reprezentanþi ai minoritãþilor (János Szász, Helmuth Britz) ºi în paginile ei au apãrut
apelurile cu privire la reconcilierea româno-maghiarã (vezi Apelul Comitetului
Maghiar de la Helsinki cãtre politicienii democraþi români). În timp ce limbajul
ºovinismului ºi al urii umplea ziarele aservite puterii politice, articolele din "22"
îndemnau la dialog ºi multe dintre ele purtau semnãturile colegilor germani,
maghiari, armeni, greci etc. Primul articol despre þigani a vãzut lumina tiparului
în martie ºi a avut drept urmare adoptarea în exclusivitate, în paginile revistei, a
termenului de "romi", cuvânt care la vremea respectivã suna absolut exotic pentru majoritatea populaþiei.
Uniunea Scriitorilor a fost o altã instituþie care a încurajat intercomunicarea în
acea perioadã crucialã. Prin comparaþie cu toate celelalte organizaþii din întreaga
Europã comunistã, Uniunea Scriitorilor s-a bucurat de un statut special. Privite de
foºtii comuniºti ca principale instituþii de propagandã ºi recunoscându-li-se scriitorilor puterea de a domina spaþiul simbolic, uniunilor de acest tip li s-au oferit avantaje materiale ºi privilegii simbolice. Scriitorii români, bulgari ºi ex-sovietici se
numãrau printre puþinii cetãþeni care aveau ºansa de a vizita þãrile occidentale. Toate
acestea au contribuit la promovarea imaginii uniunilor scriitorilor în societate.
Acesta este motivul în virtutea cãruia spaþiul simbolic controlat de scriitori a jucat
un rol decisiv în rãsturnarea logicii din societatea româneascã de la sfârºitul anului
1989. În cadrul sesiunii Uniunii Scriitorilor, care a avut loc la sfârºitul lunii decembrie 1989, Mircea Dinescu a fost ales preºedinte. Unul dintre cei mai cunoscuþi
disidenþi ai regimului Ceauºescu ºi o persoanã extrem de popularã datoritã stilului
de comunicare, Mircea Dinescu era un liberal. Imediat dupã revoluþie, scriitorii
maghiari din Budapesta ºi Bucureºti ºi-au întãrit legãturile ºi au început sã lucreze
la proiecte comune16. Uniunea Scriitorilor a refuzat în mod sistematic sã se implice
16 Béla Pomogáts, scriitorul maghiar care a devenit, în 1996, preºedintele Uniunii Scriitorilor din
Ungaria ºi care a iniþiat multe întâlniri între scriitorii ºi intelectualii români ºi maghiari, a avut
ºi el un rol decisiv.
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în acþiunile de propagandã naþionalistã promovate de regim ºi în acþiunile cu scriitorii care colaborau cu noul regim condus de preºedintele Ion Iliescu.
Naþionaliºtilor nu le-a fost greu sã înþeleagã adevãrata semnificaþie a distanþãrii
Uniunii Scriitorilor Români de politica naþionalistã. (Putem sã judecãm aceastã situaþie mai bine dacã facem o comparaþie cu rolul de suporter al iniþiativei naþionaliste
pe care l-a jucat Uniunea Scriitorilor din Iugoslavia). Chiar dacã Uniunea Scriitorilor
nu a militat niciodatã concret în sprijinul relaþiilor româno-maghiare, ea a facilitat
legãtura dintre cele douã etnii, le-a asigurat spaþiul necesar întâlnirilor ºi un cadru
favorabil rezolvãrii problemelor de interes comun.
Cea mai cuprinzãtoare organizaþie liberalã din România, Alianþa Civicã, a fost
înfiinþatã în noiembrie 1990. Aceastã organizaþie umbrelã a apãrut ca rezultat al
cooperãrii dintre unele organizaþii locale: Grupul pentru Dialog Social, Grupul
Independent pentru Democraþie din Bucureºti, Societatea Timiºoara, din oraºul în
care a început revoluþia din decembrie 1989, Asociaþia 15 noiembrie din Braºov,
Agora din Iaºi ºi Liga Pro-Europa din Târgu Mureº. Alianþa a dobândit un impact
naþional încã de la început. La apelul Alianþei Civice din decembrie 1990 au rãspuns
în jur de 200.000 de oameni din Bucureºti ºi alte zeci de mii din principalele oraºe.
A fost cea dintâi mobilizare civicã de asemenea proporþii.
La cel dintâi consiliu al directorilor Alianþei Civice au fost invitate sã participe
personalitãþi ca Smaranda Enache ºi Péter Bányai. În ciuda tensiunilor create de
manipulãrile îndelungi, românii ºi maghiarii au reuºit, în mod extraordinar, sã se
întâlneascã la filialele Alianþei Civice din Târgu Mureº ºi Covasna. Deoarece fusese
conceputã ca o miºcare multietnicã într-o primã fazã, Alianþa a reuºit sã demonstreze cã o miºcare extinsã la nivel naþional îi poate aduna laolaltã pe români ºi
maghiari. În ianuarie 1991, Alianþa Civicã a elaborat ºi adoptat un document cu
privire la Drepturile ºi Libertãþile Fundamentale, iar în iunie 1991 o Declaraþie privind
Drepturile Minoritãþilor Naþionale.
Alianþa a intervenit într-un mod spectaculos, în toamna anului 1991, într-un
moment în care o incitare periculoasã era pe punctul de a pune pe jar Transilvania.
9.TOAMNA ANULUI 1991: STAREA DE ALERTÃ A ARMATEI A IV-A DIN
TRANSILVANIA
În toamna anului 1991, un proiect de lege cu privire la organizarea SRI (Serviciul
Român de Informaþii), succesorul vechii Securitãþi, a fost trimis spre dezbatere parlamentului României. În proiectul de lege, SRI-ul revendica dreptul de a supraveghea pe termen nedefinit orice cetãþean, de a deþine sau folosi întreprinderi comerciale ºi de a efectua alte activitãþi economice. Cãuta sã obþinã puterea excesivã,
atât de urâtã de populaþie, din cauzã cã reamintea de omnipotenþa vechii Securitãþi.
Odatã în plus, SRI-ul trebuia sã îºi demonstreze utilitatea aºa cum o fãcuse în mar100
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tie 1990. Mai mult încã, în acelaºi interval de timp, se afla în faza finalã adoptarea
Constituþiei României, iar speranþele de a gãsi tente naþionaliste în ea erau mari17.
Pentru a atrage încã o datã atenþia publicului în legãturã cu ameninþarea
maghiarã, s-a înaintat parlamentului "Raportul Covasna-Harghita". În raport era
incriminatã populaþia majoritar maghiarã din cele douã judeþe, afirmându-se cã
maghiarii i-au ameninþat ºi alungat pe românii din zonã. Schema aplicatã urmãrea
în detaliu modelul propagandei anti-albaneze din Kosovo, care pretindea cã
albanezii i-au evacuat pe sârbi ºi care, astfel, deschidea porþile represiunii18. Zile în
ºir, de la tribuna parlamentului, reprezentanþii partidelor extremiste au þinut discursuri împotriva pericolului maghiar. Acuzaþiile cu privire la evenimentele din Covasna
ºi Harghita erau ridicole, dar eficiente. Posturile de televiziune le difuzau în permanenþã. Dintr-o datã, din nimic a izbucnit o atmosferã incendiarã. Fiecare nouã
declaraþie fãcutã de partidele naþionaliste ºi de instituþiile dominate de acestea nu
fãcea altceva decât sã amplifice instabilitatea. Reprezentanþii minoritãþii maghiare
au început sã protesteze. Anxietatea se amplifica în Transilvania. Armata a IV-a din
Transilvania, condusã de un general care avea legãturi strânse cu partidele naþionaliste române, a intrat în stare de alertã. Tensiunea plutea în aer. Undeva, în
Transilvania, se aºtepta ca o scânteie sã genereze foc. Acesta ar fi putut sã se
aprindã, provocând, încã o datã, moartea românilor ºi a maghiarilor. Ar fi fost un
argument în plus în favoarea adoptãrii legii care investea SRI-ul cu puteri sporite.
În acest moment, Alianþa Civicã din Covasna a lansat un apel la reconciliere. I-a
invitat pe români ºi maghiari sã participe împreunã la un marº de protest împotriva
incitãrii la urã interetnicã. Alianþa Civicã a fãcut tot posibilul pentru a-i implica ºi
pe liderii comunitãþii în acest eveniment. Ca vice-preºedinte al Alianþei, am pãrãsit
Bucureºtiul pentru a mã îndrepta spre Miercurea Ciuc, capitala Covasnei, unde m-am
întâlnit cu Smaranda Enache ºi cu alþi lideri locali, pentru a face un apel public
locuitorilor oraºului. Oraºul era plin de oameni în uniformã, atât soldaþi cât ºi ofiþeri
politici. La întâlnire au fost prezenþi între 3.000 ºi 5.000 de oameni. Români ºi
maghiari s-au adunat laolaltã pentru a-ºi exprima dorinþa de a convieþui în liniºte,
în ciuda faptului cã erau înconjuraþi de furia naþionalistã! (Nu vã aduce aceastã
întâmplare aminte de demonstraþia care a avut loc la Sarajevo, înaintea tragediei?)
Cu toate acestea, în România, în ciuda prezenþei soldaþilor ºi a poliþiei (în contradicþie cu pretinsa lor responsabilitate de a menþine pacea), adunarea destinatã
dialogului interetnic a cãpãtat, în vârtejul evenimentelor, o turnurã pozitivã. Dintr-o
datã, tensiunea s-a diminuat. Intervenind la Miercurea Ciuc, Alianþa Civicã a reuºit,
într-unul dintre cele mai periculoase momente, sã previnã vãrsarea de sânge care ar
17 În cele din urmã, Constituþia a adoptat principii cum ar fi: "România este un stat naþional unitar" ºi "fundamentul statului îl constituie unitatea naþiunii române" (sugerând cã România este
pentru români").
18 Studiile recente au demonstrat falsitatea acestor faze.
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fi avut repercusiuni ireversibile asupra românilor ºi maghiarilor. În ceea ce priveºte
raportul interetnic ºi înainte ca tenta ei multietnicã sã devinã secundarã, a fost probabil cea mai spectaculoasã intervenþie a acestei organizaþii de masã, a Alianþei Civice.
10.INTERVENÞIA COMITETULUI HELSINKI ROMÂN
Dezbaterile pe teme referitoare la minoritãþile naþionale, aºa cum s-au desfãºurat în
societatea româneascã, duceau totuºi lipsã de o anumitã adâncime legatã de
cunoaºterea teoreticã ºi practicã a lucrurilor. Multiculturalitatea, raportul interetnic,
autonomia ºi statutul special au continuat sã fie subiecte de naturã exoticã chiar ºi
pentru românii mai cultivaþi. Autorii implicaþi în aceste dezbateri, ºi care au venit de
la universitãþi sau de la Ministerul Afacerilor Externe, nu au fost capabili sã producã
altceva decât teze inepte, cum ar fi cea care susþinea cã "teoria conform cãreia standardele internaþionale sunt minimale este periculoasã". Reprezentanþii anemicului
"Centru de Studii pentru Minoritãþi", creat de Academia Românã în 1991, au susþinut pe parcursul unei întâlniri avute cu fostul preºedinte Ion Iliescu (Braºov, 1995)
cã "minoritãþile naþionale" nici nu existã19. Acest aºa numit "cercetãtor" îºi contesta
chiar obiectul meseriei.
Majoritatea persoanelor române cultivate au dat micã importanþã unor teme precum culturile eterogene ºi societatea civilã. Ei s-au concentrat asupra identitãþii
naþionale a românilor ºi asupra relaþiilor dintre România ºi sistemul cultural general. Mitologia unui stat naþional unitar domina cultura românã. În perioada interbelicã acest subiect a fost discutat ocazional de intelectualii din Transilvania20, fãrã
a schimba însã tendinþele. Aceastã temã a României multietnice s-a pãstrat încã ºi
mai puþin în memoria culturalã de-a lungul celor 50 de ani de comunism.
Dupã 1989, politica intelectualilor uniþi în jurul Grupului pentru Dialog Social,
a revistei "22", a Uniunii Scriitorilor ºi, pentru scurtã perioadã, a Alianþei Civice, a
fost motivatã de atitudini umanitare. Atitudinea lor pro-minoritãþi a fost expresia
unui comportament decent ºi educat, dar nu a unei viziuni adecvate cu privire la
caracteristicile unei societãþi multiculturale. Apelurile, declaraþiile ºi articolele semnate de intelectualii asociaþi cu Grupul pentru Dialog Social ºi care au exprimat
filosofia prieteniei nu au putut aborda problemele spinoase ºi tensiunile de interese
din cadrul unei societãþi multiculturale, cum este cea românã, în ciuda refuzului de
a recunoaºte acest fapt.
Locuitorii Transilvaniei erau singurii care ºtiau mai bine. Cu începere din anul
1996, Liga Pro-Europa a editat revista Altera, un magazin excelent destinat a fi un
19 Bineînþeles, limbajul utilizat de doamna în cauzã nu a avut nimic de a face cu un discurs elevat care ar fi fost utilizat la tratarea unor teme ca doctrine, concepte ºi altele.
20 Aici au apãrut teorii federaliste dezvoltate, cum ar fi cea a lui C.Popovici.
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spaþiu pentru analiza unor concepte precum multiculturalismul, minoritãþile,
autonomiile, federalismul ºi altele. Drumul pânã în 1996 a fost unul lung, care a trecut prin evenimentele ce au adus pe "piaþã" Comitetul Helsinki, devotat unei teme
ca cea a minoritãþilor.
*
Primul ziar care a anunþat constatãrile Comitetului Helsinki român a fost The New
York Times din 6 ianuarie 199021. Am creat aceastã organizaþie împreunã cu mai
mulþi prieteni dupã vizita în România a Organizaþiei de Supraveghere Helsinki.
Scopul vizitei lor era de a sprijini formarea unei organizaþii Helsinki, cu care ei sã
poatã avea contacte profesionale. Am fost contactat ºi ajutat, de asemenea, de
reprezentanþi ai Ligii pentru Protecþia Drepturilor Omului din Paris, de militanþi ca
Sanda Stolojan ºi Mihnea Berindei (amândoi aflaþi în exil).
Comitetul a primit recunoaºterea legalã în aprilie 1990 sub numele de Asociaþia
pentru Protecþia Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki (APDOR-CH),
dupã ce acesta începuse o serie de cercetãri. Comitetul Helsinki a fãcut progrese
reale dupã ce au aderat la el o serie de personalitãþi de o indiscutabilã competenþã,
cum ar fi Renate Weber (în toamna lui 1990) ºi mai apoi Manuela ªtefãnescu (în
1991). Comitetul a reuºit sã atingã o serie de obiective importante, precum blocarea
anumitor proiecte de legi anti-democratice ºi elaborarea de politici publice în sprijinul democraþiei.
Membrii comitetului au fãcut cu siguranþã referinþe la minoritãþile naþionale.
Comentariile lor au fost destul de corecte, pãstrându-se în limitele militantismului civic, ºi ele au fost remarcate în special datoritã atitudinii ºi nu subtilitãþii. În
mai 1994, Renate Weber ºi cu mine am fost invitaþi la Tuºnad (o staþiune în inima
Transilvaniei) la o reuniune a conducerii UDMR ºi a specialiºtilor lor. Subiectul era
proiectul de lege cu privire la drepturile minoritãþilor naþionale ºi a comunitãþilor
autonome, proiect ce a fost înaintat de UDMR parlamentului încã din toamna
anului 1993.
Acesta a fost momentul în care a devenit evident faptul cã nu se poate realiza un progres substanþial fãrã un studiu amãnunþit al modului în care maghiarii
vãd drepturile lor precum ºi drepturile minoritãþilor în general. Întorºi la
Bucureºti, Renate, o nouã colegã ºi cu mine am lansat o cercetare asupra proiectului propus de UDMR.
Câteva luni dupã lansarea planului nostru, în toamna lui 1994, Comitetul
Helsinki (de fapt noul Centru pentru Drepturile Omului, care a fost întemeiat sub
egida APDOR-CH) a publicat lucrarea intitulatã Studiul viziunii UDMR asupra drepturilor minoritãþilor naþionale. Dupã câteva luni, ca urmare a studiului, Centrul a
21 Celestine Bohlen, "Foºti disidenþi vor monitoriza Bucureºtiul în privinþa drepturilor", în The New
York Times International, sâmbãtã, 6 ianuarie, 1990.
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publicat un proiect de lege cu privire la drepturile minoritãþilor naþionale. Aceasta
este singura ofertã (singurul material disponibil) de acest tip fãcutã de autori români
pânã în ziua de azi.
11. GYULA. "EVOLUÞIA CONCEPTULUI UDMR"
Consiliul pentru Minoritãþi Naþionale, creat sub autoritatea Secretariatului General
al Guvernului, a distribuit sute de copii ale studiului întocmit de Centrul pentru
Drepturile Omului. (De fapt, la cererea UDMR ºi a Înaltului Comisar pentru Minoritãþi
Etnice al OSCE, Max van der Stoel, guvernul României a fost forþat sã accepte implicarea Centrului pentru Drepturile Omului în cadrul întâlnirilor ºi negocierilor dintre
principalii actori.)
Ambasade ºi instituþii au cerut studiul nostru ºi l-au primit. Maghiarii l-au utilizat pentru elaborarea unor materiale ºi pentru luarea deciziilor. Acest document a
dus la legãturi mai strânse cu analiºtii UDMR, cum ar fi Anton Niculescu ºi Miklós
Bakk. Deschiderea acestor specialiºti legaþi de formarea politicã a maghiarilor a constituit un element la fel de important pentru menþinerea legãturilor cu românii, ca
ºi activitatea democraticã a românilor.
De la o zi la alta, rolul pe care îl juca studiul nostru devenea din ce în ce mai
vizibil. În 12 ºi 13 mai 1995, cei trei autori am fost invitaþi la Gyula (estul Ungariei).
Tema seminarului a avut un titlu corespunzãtor: Statul naþional ºi autonomia
etnicã". Seminarul a fost organizat de Fundaþia Pro Minoritate, FIDESZ, având ca
trezorier pe Frederich Neumann ºi ca prieteni Liga Pro Europa. Participarea maghiarã
a fost neaºteptatã. Au participat Zsolt Németh, vice-preºedintele FIDESZ, Gáspár
Bíró, unul dintre cei mai cunoscuþi experþi în domeniul minoritãþilor ºi mai apoi un
foarte bun prieten, ºi Gergely Prähle. Attila Varga, care a reprezentat UDMR în multe
din discuþiile avute cu privire la proiectul lor de lege, a sosit din România. A fost
acolo de asemenea ºi Smaranda Enache. Seminarul a fost de fapt dedicat studiului
întocmit de noi, ºi surprizã, Studiul viziunii UDMR asupra drepturilor minoritãþilor
naþionale a fost tradus în maghiarã de organizatori ºi publicat în revista Fundaþiei.
ªi atenþie: l-am auzit pe vice-preºedintele FIDESZ declarând cã studiul nostru a fost
de fapt cel mai important text pe problema minoritãþilor etnice apãrut în România
dupã 1940 ! Ar fi putut sã fie un compliment exagerat? Ironic, poate? La scurt timp
dupã aceea am primit premiul Pro Minority" al statului Ungar ºi ne-am dat seama
cã nu este vorba de aºa ceva.
Ceva mai târziu am colaborat cu Renate Weber la redactarea lucrãrii Evoluþii ale
conceptului UDMR asupra drepturilor minoritãþii maghiare, efectuînd corecþiile
necesare pe textul redactat anterior. Cu toate acestea, acum, câþiva ani mai târziu,
pânã ºi eu cred cã studiul a fost începutul unor cercetãri care au schimbat esenþa
dezbaterilor politice româneºti ºi, implicit, cadrul în care au loc negocierile între cele
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douã þãri. Studiul viziunii UDMR asupra drepturilor minoritãþilor naþionale a iniþiat
o succesiune de cercetãri teoretice cu aplicabilitate directã asupra problemelor
esenþiale ale minoritãþilor din România. Fãrã o astfel de doctrinã asupra
minoritãþilor, care a fost elaboratã "din mers", ar fi fost greu de gãsit rãspunsuri la
numeroasele provocãri menite sã agite sau sã punã pe foc viaþa publicã, în anii care
au urmat.
12. 1995: ANUL CRIZEI MAJORE
Alegerile din toamna anului 1992 au adus la putere urmãtoarele partide: PDSR
(Partidul Democraþiei Sociale din România), condus de Ion Iliescu, ºi grupul partidelor extremiste PUNR (Partidul Unitãþii Naþionale a Românilor), PRM (Partidul
România Mare) ºi PSM (Partidul Socialist al Muncii). Dupã acea datã, exercitarea de
presiuni asupra maghiarilor din Transilvania a fost un exerciþiu sistematic al vieþii
politice de zi cu zi. Partidul maghiarilor, UDMR, ºi-a gãsit loc în coaliþia de opoziþie
CDR (Convenþia Democraticã Românã). Acest fapt a avut de asemenea o semnificaþie
simbolicã: democraþii maghiari ºi români s-au gãsit împreunã, agresaþi de forþele
care au amestecat naþionalismul cu anti-democraþia. În aceastã privinþã, politica a
urmat mai degrabã o linie politicã decât etnicã.
Puþini lideri politici din CDR au fost conºtienþi de rolul considerabil al acestei
asociaþii. Pânã în aprilie 1992, uniunea dintre UDMR, PNÞCD (Partidul Naþional
Þãrãnesc Creºtin Democrat), PNL (Partidul Naþional Liberal), PSDR (Partidul Social
Democrat Român), PAC (Partidul Alianþei Civice) ºi altele în cadrul Convenþiei
Democratice a fost posibilã datoritã presiunii constante exercitate de asociaþiile
civice, cum ar fi Alianþa Civicã, ºi de receptivitatea celei mai importante figuri
politice a opoziþiei, Corneliu Coposu.
Mai mult, în 1993, douã facþiuni din cadrul conducerii UDMR, cea moderatã
condusã de Béla Markó ºi cea radicalã a pastorului reformat László Tõkés din
Timiºoara22, concurau la alegeri. Liderii CDR au sosit la congres pentru a susþine
facþiunea moderatã. Acesta a fost un alt ajutor simbolic la care a contribuit presiunea organizaþiilor civice române. Importanþa de a avea o echipã moderatã la conducerea UDMR a fost consideratã dintr-o perspectivã post factum.
Începutul anului 1995 a adus o schimbare bruscã ºi radicalã în cadrul CDR. Un
numãr de membri ai consiliului naþional au început sã critice poziþia UDMR ºi în
special faptul cã opþiunile maghiarilor nu respectau Constituþia. Ei au folosit aceleaºi acuze aduse de putere, împreunã cu sloganul cã maghiarii nu erau loiali statului român. UDMR a fost þinta întregului spectru politic românesc. Coaliþia de opoz22 Arestarea lui de Securitate ºi opoziþia declanºatã la aceasta atât de maghiari cât ºi de români a
fost consideratã scânteia care a declanºat revoluþia din 1989.
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iþie, CDR, a cerut UDMR sã depunã un jurãmânt de loialitate ºi unul de recunoaºtere
a Constituþiei. Dacã ar fi refuzat, ar fi trebuit sã se retragã din coaliþie.
13. ATLANTA
Zbuciumãrile din cadrul CDR aparent au fost semnul unei strategii mult mai subtile.
Guvernul României era pe punctul de a finaliza negocierile cu partenerii maghiari
pentru semnarea Tratatului de bazã ºi avea în acelaºi timp convorbiri confidenþiale
cu guvernul Meciar al Slovaciei, menite sã înºele guvernul de la Budapesta.
Presiunea internaþionalã asupra României era însã considerabilã. Uniunea
Europeanã, Consiliul Europei ºi Statele Unite doreau îndepãrtarea sursei de insecuritate reprezentatã de problema maghiarã din România. Raportul lui David Sammut,
Comunitãþile române ºi maghiare din România. Conflict ºi reconciliere? 23 remarca
"sensibilitãþile conducerii politice, discursul naþionalist, impactul liderilor militari ºi
religioºi asupra dezbaterilor politice ºi fragilitatea situaþiei din teren", sugerînd cã un
mic incident poate foarte bine sã declanºeze incidente mai mari. Lecþiile altor state
ne indicã faptul cã spirala violenþei odatã pornitã este greu de oprit". Autorul, care
a vizitat România în mai 1994 ºi a discutat cu oficialitãþile române, spera cã se va
înregistra în curând un progres, care va conduce la semnarea Tratatului de prietenie
româno-maghiar".
Aparent, dl. Sammut era incapabil sã-ºi imagineze cã Ministerul Afacerilor
Externe de la Bucureºti împreunã cu colegii lor slavi se pregãteau frenetic de confruntãri. Nici nu ºi-a putut închipui lovitura de moarte datã oricãrei reconcilieri cu
maghiarii prin adoptarea jignitoarei legi a educaþiei nr. 84 din 1995. Între timp, distanþarea clasei politice din România de UDMR a oferit naþionaliºtilor un atuu important. Maghiarii erau respinºi nu numai de Ion Iliescu, Gheorghe Funar, Corneliu
Vadim Tudor24 sau Ilie Verdeþ25, dar chiar ºi de colegii lor democraþi, partidele aºanumit democratice din opoziþie.
În aceastã primã jumãtate a lui 1995, în timp ce caracterul sofisticat al strategiei anti-maghiare cu privire la pregãtirile pentru bãtãliile interne ºi internaþionale
se intensificau, România a acceptat o mediere propusã de un grup american,
Proiectul pentru relaþii etnice". Medierea a avut loc la Atlanta, unde personaje prestigioase precum: Viorel Hrebengiuc, secretar general al guvernului; Traian Chebeleu,
purtãtor de cuvânt al preºedintelui; Ovidiu ªincan, consilier al lui Adrian Nãstase,
principalul lider din PDSR la acel moment; Liviu Maior, ministrul educaþiei; Nicolae
Þaran, vicepreºedintele PAC; Radu Vasile, vice-preºedinte al senatului au refuzat
23 Masã rotundã gãzduitã de Verification Technology Information Center de la Chatham House:
13 iulie 1994.
24 Liderul partidului xenofob, România Mare.
25 Liderul Partidului Socialist al Muncii ºi fost membru al conducerii comuniste.
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invitaþia. A participat întreaga conducere a UDMR: Béla Markó, preºedinte, László
Tõkés, preºedinte de onoare, Csaba Takács, preºedinte executiv, György Tokay, liderul grupului parlamentar UDMR, senatorii György Frunda ºi József Csapó, ºi Árpád
Kelemen, unul din liderii comunitãþii universitare.
În mod surprinzãtor, în ciuda naturii politice a dezbaterii, societatea civilã
româneascã nu a fost uitatã. ªi eu am fost invitat la Atlanta, ca reprezentant al
Alianþei Civice, al Grupului pentru Dialog Social ºi al Comitetului Helsinki.
Organizatorii, Allen Kassof, Livia Plaks ºi alþi membri sau persoane invitate de
Proiectul pentru relaþii etnice au fost de asemenea prezente. Pe parcursul întâlnirilor nu s-a putut ajunge la un acord nici mãcar pentru textul unui comunicat
comun. Prezenþa reprezentanþilor organizaþiilor neguvernamentale a împiedicat
rezultatul întâlnirii sã se constituie într-o întorsãturã negativã ºi a ajutat la prevenirea înrãutãþirii stãrii de tensiune mai mult decât fusese la începutul reuniunii.
14. EªECUL TRATATULUI CU UNGARIA
La Paris, la 21 martie 1995, conducãtorii statelor din Uniunea Europeanã erau
pregãtiþi sã-ºi întâlneascã omologii din statele care doreau aderarea. Cu doi ani mai
devreme, Uniunea Europeanã a lansat Pactul de Stabilitate, menit sã rezolve crizele
regionale din Europa. Uniunea Europeanã dorea ca tratate de bazã sã fie semnate
de statele vecine, cum ar fi Slovacia ºi Ungaria sau Ungaria ºi România. Liderii
Uniunii au folosit dorinþa de integrare a acestor state ca un instrument pentru a le
forþa sã punã capãt acestei surse de instabilitate subregionalã. În mod cert, eºecul
deplorabil al Uniunii în problema crizei iugoslave a constituit principalul motiv pentru aceastã presiune.
În martie 1995, înainte de summit-ul de la Paris, Bill Clinton ºi Uniunea
Europeanã au transmis mesaje preºedinþilor României, Ungariei ºi Slovaciei,
atrãgând în mod diplomatic atenþia asupra importanþei semnãrii acestor tratate de
bunã vecinãtate.
Ministerul Afacerilor Externe a cântat în strunã unui guvern apãrut dintr-o coaliþie naþionalistã. Guvernul de la Bucureºti, împreunã cu guvernul la fel de naþionalist
ºi de demagogic a lui Meciar din Slovacia, au încercat sã arunce întreaga responsabilitate pentru blocarea semnãrii tratatelor pe umerii Ungariei. Ministerul Afacerilor
Externe al României a spus "nu" ofertei Ungariei în momentul în care Slovacia a
declarat cã este puþin probabil sã semneze tratatul cu Ungaria. De îndatã ce Teodor
Meleºcanu (ministrul de atunci al Afacerilor Externe) a anunþat eºecul tratativelor cu
Budapesta, slovacii au revenit asupra declaraþiei ºi au acceptat sã semneze tratatul.
România a devenit astfel oaia neagrã a Europei.
În faþa acestei amare înfrângeri diplomatice, guvernul a încercat sã salveze
aparenþele. A cãutat sã atragã opinia publicã româneascã de partea sa, pentru a spri107
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jini decizia. În acest scop, a acuzat Ungaria pentru cererea de includere a
Recomandãrii 1201 în tratatul de bunã vecinãtate. Recomandarea este un document
referitor la protecþia minoritãþilor naþionale, adoptat în cadrul întâlnirii parlamentare
a Consiliului Europei în 1993. Guvernul a reuºit sã convingã aproape întreaga presã
cã acest document, dacã va fi adoptat, va conduce la dezintegrarea României. De
fapt, nu era nimic care sã provoace îngrijorare. Numeroase persoane publice au fost
invitate în faþa camerelor de televiziune pentru a stigmatiza Recomandarea 1201. La
început, regimul Iliescu a primit felicitãri nu numai de la politicienii din coaliþia
naþionalistã, dar ºi din partea celor de opoziþie. Prin declararea sprijinului, opoziþia
a preluat simbolic o parte din responsabilitatea coaliþiei de la putere.
În aceastã atmosferã, care ar fi creat un zid de duratã între societatea
româneascã ºi cea maghiarã, ºi-a dovedit importanþa o iniþiativã lansatã în anul
precedent. Împreunã cu Renate Weber am pus bazele unui centru pentru Studii
Internaþionale, primul creuzet de idei care se adresa problemelor de politici externe.
Centrul a fost prezent la televiziune, radio ºi în presa scrisã, explicându-se mai
degrabã latura pozitivã a Recomandãrii 1201, precum ºi motivul acestei impresionante manipulãri a opiniei publice. Am obþinut semnãturi de solidaritate pe o
declaraþie care a condamnat manipularea opiniei publice prin intermediul transmiterii de informaþii false sau incomplete. Ceea ce a contat mai mult a fost succesul
pe care l-am avut în convingerea opoziþiei sã se distanþeze de politica guvernului
de sabotare a tratatului cu Ungaria. În urma discuþiilor pe care le-am avut cu liderii partidelor din opoziþie, aceºtia s-au distanþat de tentativa de manipulare a
guvernului naþionalist.
15. ADOPTAREA LEGII EDUCAÞIEI NR. 84
În acest mod, începutul anului 1995 a apãrut ca o campanie continuã a lui Iliescu
dirijatã împotriva maghiarilor din România ºi a celor din Ungaria. UDMR spera totuºi
sã poatã oferi o minimã satisfacþie electoratului maghiar cu o victorie în noua lege
a educaþiei. Adoptarea legii era aºteptatã înainte de vara lui 1995. Capitolul referitor la utilizarea limbii materne în cadrul procesului de educaþie reprezenta cel mai
important domeniu pentru interesele identitãþii maghiare.
ªi într-adevãr, Legea educaþiei a fost adoptatã. Ce catastrofã! Maghiarii nu
numai cã nu obþineau datoritã legii26 schimbarea doritã, dar pierdeau ºi o serie de
drepturi pe care le-au avut anterior. În locul formulãrii precedente "Istoria României", legea introducea ca subiect obligatoriu "Istoria românilor", jignind astfel
minoritãþile. Educaþia specializatã maghiarã în diverse domenii de importanþã
majorã devenea practic inaccesibilã pentru minoritãþile naþionale. Accesul la uti26 Legea precedentã exista din 1978.
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lizarea limbii materne în universitãþile de stat a fost limitat la o listã de specialitãþi.
Cea mai drasticã prevedere a legii era legatã de limitarea severã a desfãºurãrii examenelor în limba maternã. Sã alungi candidaþii minoritãþilor de la examenele pentru
care au studiat în limba maternã înseamnã plasarea lor pe o poziþie inferioarã comparativ cu ceilalþi studenþi. Singura modalitate de a evita acest dezavantaj era ca
pãrinþii sã îºi trimitã copiii la licee în limba românã. Rezultatul aºteptat ar fi fost o
scãdere dramaticã a numãrului de copii care ar fi optat sã studieze în ºcolile cu
predare în limba maghiarã.
Aceastã lege era deci una cu prevederi inferioare celei precedente. Ce provocare!
De aceastã datã maghiarii au reacþionat cu o solidaritate ameninþãtoare. Lobby-ul
maghiar a obþinut de îndatã o rezoluþie a Parlamentului European, prin care se condamna adoptarea acestei legi. Emisã la 13 iulie 1995, rezoluþia susþinea cã: "Parlamentul European cheamã Senatul ºi Camera Deputaþilor României sã adopte o
lege care sã anuleze discriminarea abia adoptatã".
Douã sãptãmâni mai târziu, UDMR a reuºit sã adune 500.000 de semnãturi pentru elaborarea unei legi noi referitoare la educaþia în limba maternã. Cifra reprezenta aproape întreaga populaþie maturã maghiarã din România! În semn de protest,
studenþii maghiari au plecat cãtre Consiliul Europei pe biciclete. Începerea anului
ºcolar se apropia ºi anunþa conflicte majore.
Pe acest fundal, Max von der Stoel, Înaltul comisar al OSCE, s-a grãbit sã vinã
la Bucureºti. El a purtat discuþii cu guvernul, cu maghiarii ºi cu Comitetul Helsinki
român, a cãrui intervenþie pãrea indispensabilã. În august 1995, Comitetul Helsinki
a publicat un comunicat în care se analiza ºi condamna decizia parlamentului.
Rezultatul acestor negocieri a fost amânarea aplicãrii legii. De fapt, prevederile
legate de utilizarea limbii materne în ºcoli, aºa cum erau stipulate în Legea 84, nu
au fost niciodatã puse în practicã. Schimbãrile politice din toamna anului 1996
urmau sã elimine incitarea creatã de acest act generat de coaliþia naþionalistã în
1995. O altã crizã majorã a fost prevenitã.
16. DE CE ROMÂNIA NU A URMAT DRUMUL SERBIEI?
Misiunea americanului Dennis Sammut în România (13 iulie, 1994), de care am
pomenit mai înainte, a încercat sã sintetizeze rezultatele în patru anexe: (1) principalele mãsuri pozitive de securitate care urmau sã fie luate de principalii actori din
România; (2) acþiunile lor, percepute ca ostile; (3) preocupãrile actorilor principali;
(4) aspiraþiile lor. Dar cine erau "actorii" din punctul de vedere al misiunii americane?
Cine avea importanþã în definirea raporturilor interetnice în România? Lista
includea: guvernul României, guvernul Ungariei, liderii comunitãþii maghiare din
România ºi grupurile naþionaliste.
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În raportul prezentat în cadrul unei mese rotunde în 1994, misiunea americanã
a omis sã menþioneze organizaþiile civile române. Nu a fãcut decât sã adauge organizaþiile internaþionale pe lista actorilor amintitã mai sus. Dacã singurii actori erau
cei menþionaþi mai sus, se prea poate ca þara sã devinã centrul unui conflict
interetnic regional de proporþii. Exemplul conflictului din Iugoslavia nu este
neapãrat un model, dar poate constitui un scenariu posibil a ceea ce s-ar fi putut
întâmpla în România. Similaritãþile dintre regimul lui Slobodan Miloºevici ºi cel al
lui Ion Iliescu sunt departe de a fi superficiale.
În Iugoslavia sunt 1,8 milioane de albanezi. În România sunt aproximativ 1,8
milioane de maghiari. Comunitatea albanezã a primit sprijinul Albaniei ºi posibil al
þãrilor arabe. Maghiarii din România sunt sprijiniþi de Ungaria ºi au în mod indiscutabil simpatia internaþionalã. Membrii ambelor comunitãþi (albanezii din
Iugoslavia ºi maghiarii din România) manifestã o puternicã solidaritate internã.
Amândouã au putut sã îºi pãstreze o singurã organizaþie care sã îi reprezinte.
Ambele au proiecte detaliate care se bazeazã pe o auto-determinare internã.
În România, ca ºi în Iugoslavia, progresul politic de dupã 1989 a fost dominat
de problema legitimitãþii forþelor care încercau sã-ºi asume puterea. La Belgrad, în
momentul cãderii comunismului, Miloºevici, membru al nomenclaturii, a jucat cartea
naþionalismului ºi a câºtigat. La Bucureºti, dupã revoluþia din decembrie 1989, patru
lideri comuniºti, apropiaþi Moscovei, s-au impus în fruntea noii structuri de putere
apãrute27, Consiliul Frontului Salvãrii Naþionale. Pentru a deturna atenþia de la disputele care dominau capitala þãrii în acel context fragil, ei au lansat o amplã campanie xenofobã ºi naþionalistã. Au utilizat forþele secrete pentru manipulare, ºantaj,
crimã ºi orice alte acþiuni ce au pãrut necesare pentru a-ºi pune în practicã strategia naþionalistã. Forþele care constituiau armata ocultã a lui Ion Iliescu erau interesate în salvarea membrilor fostei Securitãþi ºi nu s-au dat la o parte de la declanºarea
confruntãrilor sângeroase de la Târgu Mureº.
Cea mai mare asemãnare între cele douã regimuri ale lui Iliescu ºi Miloºevici este
utilizarea anumitor forþe de naturã paramilitarã împotriva celor care se opuneau
politicii lor aventuroase. Preºedintele Iliescu a chemat de patru ori mii de mineri din
Valea Jiului pentru a rezolva tensiunile politice. Prima datã i-a chemat în ianuarie
1990, pentru a-i intimida pe cei care îi contestau poziþia. A doua oarã, în februarie
1990, minerii au fost chemaþi pentru a pune capãt demonstraþiilor. A treia oarã
minerii au fost solicitaþi pentru a teroriza opoziþia (13-15 iunie 1990). În septembrie 1991, minerii au fost chemaþi din nou pentru a da jos un guvern care pãrea prea
dedicat reformei.
Aceste exemple aratã cã în România, ca ºi în Iugoslavia, regimul lui Ion Iliescu
nu s-a dat în lãturi de la nimic (din punct de vedere al violenþei) pentru a-ºi pãstra
27 Ion Iliescu, Silviu Brucan, Dumitru Mazilu, Alexandru Bârlãdeanu.
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puterea. ªi vãzând cã regimul lui Iliescu a urmat o cale naþionalistã ºi politici antiminoritare similare cu cele adoptate de regimul sud-vestic, putem deduce cã era gata
sã continue conflictul cu maghiarii, pe care i-a incitat continuu în acei ani, pânã la
cele mai sângeroase confruntãri.
Prin aceasta nu doresc sã spun cã escaladarea conflictului interetnic din România
ar fi urmat modelul Iugoslaviei. Diferenþe fundamentale, cum ar fi participarea
maghiarilor la viaþa politicã (spre deosebire de albanezii din Kosovo), sau dispersia
minoritãþii maghiare în Transilvania - unde procentul nu atinge 35%, fãrã a
menþiona faptul cã sunt în mod total lipsiþi de o tradiþie de utilizare a armelor, sunt
toate elemente decisive în configurarea unui posibil conflict. Susþin numai cã o astfel de escaladare a conflictului ar fi putut deveni posibilã ºi ar fi atins proporþii
naþionale, destabilizând întreaga regiune.
Din nefericire, asemãnarea dintre România ºi Serbia se continuã ºi în domeniul
viziunii pe care opoziþia politicã o are asupra regimului naþionalist. Este o opoziþie
slabã, dispersatã ºi confuzã. Formarea Convenþiei Democrate, o coaliþie de opoziþie
în 1992, a fost posibilã în ciuda voinþei majoritãþii liderilor de partide. Singurul factor care a fãcut posibil acest mariaj a fost presiunea exercitatã de organismele neguvernamentale de prestigiu, care au ajuns la punctul de a constitui o ameninþare pentru guvern. Alianþa Civicã a fost prima. Campania electoralã din 1996, care a inclus
controlul sistemului electoral ºi care a asigurat victoria opoziþiei, a depins masiv de
eforturile organizaþiilor societãþii civile. Mai mult, pentru ani de zile, partidele fostei opoziþii au încercat sã câºtige alegerile prin declaraþii naþionaliste. Preocupãrile
legate de idealul unei Românii Mari nu erau cu nimic mai prejos decât preocupãrile
vecinilor noºtri pentru o Serbie Mare.
17. SCRISORILE
Ceea ce ar trebui adãugat la aceastã istorie a eforturilor de reconciliere este blamarea
ocazionalã a politicienilor maghiari pentru încãpãþânarea sau oboseala lor. În toamna lui 1996, UDMR a avut ideea neinspiratã de a se opune în mod public semnãrii
Tratatului de Bazã cu Ungaria. Înainte de alegeri, coaliþia la putere a acceptat sã facã
acest gest de politicã externã. Motivaþia superficialã a UDMR susþinea cã textul
tratatului nu oferea suficiente garanþii cu privire la drepturile minoritãþii maghiare
din România. Pentru atitudinea sa, UDMR se expunea astfel criticilor publice fie cã
tratatul era semnat, fie cã nu. Am inclus imediat aceste observaþii într-o scrisoare
deschisã adresatã liderilor maghiari. Din fericire, poziþia UDMR s-a schimbat gradat
în urmãtoarele sãptãmâni.
Scrisori deschise adresate liderilor UDMR au fost necesare destul de des dupã
1996, când UDMR a ameninþat în mod repetat cu pãrãsirea coaliþiei. Deºi dezamãgirea faþã de colegii de coaliþie este bine justificatã, astfel de acþiuni ar fi dus la
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cãderea guvernului, cu consecinþe catastrofale asupra stabilitãþii politice. Aceste
consecinþe ar fi fost simþite ºi de maghiari, care ar fi atras ura foºtilor parteneri
odatã cu cea a adversarilor politici tradiþionali. Printre aceste scrisori deschise, unele
fiind citite în întâlnirile consiliului reprezentanþilor UDMR înainte de alegeri, sunt
de menþionat cele scrise de Smaranda Enache ºi Doina Cornea. Respectul de care
se bucurã aceste doamne în comunitatea maghiarã - Smaranda Enache fiind un
expert în cultura maghiarã ºi vorbind aceastã limbã - au contribuit la decizia politicienilor care analizau scenariile de pãrãsire a guvernãrii. UDMR a rãmas în Coaliþie
iar motivele de frustrare au trecut. Numai acum, dupã ce lucrurile s-au stabilizat
din punct de vedere legislativ, unii politicieni au putut sã constate cât de iraþional
ar fi fost sã pãrãseascã guvernarea de fiecare datã când au ameninþat sã o facã (în
1997, 1998 ºi 1999).
18. ALEGERILE DIN 1996 ªI SCHIMBAREA RELAÞIILOR INTERETNICE
La o întâlnire cu liderii organizaþiilor neguvernamentale pe care a propus-o
preºedintele Emil Constantinescu în martie 1999, pentru a le cere sprijinul în procesul de reformã, dânsul a început cu urmãtoarea declaraþie: " pânã în 1996, societatea civilã a asigurat educaþia democraticã a populaþiei. Includerea UDMR în componenþa guvernului ºi semnarea Tratatului de Bazã cu Ucraina nu ar fi fost posibile
fãrã aceasta "
A fost prima recunoaºtere oficialã a rolului pe care l-au avut bãtãliile duse de un
numãr redus de militanþi din societatea civilã în stabilirea unor bune relaþii românomaghiare ºi a unor bune relaþii cu vecinii, ºi care au schimbat rezultatul politic dupã
alegerile din 1996. În urma alegerilor din 1996, câºtigate de CDR ºi Emil
Constantinescu, UDMR a fost cooptatã în coaliþia majoritarã ºi în guvern. A fost
pentru prima datã în istoria þãrii de dupã 1918 când reprezentanþi ai maghiarilor din
România au participat la guvernarea þãrii. PUNR ºi PRM, partidele naþionaliste, s-au
aliat opoziþiei. Imediat, noul guvern a fãcut paºi importanþi pentru îmbunãtãþirea
relaþiilor cu statele vecine. Sub conducerea lui Adrian Severin, ministrul Afacerilor
Externe, relaþiile româno-maghiare s-au schimbat rapid într-un parteneriat strategic.
Curând dupã aceea, extraordinar de complicatul tratat de bazã cu Ucraina a fost
semnat ºi ratificat de cele douã þãri. A fost înfiinþat un Departament pentru Protecþia
Minoritãþilor Naþionale, iar conducerea acestuia a fost încredinþatã unui maghiar. În
mai ºi iunie, guvernul Ciorbea, prin intermediul a douã ordonanþe de urgenþã, a stabilit noi norme în domeniul utilizãrii limbii materne în ºcoalã ºi administraþie. Aceste
norme corespundeau standardelor înalte specificate de UDMR, satisfãcând principalele revendicãri ale maghiarilor din România.
Aceste realizãri au fost atinse uºor, aparent în mod natural, ca ºi cum istoria
ultimilor ºapte ani ar fi fost numai un vis rãu, pe jumãtate uitat. Clasa politicã pãrea
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sã urmeze drumul marcat de societatea civilã ºi sã contribuie la completarea a ceea
ce societatea civilã considera cã ar trebui, ar putea ºi ar merita sã fie înfãptuit. La
începutul lunii iulie, înainte de summit-ul de la Madrid al Consiliului Atlanticului de
Nord ºi care urma sã discute extinderea NATO, România nu luase încã mãsurile radicale pentru reforma economicã. Cu toate acestea, într-un mod spectaculos, România
îndeplinise condiþiile politice cu privire la minoritãþi ºi la relaþiile cu statele vecine,
eliminând principala sursã de insecuritate din regiune.
La Madrid, Polonia, Ungaria ºi Republica Cehã au fost invitate sã înceapã procedurile de aderare. Au fost anunþate proiectele de extindere în continuare a NATO
ºi au fost recunoscute progresele fãcute de România ºi Slovenia în domeniul criteriilor de integrare. Era un "nu" urmat de o promisiune politicoasã care aducea
ceva speranþe.
19. CRIZA UNIVERSITÃÞILOR ÎN LIMBA MAGHIARÃ
Prin intermediul a douã ordonanþe de urgenþã, guvernul Ciorbea a stabilit cele mai
importante cerinþe ale comunitãþii maghiare în domeniul educaþiei ºi administraþiei.
Aceste documente urmau sã fie aprobate de parlament. În ciuda tuturor regulilor
care guverneazã funcþionarea unei organizaþii politice, o serie de politicieni din coaliþia aflatã la putere au luat partea naþionaliºtilor din opoziþie ºi au respins ordonanþele emise de guvern. Prima sesiune a noului parlament format în majoritate de
membri ai CDR, USD ºi UDMR s-a încheiat în vara lui 1997 într-o notã pateticã de
crizã declanºatã de aceastã respingere. În toamnã a început criza guvernamentalã
care a ajuns la apogeu în iarna 1997-1998. Criza a umbrit tema etnicã. În vara lui
1998, problema relaþiilor româno-maghiare a revenit în atenþia jocurilor politice.
La sfârºitul lunii iunie 1998, un membru din Cluj al Camerei a înaintat o
propunere de lege cu privire la restabilirea universitãþii Bolyai, fãcând presiuni fãrã
a avea o pregãtire prealabilã ºi fãrã a evalua rezultatele acþiunii sale. Propunerea
maghiarã a oferit muniþia necesarã politicienilor ºi presei. Pe durata vacanþei parlamentare, în lipsa altor teme de interes, s-a oferit publicului un scandal pe tema
universitãþii maghiare.
Faptul cã întreaga comunitate universitarã românã nu s-a concentrat asupra
unui obiectiv mai demn decât dorinþa maghiarilor de a avea propria lor universitate
de stat, este un motiv de îngrijorare ºi un indicator relevant. Imediat dupã
înaintarea propunerii pentru reînfiinþarea Universitãþii Bolyai, Forumul Civic
Naþional Român a emis un comunicat agresiv la adresa unei instituþii independente
maghiare. 48 de universitãþi au aderat la scrisoarea deschisã a forumului. În iulie,
profesorii care au vorbit în numele Societãþii Româneºti de ªtiinþe Fundamentale
au susþinut cã statul român nu are interese morale ºi materiale de a produce specialiºti vorbitori de limbã maghiarã.
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Conducãtorul acestei miºcãri era nu altul decât domnul Andrei Marga, noul
ministru al Educaþiei Naþionale ºi fost rector al Universitãþii Babeº-Bolyai. Ca
rãspuns, a fost publicat un document oficial semnat de Mihai Korka, secretar de stat
pentru învãþãmîntul superior în cadrul Ministerului Educaþiei Naþionale. Titlul acestuia era Segregarea etnicã a învãþãmîntului superior românesc nu este oportunã.
Textul era la fel de iritant ºi agresiv ca ºi titlul.
UDMR a ameninþat cã pãrãseºte guvernarea, decizie care i-a fost întãritã de sabotarea în continuare, în parlament, a proiectului privitor la modificarea Legii
învãþãmântului. Într-o întâlnire de urgenþã, Consiliul Reprezentanþilor Uniunii a
declarat cã, dacã decretul înaintat de guvernul Ciorbea nu va fi adoptat în forma lui
iniþialã, pânã la 30 septembrie 1998, UDMR va pãrãsi Coaliþia. Pe 8 septembrie, liderii CDR ºi PD au fãcut UDMR-ului a nouã ofertã: o universitate maghiaro-germanã.
Datoritã mecanismelor parlamentare complicate, adoptarea unui decret într-un
interval de numai trei sãptãmâni era, practic, imposibilã. Ulterior, în noaptea zilei de
30 septembrie, membrii guvernului au gãsit o soluþie. Printr-o decizie guvernamentalã, ei au iniþiat procedura de înfiinþare, din 4 octombrie. Consiliul Reprezentanþilor
Uniunii au decis ca UDMR sã rãmânã la guvernare, criza fiind astfel amânatã.
Perioada de relaxare care a urmat dupã încordata lunã septembrie nu a durat
mult. Pe 15 octombrie, Consiliul Naþional al Rectorilor din România a declarat cã
decizia guvernamentalã a fost neconstituþionalã ºi ilegalã. Trecând de partea rectorilor, decanii facultãþilor de drept din patru mari oraºe ale þãrii au dat publicitãþii
analiza criticã a situaþiei. Ei au declarat cã "înfiinþarea unei universitãþi maghiarogermane ar constitui o mãsurã discriminatorie faþã de cetãþenii români de origine
românã ºi faþã de celelalte minoritãþi". Ei au numit decizia guvernului ilegalã ºi au
criticat implicarea Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor.
Pus în faþa acestei atmosfere care a bulversat publicul - numai rectorii ºi decanii
facultãþilor de drept ºi-au exprimat poziþiile cu privire la universitatea maghiarã! Comitetul Helsinki a trebuit sã lanseze o contra-campanie. Comunicatele transmise
instituþiilor ºi presei au venit la momentul oportun. Analiza amãnunþitã ºi riguroasã
a indicat erori ºi falsitãþi în demonstraþia rectorilor ºi a decanilor. În mod cert, vocea
Comitetului Helsinki era firavã în scandalul provocat împotriva deciziei pentru o universitate în limba maghiarã. Cu toate acestea, Comitetul a reuºit sã submineze
valoarea simbolicã a intervenþiei decanilor ºi rectorilor ºi a presupusei lor competenþe. Încã o datã participanþii societãþii civile au demonstrat cã societatea
româneascã nu este un monolit ºovin.
Astfel de dezbateri ºi negocieri au ajutat la câºtigarea de timp necesar pentru
evoluþia procesului. Între timp, declanºarea rãzboiului din Kosovo ºi intervenþia
NATO a demonstrat opiniei publice româneºti cã problema minoritãþilor poate
schimba logica vieþii internaþionale. Cum avea un partid al minoritãþilor la
guvernare, ºi referindu-se la capacitatea sa de a soluþiona probleme ale minoritãþilor,
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o capacitate recunoscutã ºi de preºedintele american, România a ales în mod natural sã sprijine acþiunile NATO. Puþin mai târziu, obiectivele legislative principale ale
UDMR au fost atinse într-o formã apropiatã cu cea doritã iniþial. Jocul politic s-a
încheiat cu succes. Putem semnala cã, totuºi, pentru a putea depãºi momentele
critice, a fost necesarã intervenþia societãþii civile.
20. MINORITATEA ROMILOR. OBSERVAREA EXPERIENÞEI AMERICANE?

Am discutat mai sus despre prevenirea unei crize profunde în democraþia românã
între anii 1990 ºi 1999, o crizã care s-ar fi declanºat dacã tensiunile dintre maghiari
ºi români s-ar fi transformat într-un conflict intern sau regional, urmând logica, dar
nu neapãrat ºi forma, conflictului din Iugoslavia. Ca urmare, în aceºti ani raporturile
dintre maghiari ºi români au fost cruciale în ceea ce priveºte realitãþile interetnice
din România ºi din regiune. Comportarea Înaltului Comisar pentru Minoritãþi, Max
von der Stoel, nu a fost o ironie, ci o confirmare a ceea ce am menþionat mai sus.
Dânsul a efectuat numeroase vizite în România pentru a discuta cu autoritãþile
române problemele relaþiilor româno-maghiare. Pe de altã parte, problema serioasã
a romilor l-a preocupat mai puþin, deºi rapoartele indicã faptul cã pânã în 1996 au
fost înregistrate 35 de acþiuni de atac împotriva comunitãþilor locuite de romi, iar
unele din acestea s-au soldat cu morþi, proprietãþi incendiate - în timp ce, în aceeaºi
perioadã, numai un singur atac similar a fost înregistrat, în martie 1990, împotriva
unei comunitãþi de maghiari28.
Mai mult, situaþia minoritãþii maghiare cerea cele mai importante modificãri
legislative ºi astfel a constituit forþa motrice pentru normele ºi atitudinile din
domeniul minoritãþilor. Dacã problema relaþiilor româno-maghiare este una
esenþial politicã, mijloacele de rezolvare sunt de asemenea de naturã politicã. Prin
urmare, soluþia pentru rezolvarea disputelor comunitare este relativ simplã: este,
în mod esenþial, un act de voinþã îmbinat cu unul de cunoaºtere. Se explicã astfel de ce un numãr de organizaþii guvernamentale care au dominat zona simbolicã a acestui subiect au fost capabile sã joace rolul pe care l-au jucat în cadrul
relaþiilor româno-maghiare.
Aceastã situaþie nu se aplicã aproape deloc la problemele minoritãþii romilor din
România. Seriozitatea provocãrilor aduse de comunitatea romilor societãþii române
este atât de profundã încât, dacã ar trebui sã utilizãm aceastã perspectivã, problema romilor ar domina întreaga scenã a temei interetnice. Aceastã problemã nu a
putut fi "rezolvatã" de specialiºti sau prin dialogul dintre militanþii bine-intenþionaþi români ºi romi. Singurul factor care ar putea sã aducã o speranþã acestei
28 Statutul Înaltului Comisar este de a atenþiona din vreme ºi de a semnala pericolele unor tensiuni interetnice asupra stabilitãþii internaþionale.
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minoritãþi ar fi un amplu proces de construcþie internã ºi dezvoltarea unei strategii
extinse la nivelul politicilor centrale ºi locale. Pânã la ora actualã, a început construcþia internã a comunitãþilor, datoritã unui factor important: apariþia liderilor
civici ai comunitãþii.
În mod general, romii au ridicat douã probleme: cea a discriminãrii ºi cea a identitãþii culturale problematice.
Din moment ce ne-am apropiat de motivul discriminãrii romilor, aº dori sã citez
urmãtorul text. Este un scurt extras dintr-un eseu al lui Roger Parham-Brown,
prezentat în 1999 la un simpozion din Bucureºti ºi tipãrit mai apoi în revista "22"29.
Dupã ce a trãit în România doi ani, scriitorul american a sintetizat în mod strãlucit
problema de mentalitate care apare în relaþiile dintre români, maghiari, membrii altor
etnii ºi þigani, precum ºi stereotipizarea necruþãtoare la care este supusã comunitatea de romi: «pânã sã soseascã desertul, ceva m-a fãcut sã mã aventurez în subiectul delicat al modului în care românii îi trateazã pe romi ºi sã declar cã am identificat similaritãþi incredibile ale acestei atitudini cu cea care a fost dominantã în
America faþã de negri ºi indieni". "A, nu! În mod absolut nu!", a spus gazda mea.
"Nu putem face nici o comparaþie între situaþia þiganilor ºi a negrilor americani.
Situaþia nu este la fel". I-am spus gazdei cã dupã pãrerea mea este vorba de aceeaºi
situaþie. În primul rând pentru cã ºovinismul rasial este tot ºovinism rasial, iar aceleaºi lucruri au fost spuse ºi despre negri ºi indieni - cã sunt ignoranþi, incapabili de
a învãþa, murdari, leneºi, cã sunt buni numai pentru distracþie ºi sex etc. ªi am continuat sã vorbesc despre modul în care intenþionalizarea acestor idei afecteazã inimile ºi minþile victimelor, ceea ce am vãzut nu numai în familia mea (aici trebuie sã
spun cã sunt de origine mixtã: afro-american, anglo-saxon, dar predominant cherokee. Sunt ºi eu o victimã psihologicã, dintr-o familie care de generaþii a fost în conflict cu ea însãºi din cauza urii rasiale), dar am vãzut aceasta faþã de negri ºi indieni de-a lungul Americii Latine, mai ales în sudul Mexicului, în statul Oaxaca unde
am locuit mai bine de douãzeci de ani».
Datele socio-economice se adaugã stereotipurilor. Procentul de ºomeri în rândul
romilor este mai mare de 50%. Procentul de copii care terminã ºcoala primarã este
mult mai redus faþã de orice altã categorie etnicã sau socialã. Procentul tinerilor
romi care frecventeazã universitãþile nu depãºeºte 1%. În România, romii au cel mai
scãzut standard de viaþã.
Aceste date referitoare la viaþa socialã îºi au originile în discriminarea istoricã.
Romii au fost robi pânã în 1856. Discriminarea modernã nu este cu nimic mai puþin
observabilã. La locurile de muncã, romii sunt primii concediaþi. Anunþuri de tipul
nu servim þigani" încã existã.
29 În original se dã varianta în limba englezã a eseului "Ce am scrie noi despre romi?", apãrut în
1999 în revista 22.
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Pe parcursul dialogurilor pe care le-am purtat cu lideri ai romilor, s-a utilizat de
multe ori exemplul afro-americanilor30. Liderii romilor au rãmas însã reticenþi. ªi cu
toate acestea, Roger Parham-Brown insistã asupra analogiei. Pânã în ziua de azi,
eseul sãu publicat în revista "22" constituie cea mai puternicã asociere între cele
douã experienþe. Mai mult, venind din America, eseul poate fi privit într-o luminã
mai puþin suspicioasã chiar ºi de cãtre liderii comunitãþii de romi.
Ce se poate învãþa din experienþa americanã de luptã împotriva discriminãrii?
Sistemul de protecþie american este expresia moºtenitã a evoluþiei sistemului
constituþional american31. În aceastã privinþã, legea este produsul unui sistem de
justiþie extrem de puternic ºi prezintã flexibilitatea de a rãspunde unor modificãri
considerabile în realitatea ºi mentalitatea societãþii americane. Din acest punct de
vedere putem considera cã existã numeroase "lecþii" care pot contribui la promovarea situaþiei romilor din România.
În primul rând, o lecþie ar fi rolul pe care îl are actul de justiþie în acest proces.
Scrierea ºi adoptarea unor legi prioritare rãmâne fãrã rezultate dacã actul de justiþie
nu este aplicat. Normele româneºti sunt mai ferme ºi mai precise decât litera amendamentului al 14-lea sau a legii civile din 1964. Astfel, în cazul discriminãrii romilor
nu ar fi necesar sã se îmbunãtãþeascã sistemul legal cât ar fi necesarã acþiunea ºi
gândirea legalã. Din acest punct de vedere, presiunea societãþii civile poate da rezultate. Organizaþii cum ar fi Comitetul Helsinki român, APDO-Braºov, Liga Pro-Europa,
au luat iniþiativa ºi au încercat sã stimuleze avocaþii sã participe la procese în care
sunt implicaþi romi sau sã urmãreascã desfãºurarea acestor procese. În acest domeniu mai sunt încã multe de fãcut.
În al doilea rând, ceea ce reiese din experienþa americanilor este rolul apelului la
tema discriminãrii fãcut de membrii comunitãþii. Nu e nevoie sã subliniem dimensiunea colectivã. Într-o mãsurã considerabil, reiese din statutul membrilor.
În al treilea rând, unitatea sistemului judiciar american este remarcabilã. Progresul
nu poate fi fãcut numai pentru romi. Evoluþia sistemului democratic cu privire la
respectarea principiilor este esenþial în promovarea unor politici speciale pentru romi
sau pentru minoritãþi în general. Reversul este de asemenea adevãrat. Democraþia nu
poate exista în România dacã sistemul judiciar nu acoperã ºi comunitatea romilor.
Dincolo de discriminare, romii din România ridicã o problemã care a fost
menþionatã înainte, cea a "identitãþii culturale problematice". Prin aceastã formulã
se identificã o realitate culturalã care vine în contradicþie cu legile generale ale
30 Îmi aduc aminte cu deosebire seminarul organizat de Romani Criss în 1997, când cei mai educaþi romi au venit sã discute problemele generale ale comunitãþii romilor.
31 Sistemul constituþional a urmat un proces continuu de dezvoltare, iar sistemul de protejare a
minoritãþilor a atins apogeul în anii '60. Punctul de referinþã al acestui proces este Legea drepturilor civile din 1964, adoptatã de Congresul american pe 2 iulie 1964, ºi consideratã cel mai
comprehensiv act legal de la terminarea celui de al doilea rãzboi mondial.
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statului; este o expresie care precede un sistem mai larg ºi care reflectã statutul de
cetãþean european la sfârºitul acestui secol. Statul este chemat sã aplice legislaþia lui
internã ºi implicit sã confere beneficii tuturor cetãþenilor sãi.
Una dintre problemele comunitãþii romilor este faptul cã multe obiceiuri care þin
de tradiþii vin în conflict cu legi care pot fi schimbate, dar ºi cu legi ce þin de drepturi fundamentale ºi libertate.
Dintre atitudinile problematice aº menþiona obiceiul de a þine fetele acasã.
Motivul este cã ºcoala ar fi o sursã de întinare a identitãþii lor. O altã temã ar fi
opoziþia violentã a bãrbaþilor la educaþia sexualã în general ºi la planificarea familialã în special. Sistemul de a vinde bãieþi sau fete (în funcþie de regiune) ºi de a
încheia cãsãtorii cu fete de 13-14 ani, care contravine legilor generale ale þãrii, este
o altã chestiune. Toate acestea ridicã problema raportului dintre identitatea culturalã a acestei comunitãþi ºi identitatea culturalã a societãþii în ansamblu. Mai des însã,
se ridicã problema raportului dintre universalitatea drepturilor umane ºi limitele ei
culturale, în cazul în care aceste limite devin acceptate.
Sã ne uitãm din nou la continentul american? Ne aduce aminte aceastã regiune
de cea a indienilor americani? În acest caz, conflictul tipic dintre drepturile grupului ºi drepturile individului este legat de conferirea statutului de indian. Astfel, femei
indiene din anumite triburi care se mãritã cu non-indieni îºi pierd statutul de indian. Acest lucru nu este valabil ºi pentru bãrbaþi, ceea ce introduce o discriminare
clarã între cele douã categorii. Legea canadianã din 1985 a anulat diferenþele de
tratament. Peste 100.000 de persoane ºi-au recâºtigat astfel statutul de indian.
Cu toate acestea, legea amintitã nu a dus la eliminarea acestor discriminãri. Statutul
de indian nu este moºtenit de copiii unei femei indiene mãritatã cu un non-indian
(mãsura nu se aplicã bãrbaþilor indieni). În acest fel, problema discriminãrii a fost transferatã la un nivel secundar, dacã putem spune aºa. Putem vorbi deci de un model care
ar putea fi importat din America ºi aplicat la populaþia roma? Cred cã tendinþa pe continentul american este de a da prioritate drepturilor ºi libertãþilor individului.
S-ar putea cita ºi alte exemple cu privire la tensiunile posibile dintre drepturile
individului ºi ale grupului care privesc în mod special autodeterminarea de care se
bucurã triburile indiene ºi care þine de statutul lor de etnie indigenã ºi nu de cel de
minoritate. Cu toate acestea, tratamentul ºi drepturilor lor au relevanþã pentru
minoritãþile din alte þãri.
21. TOAMNA ANULUI 1999: MINORITÃÞI NAÞIONALE, ACTIVITATE CIVICÃ
ªI ªTIINÞE SOCIALE
Chiar dacã activitãþile civice sunt în primul rând axate pe interese publice, ele nu pot
trece peste datele psihologice personale. Unele persoane au înclinaþii radicale iar
altele preferã sã evite conflictele. Probabil, radicalismul este indispensabil
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supravieþuirii într-o lume dificilã ºi crudã cum era România înainte de 1989. Cu
toate acestea, cum am mai arãtat, în ce priveºte viaþa publicã tendinþa cãtre radicalism trebuie respinsã. Micul grup care s-a dedicat militantismului în sprijinul
minoritãþilor trebuie sã facã uz de compromisuri, sã gãseascã idei salvatoare ºi
rezolvarea problemelor. Acesta este motivul pentru care, pentru a duce lucrurile mai
departe, trebuie sã negociem cu lideri recunoscuþi ºi cu lideri contestaþi, cu ipocriþi
ºi oportuniºti, cu cei puternici ºi cu cei slabi.
Zece ani mai târziu se poate afirma cã s-a obþinut ceva semnificativ. În primul
rând, aºa cum am menþionat deja, a fost opritã o escaladare distructivã. Nu spun
cã România ar fi devenit Serbia lui Miloºevici, dar ar fi putut deveni România lui
Iliescu, Vadim Tudor ºi Gheorghe Funar, cu un conflict intern similar întrucâtva cu
cel al kurzilor din Turcia, care ar fi blocat sistemul democratic la un nivel foarte
scãzut ºi ar fi creat tensiuni în relaþiile externe, ceea ce ar fi dus la marginalizarea
completã a þãrii.
Nu a fost numai evitarea escaladãrii. A fost câºtigat ceva esenþial, ºi anume un progres substanþial în logica statului "naþional unitar român". Minoritãþile au devenit
prezente în conºtiinþa publicã nu numai ca exemple negative, ameninþãtoare ºi strãine,
dar ºi ca parte a lumii în care trãim ºi ca elemente pozitive în anumite situaþii.
Prezenþa UDMR la guvernare constituie un fapt simbolic ºi excepþional.
Suntem încã prea aproape de evenimente pentru a ne da seama de semnificaþia
faptului cã o formaþiune politicã maghiarã a fost chematã sã participe la
guvernarea României.
În opinia mea, situaþia legislativã a minoritãþilor în România este în spiritul
Constituþiei, cu mãsurile speciale pe care aceasta le oferã. Este adevãrat cã maghiarii
nu au obþinut posibilitatea de a studia istoria ºi geografia în limba maternã în liceu.
De asemenea, universitãþile pot fi multiculturale, dar nu numai ale unei singure etnii.
Aceste limitãri sunt însã mai degrabã minore în comparaþie cu principalul scop al
educaþiei în limba maternã.
Dacã suntem de acord cã avem un rezultat tangibil la capãtul acestor zece ani,
cui îi putem atribui acest succes? Acþiunii politice? Intervenþiei strãine? Logicii, conceptelor ºi teoriei? Militanþei civice? Am vãzut cã viaþa politicã, acest front de luptã
pentru putere ce s-a transformat în golul de dupã cãderea comunismului, a fost mai
degrabã un generator de tensiuni, confruntãri ºi manipulãri interetnice. Faptul
excepþional cã un partid reprezentativ al maghiarilor a fost integrat pentru un timp
într-o coaliþie româneascã se datoreazã presiunilor de dincolo de spaþiul politic. Se
poate spune cã aceasta s-a întâmplat ºi în Bulgaria ºi Slovacia. În toate cazurile,
acesta a fost un fenomen târziu ºi a fost determinat de circumstanþe.
Din punct de vedere al intervenþiilor strãine pentru protejarea minoritãþilor, acestea au fost importante dar au fost condiþionate de existenþa actorilor interni.
Trebuie notat cã forþele ºovine au fost ºi xenofobe în acelaºi timp. Cei care au
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manipulat ura etnicã au fost tot aceia care s-au opus prezenþei strãine. Cel mai
interesant lucru pentru ei a fost cooperarea cu mafia ºi entitãþile autoritare din fosta
Uniune Sovieticã. Cazul Serbiei a arãtat cã intervenþiile externe nu au un þel fãrã o
contrapartidã internã.
22. CONCLUZII
Tot ceea ce s-a spus pânã acum aruncã o luminã asupra rolului activitãþii civice în afirmarea realizãrilor interculturale române. Totuºi, ce poate realiza activitatea civicã fãrã
forþa conceptelor? Ce poate ea spune dacã nu este alimentatã de ºtiinþe academice?
Pentru a rãspunde la aceastã întrebare, aº dori sã atrag atenþia asupra unui
comentariu scris de un minunat filosof, Richard Rorty: "drepturile omului au nevoie
de pasiune ºi curaj, nu de motive ºi teorie"32. Pentru el, "cãutarea unor fundamente
filosofice sigure asupra practicii drepturilor omului este destinatã eºecului ºi practic
nefolositoare." Nu existã nici un dubiu cã în formula pentru drepturile omului trebuie sã includem ºi drepturile minoritãþilor.
Dar cum ar trebui sã îl înþelegem pe Rorty? Sã fim oare de acord cã este suficient sã avem doar pasiune ºi curaj pentru a crea o societate care sã protejeze drepturile minoritãþilor? Bineînþeles cã nu ad literam. Statutul minoritãþilor într-o societate multiculturalã nu este uºor de înþeles ºi descris. Pentru a evita stereotipurile
este nevoie de argumente, nu numai de voinþa de a o face. Întreaga mea experienþã
îmi spune cã conceptele apar dacã existã o dorinþã realã pentru a le folosi în prevenirea rãului. Nu cred cã vreuna din persoanele menþionate pânã acum în aceastã
prezentare de cãutare a pãcii interetnice a avut încã de la început cunoºtinþe academice asupra doctrinelor minoritãþilor, ºi nici cã au trãit într-un mediu intercultural.
Dar aceºtia au fost oameni care au dezvoltat prezentele concepte despre raportul
interetnic în România, ºi nu universitãþile sau instituþiile academice. Din contrã,
lumea academicã din România a arãtat cã are puþine cunoºtinþe în domeniu atunci
când subiectul a fost pus pe tapet.
Mai am o altã observaþie în legãturã cu o temã mai generalã a ºtiinþelor sociale.
Acestea pot fi privite mai degrabã din perspectiva soluþionãrii conflictelor decât din
cea academicã. Aceasta ar implica un concept pragmatic asupra ºtiinþelor sociale, o
abordare activã ºi mai puþin teoreticã. Principiile menþionate mai sus sunt legate de
tema funcþionãrii conceptelor noastre. ªtiinþele sociale au rãmas în domeniul
abstract pentru prea multã vreme. Au rãmas cu mult în urma dezbaterilor reale din
scena publicã. Ele se pot declara mature numai în mãsura în care devin funcþionale.
Poate de aceea ºtiinþele sociale devin din ce în ce mai integrate în noua paradigmã
a ºtiinþelor conflictului.
32 Richard Rorty, Drepturile omului, raþiune ºi sentimentalism", în Stephen Shute & Susan Hurley,
On Human Rights, 1993.
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În final, trebuie spus ceva despre locul detaliilor ºi al contextului în cazul doctrinei multiculturale. Cum ar fi posibil sã înþelegem statutul insulelor Aland ºi al
suedezei, limbã oficialã a Finlandei, deºi acolo sunt numai 295.000 (5,8%) din finlandezi vorbitori de suedezã, fãrã sã ºtim cã Suedia a condus aceste þinuturi sute de
ani, pânã în 1809? Finlandezii au aspirat la cultura suedezã. Atunci când au devenit
vasali ai þarului Rusiei, ºi-au cãutat identitatea, dar au pãstrat respectul faþã de cultura suedezã. Faptul cã astãzi toþi finlandezii trebuie sã studieze suedeza nu poate
fi înþeles numai ca o mãsurã de protecþie luatã de o majoritate importantã, dar ºi ca
o expresie a unui întreg context care nu poate fi regãsit în România sau Bulgaria.
Nu se poate judeca raportul dintre societatea americanã ºi indienii americani fãrã
a cunoaºte cã ultimii au fost consideraþi de la începuturi ca oameni cu anumite
drepturi ºi cã trebuia negociat cu aceºtia. Când Francisco de Vitoria, consilierul
regelui Spaniei a ajuns (în 1532) la concluzia cã indienii americani au dreptul la
pãmântul lor, el a introdus un element care a determinat rezultatele unor evenimente ulterioare33. Mai târziu, urmând aceeaºi logicã, statele americane au început
sã semneze tratate cu triburile de indieni. În consecinþã, datã fiind competenþa în
domeniul tratatelor, preºedintele Statelor Unite ºi-a asumat un rol covârºitor de control a situaþiei indienilor. Spaþiul de negociere din zilele noastre, între indieni,
autoritãþile federale ºi statele a fost generat de-a lungul aceleiaºi direcþii de acþiune.
Gândirea care a produs soluþii pentru stabilirea unui raport echilibrat între societãþile
umane de pe teritoriul american, a trebuit sã ia în considerare factorii precedenþi.
(Autorii studiului Vine Deloria Jr. ºi Clifford M. Little, au exprimat acest adevãr în
felul urmãtor: "capacitatea legii de a încorpora tradiþii în cadrul ei intelectual"34).
A lua în considerare detaliile înseamnã a lua în considerare viaþa adevãratã. Din
acest motiv cred cã ºtiinþele sociale trebuie sã fie mai intim legate de activitatea
civicã ºi politicã. ªtiinþele sociale reprezintã numai dimensiunea conceptualã a efortului pe care îl datorãm acestei lumi pentru a o face mai decentã. Istoria salvãrii
raportului interetnic în România în ultimii ani este de asemenea istoria modului în
care gândirea a reuºit sã dea o ºansã mai bunã oamenilor ºi comunitãþilor umane.

33 Doctrina lui Vitoria a avut importanþã deoarece mai târziu a influenþat pe europeni sã aibã
"respect pentru triburi ca pentru societãþi de oameni" (Vine Deloria Jr., Clifford M. Little,
American Indians, American Justice, Austin, University of Texas Press, 1983, p.3).
34 Ibidem, p.60.
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Chestiunea centralã în orice context multicultural o constituie faptul cã
fiecare grup dispune de o conºtiinþã de sine ºi îºi afirmã dreptul la putere, statut ºi recunoaºtere ca o comunitate culturalã.

Se face simþitã o puternicã înclinaþie de a stabili premisele multiculturalismului. Una
din ele este aceea cã singurul model posibil îl constituie convieþuirea cu diversitatea,
inclusiv cea etnicã; cealaltã este faptul cã problemele fiecãruia în convieþuirea cu
diversitatea sunt unice. Aceastã a doua premisã este adesea însoþitã de o ideologie
a victimizãrii, de ideea cã problemele proprii nu sunt numai unice, ci ºi de un grad
de dificultate unic, cã nici un alt grup nu suferã la fel ca propriul grup. Pasul urmãtor în acest proces logic este acela de a afirma cã, datã fiind suferinþa prin care s-a
trecut, ne putem considera unici ºi purificaþi din punct de vedere moral. Ambele
premise, ca ºi argumentaþiile logice care decurg din ele, sunt discutabile.
Prezentarea de faþã îºi propune sã abordeze chestiunea diversitãþii pe o bazã
largã, plecând de la ideea cã în timp ce unele din trãsãturile oricãrei relaþii
interetnice sunt, într-adevãr, unice, ele împãrtãºesc aspecte structurale care le fac
comparabile ºi cã existã lucruri ce pot fi învãþate dintr-o asemenea experienþã, transferabile altora. Astfel, este cu putinþã sã înþelegem ceea ce altfel ar pãrea de neînþeles, sã depistãm dinamici ºi sã formulãm strategii care pot uºura, dacã nu rezolva,
mãcar tensiunile ce iau naºtere din noþiunea de diversitate. La urma urmelor, oriunde în lume politica presupune o luptã pentru putere, rezultantã a diferenþelor;
important este cã unele sunt mai dificil de abordat decât altele ºi cã lucrul acesta
cere tehnici diferite.
Chestiunea centralã în orice context multicultural o constituie faptul cã fiecare
grup dispune de o conºtiinþã de sine ºi îºi afirmã dreptul la putere, statut ºi
recunoaºtere ca o comunitate culturalã. Punând accentul pe unicitatea propriilor
revendicãri, va tinde sã le desconsidere pe ale altora. Acolo unde a avut loc o
polarizare, adicã în locurile unde cultura constituie singura sau aproape singura bazã
de organizare a puterii, grupurile vor resimþi în mod negativ puterea culturalã acumulatã de alte grupuri, pe care vor tinde sã le vadã ca ameninþãtoare. În acelaºi fel,
comunitãþile culturale vor manifesta o lipsã de sensibilitate la nevoile ºi revendicãrile
altor grupuri, dacã nu existã un sistem clar ºi transparent de distribuþie a puterii pe
baze non-culturale.
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POLITICA IDENTITÃÞILOR
Atunci când luãm în discuþie politica identitãþilor ºi multiculturalismul, este important sã identificãm trãsãturile structurale ale acestor interacþiuni care pot fi privite
ca universale. Dãm dovadã de un universalism banal dacã considerãm cã excluderea
poate fi eliminatã cumva sau fãcutã sã disparã. Sloganuri precum "frãþia universalã",
"egalitatea pentru toþi" ºi aºa mai departe sunt iluzorii ºi potenþial periculoase, pentru cã pot deveni baza unui control autoritar ºi hegemonist, a unui sistem în care
cei ce conduc decid, pornind de la cele mai bune intenþii, sã creeze egalitatea ºi
frãþia, impunând sancþiuni acelora care se aflã în dezacord cu viziunea lor. Sistemul
sovietic a fost un exemplu.
Conceptele occidentale ale multiculturalismului pornesc de la o serie de premise.
În primul rând, democraþia reprezintã un sistem mai eficient de rezolvare a conflictelor
multiculturale decât non-democraþia. Acolo unde ideile, interesele, identitãþile diferite
au loc sã concureze pentru sprijin, resurse, valori ºi rezultate, cu deplina susþinere oferitã validitãþii ºi legitimitãþii sistemului de cãtre toþi actorii implicaþi, potenþialul de
rezolvare a celor mai dificile conflicte interetnice este mai mare decât în alte sisteme.
"Mai mare" însã nu reprezintã garantarea unei soluþii, ci este doar o precondiþie.
În al doilea rând, pentru ca o democraþie sã funcþioneze eficient, toþi concurenþii
trebuie sã accepte ideea cã restul concurenþilor acþioneazã de bunã credinþã; ºi, în
mod ideal, ei trebuie sã accepte un set de valori care fac posibilã democraþia:
autolimitarea (acceptarea regulilor formale ºi informale), responsabilitatea, dedicaþia,
moderaþia. Nu existã în lume nici un sistem în care toþi competitorii sã respecte
mereu toate aceste reguli; acesta este doar un model.
În al treilea rând, atunci când sunt puse în discuþie diferenþele culturale - iar
diferenþele culturale sunt în general, dar nu întotdeauna acelaºi lucru cu etnicitatea
- tipul ideal de democraþie acceptã faptul cã, indiferent de culturã ºi identitate
etnicã, cei care trãiesc într-un stat îi acceptã ºi respectã normele. Totuºi, ºi acesta
este un aspect esenþial al prezentãrii mele, culturi diferite genereazã norme diferite
de guvernare, iar multiculturalismul trebuie sã þinã cont de acest factor. Este crucial
ca multiculturalismul sã accepte dreptul deplin al grupurilor culturale de a-ºi urmãri
propria reproducere culturalã.
MULTICULTURALISMUL
Multiculturalismul este acceptat în prezent ca modalitatea cea mai eficientã ºi mai
dezirabilã din punct de vedere moral de a rezolva diferenþele culturale. El are însã
accepþiuni diferite, ceea ce poate da naºtere unor politici contradictorii, ca ºi unor
premise ascunse care îi pot submina eficacitatea, atunci când este scos dintr-un context în care funcþioneazã bine.
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Ideea fundamentalã a multiculturalismului este aceea cã mai multe culturi
diferite care conlocuiesc în acelaºi stat au drepturi egale, iar cultura majoritarã nu
trebuie sã fie în situaþia de a-ºi impune normele minoritãþilor. În acelaºi timp însã,
multiculturalismul spune cã aceste culturi nu trebuie sã trãiascã izolat una de
cealaltã, ci sã îºi împãrtãºeascã din realizãri ºi valori.
Acest model de multiculturalism suferã din mai multe puncte de vedere. El s-a
nãscut din experienþa Statelor Unite, în primul rând, ºi reprezintã o interpretare
eronatã a ceea ce se întâmplã pe alte meleaguri. Transferat în forma originarã, fãrã
adaptãri ºi respect pentru normele locale, el poate deveni profund dãunãtor
minoritãþilor ºi chiar majoritãþilor, pentru cã nu recunoaºte faptul cã acestea au
nevoie de garanþii pentru promovarea propriilor culturi, ca ºi pentru definirea modului de interacþiune cu alte culturi.
Apoi, modelul standard al multiculturalismului priveºte chestiunea limbii ca pe
una gata rezolvatã. El se bazeazã pe experienþa unor culturi din þãri precum Statele
Unite, Marea Britanie sau Franþa, unde o singurã limbã se bucurã de un statut dominant, sau hegemonic. Efectul este cã împrãºtierea culturii se face, într-adevãr, mai
uºor, dar în termenii definiþi de cãtre majoritate. Minoritãþile lingvistice care doresc
sã continue sã-ºi vorbeascã ºi sã-ºi dezvolte limba se simt drastic dezavantajate.
În consecinþã, existã în Europa trei (sau poate patru) modele de multiculturalism
ºi fiecare îºi are propriile tradiþii, reuºite ºi eºecuri. (a) Primul model se bazeazã pe
dominarea unui singur grup; alte grupuri se aflã pe o poziþie de subordonare ierarhicã (de exemplu în Marea Britanie, Franþa, Germania). (b) Al doilea acceptã toate
grupurile culturale ºi lingvistice ca egale ºi acþioneazã în conformitate. Dacã acesta
dã naºtere unor societãþi paralele cu contacte interculturale limitate, rezultatul nu
este privit ca o problemã importantã. Este modelul cunoscut sub numele de consociaþionalism sau împãrþirea puterii etnice. El se bazeazã de obicei pe ataºamente
teritoriale (de pildã Belgia sau Elveþia). (c) Al treilea model acoperã drepturile imigranþilor, mai ales din lumea a treia, ºi se apropie cel mai mult de modelul dezvoltat
în Statele Unite. (d) Al patrulea model este cel al "populaþiilor indigene", care ar trebui sã includã ºi populaþia romã. Acest model este încã în evoluþie; lipsa unei legãturi teritoriale puternice creeazã dificultãþi în definirea modelului.
STATUL
Decurge din cele de mai sus cã statul are un rol de pivot în reglementarea puterii
politice, inclusiv în relaþiile interetnice. Statul modern democratic s-a dovedit a fi un
instrument remarcabil în crearea ºi menþinerea coerenþei ºi ordinii, în negocierea tensiunilor constante între stabilitate ºi inovaþie, între ameninþarea stabilitãþii prea mari,
care devine stagnare, ºi schimbarea prea multã care genereazã dezintegrare.
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Statul ideal, de aceea, furnizeazã o bunã guvernare, transparenþã, responsabilitate ºi constanþã în asumarea puterii care împiedicã pe oricare dintre actori sã
dobândeascã puteri necuvenite asupra altora. Menþinerea statului de drept este
vitalã din acest punct de vedere, la fel ca ºi aderarea la cel mai înalt grad de neutralitate posibil. Nici un stat nu este absolut neutru, toate au programele lor tacite,
implicite, dar neutralitatea ca þel este o garanþie pentru minoritãþi. Neutralitatea în
acest sens este complementul calitãþii de cetãþean, care asigurã egalitatea tuturor
actorilor politici dintr-un stat.
LIMBA
Limba ºi rolul ei în politicã sunt adesea înþelese greºit. Sunt mulþi aceia care privesc
cu suspiciune multiplicitatea sau, dupã cum o denumesc ei, proliferarea limbilor, ca
pe un fenomen ce se interpune în calea eficienþei. Este tipic pentru universaliºti, care
tind sã considere cã singura limbã dominantã ar trebui sã fie a lor. Faptul cã membrii majoritãþii înclinã sã vadã în limbile minoritãþilor un motiv de nemulþumire, în
cazul cel mai bun, sau chiar o piedicã, este o trãsãturã a multor relaþii multilingvistice. În realitate, fiecare limbã codificã un set diferit de posibilitãþi de exprimare a
ideilor care îi sunt proprii, ca modalitate unicã de a înþelege lumea. Dacã preþuim
biodiversitatea, atunci avem toate motivele pentru a vedea aceeaºi valoare ºi în glotodiversitate.
În orice caz, limbile opereazã la trei niveluri ºi fiecare are implicaþii diferite pentru multiculturalitate. Primul este nivelul filologic, care se leagã numai de definiþia
limbii ca fenomen de comunicare. În al doilea rând, prin intermediul nivelului cultural sunt codificate valorile ºi sensurile comune, ca ºi lumea înþelegerilor implicite,
ideile "de bun simþ" pe care le putem prelua fãrã sã le punem la îndoialã, fiindcã
sunt fãcute sã parã "normale ºi naturale".
În al treilea rând, existã dimensiunea socio-politicã a limbii. O datã cu modernitatea ºi cu politica maselor, care include ºi democraþia, limba a început sã joace un
rol central în menþinerea sferei politice. Pentru ca o comunitate politicã de masã sã
poatã funcþiona, este nevoie de o limbã comunã, prin intermediul cãreia se apreciazã ºi se aprobã strategiile, liderii ºi societãþile comunicã, iar opinia publicã îºi articuleazã aspiraþiile. Statul modern, cu rolul sãu vital de reglementare a vieþii de zi cu
zi, îºi aplicã regulile prin intermediul unei limbi ºi încearcã sã concentreze puterea
eliminând semnificaþiile concurente - el încearcã sã stabileascã o monologie. Din
aceastã perspectivã, limba de stat nu este niciodatã neutrã, pentru cã ea constituie
în acelaºi timp vehiculul pentru mesajele ºi metamesajele culturale ºi politice. În
situaþii multilingvistice, trebuie luate mãsuri speciale pentru ca toate limbile sã
primeascã un tratament egal.
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ETNICITATEA
Etnicitatea este una din numeroasele modalitãþi folosite de comunitãþile umane
pentru a condesa identitatea ºi a-ºi articula diversitatea. Este o formã durabilã a
identitãþii ºi, chiar dacã suntem tentaþi sã o privim ca pe o relicvã a trecutului, ea
este departe de a-ºi fi epuizat potenþialul ca sursã de semnificaþii comune. Prin
etnicitate, colectivitãþile îºi stabilesc forme cheie pentru încredere, solidaritate ºi
comunicare. ªi nu avem nici un motiv sã credem cã procesul de formare a etniilor
s-a încheiat, fie ºi numai în Europa. Atunci când grupuri care se recunosc ºi se
definesc ca fiind diferite constatã cã reproducerea culturalã le este în vreun fel
ameninþatã, (activitãþile de reglementare ale statului modern constituind un aspect
esenþial al acestui proces), ele vor cãuta sã obþinã accesul la puterea politicã, pentru a-ºi asigura viitorul. În loc sã eliminãm, sã negãm sau sã marginalizãm etnicitatea, aºa cum preferã sã facã unii, este mai bine sã încercãm a o reglementa. Existã
modalitãþi variate pentru a face acest lucru.
Mai mult, chiar dacã etnicitatea este prost vãzutã în unele cercuri, ca instrument
al violenþei ºi opresiunii, ea nu reprezintã altceva decât o sursã de primejdii dacã
restul proceselor ºi instituþiilor democratice sunt slabe. Într-un stat neutru, devotat
normelor impersonale, procedurile democratice ºi o societate civilã viabilã sunt
recunoscute ca eficiente în acest sens. Meritã adãugat cã ºi colectivitãþile occidentale au o etnicitate, chiar dacã multe dintre ele par sã facã eforturi pentru a nega
acest lucru. Unele din modalitãþile coeziunii sociale ºi din formele de cunoaºtere
necesare funcþionãrii democraþiei sunt codificate de etnicitate.
EUROPA
Trebuie reþinut cã Europa dispune de un set de trãsãturi particulare, destinate sã
asigure rolul continuu al etnicitãþii. Esenþial în acest context este faptul cã Europa
reprezintã o arenã de state mici; statul mic constituie norma europeanã. Statele mari
ale continentului (Marea Britanie, Franþa, Germania, Italia, Spania) ºi-au putut utiliza prestigiul cultural ºi politic pentru a-ºi "naturaliza" normele ºi a-ºi reglementa
propriile etnii; acestea existã ºi au un rol important de jucat.
Uniunea Europeanã însãºi a devenit o sursã de identitate sau identitãþi. Pe
mãsurã ce concentreazã puterea, mai ales prin extinderea a ceea ce se numeºte aquis
communitaire ºi edificarea unei cetãþenii europene, UE creeazã o identitate. În acest
context, stabilirea caracterului normativ al drepturilor omului, precum criteriile de la
Copenhaga, a devenit o parte integrantã a identitãþii de tip european.
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GLOBALIZAREA
În fine, globalizarea a început sã aibã un impact asupra identitãþilor europene ºi din
alte zone, într-o mãsurã mult mai mare. Douã aspecte ale acestui proces meritã subliniate. Procesele globale (economice, tehnologice, care þin de modul de viaþã, informaþionale) au început sã erodeze în parte forþa tradiþionalã a statului de a reglementa societatea ºi de a asigura securitatea. Chiar dacã statul continuã sã deþinã
monopolul violenþei legitime, al sistemelor de impozitare ºi al circulaþiei monedei,
multe dintre activitãþile economice trebuie aplicate luând în considerare procesele
globale. Nici un stat nu este imun în faþa acestui fenomen. Din punct de vedere cultural, acum este practic imposibilã izolarea unei societãþi, ceea ce are implicaþii profunde asupra gamei de opþiuni, a modului de viaþã ºi a aspiraþiilor.
Toate acestea dau naºtere întrebãrii dacã statul mai are destulã forþã pentru a
asigura securitatea, coeziunea ºi ordinea ºi dacã nu cumva erodarea acestei forþe nu
constituie o posibilã sursã de insecuritate. Apoi, pe mãsurã ce statul european, cu
prestigiul sãu ridicat, a început sã fie supus presiunilor, el a rãspuns punând tot mai
mult accent pe modalitãþile etnice de autoarticulare. Etnicizarea marilor puteri culturale ale Europei poate fi interpretatã ca o faþetã a contrarevoluþiei herderiene,
etnicitatea revitalizatã dupã colapsul marxism-leninismului care a subminat dublul
monopol al marxismului ºi liberalismului ca discursurile hegemoniste principale ale
epocii dinainte de 1989. Astãzi, etnicitatea a devenit o parte de neeradicat a vieþii
noastre, iar marile puteri culturale au fost la fel de afectate de ea ca ºi statele mai
mici, dintotdeauna nevoite sã mizeze mai mult pe etnicitate. Cazul Franþei, care a
emis pretenþii ridicate la un prestigiu extraordinar de ridicat în virtutea unui discurs
universalist, îºi formuleazã în prezent revendicãrile la valoarea moralã într-un limbaj
care pare sã se apropie tot mai mult de etnicitate; acelaºi lucru se poate observa în
Germania, Anglia ºi Italia. Toate aceste procese au implicaþii în negocierea identitãþilor ºi în nevoia de acceptare a faptului cã politica identitãþilor a devenit trãsãtura centralã a peisajului politic european în secolul XXI.
SOCIETÃÞILE PARALELE
Dupã cum am vãzut, literatura apãrutã pe tema multiculturalismului ºi a premiselor
larg acceptate care stau la baza lui manifestã un nivel ridicat de suspiciune la
adresa societãþilor paralele. Ele sunt privite ca periculoase, reacþionare sau separatiste ºi, de aceea, indezirabile din punct de vedere politic ºi cultural. Matricea de
gândire hegemonistã occidentalã afirmã cã, în societãþile divizate etnic, toate
grupurile trebuie sã-ºi "împãrtãºeascã" din culturã, diminuându-ºi calitãþile separate. În spatele acestei abordãri stã premisa universalistã care ignorã cu desãvârºire
realitatea culturalã conform cãreia orice tip de universalitate este într-o oarecare
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mãsurã colorat de trãsãturi particulare ºi cã aceastã particularitate este în mod
necesar dominatã de normele culturale ale majoritãþii. Ca o consecinþã a acestei
abordãri, însã, particularitãþile culturale ale minoritãþilor trebuie sã se contopeascã
treptat cu cele ale majoritãþii.
Astfel, în Statele Unite sau în Marea Britanie, multiculturalismul presupune ca
toate culturile sã fie vorbitoare de englezã ºi, chiar dacã limbile imigranþilor sunt
acceptate (urdu, gujerati etc) este ºi trebuie sã fie doar o chestiune de timp pânã
când ele vor dispãrea. Integrarea este monolingvisticã. Hispanicii din Statele Unite
pot continua sã vorbeascã spaniola în cercurile lor private, dar ideea cã poþi fi american în oricare altã limbã decât engleza cu accent american este privitã ca absurdã.
Franþa, care respinge multiculturalismul, a urmat o cale diferitã ºi îi acceptã ca
cetãþeni egali pe toþi cei care au fost aculturaþi în modalitãþi franceze, mãcar din
punct de vedere conceptual. În Olanda, dupã ce s-a experimentat faþã de imigranþi
politica lui "trãieºte ºi lasã-i ºi pe ceilalþi sã trãiascã", în anii '90 s-a produs o schimbare, iar aceºtia trebuie sã înveþe limba olandezã, ca pas necesar spre integrare.
Aceste modele, dupã cum se va vedea clar, sunt derivate din experienþa postcolonialã ºi din procesul de imigrare a populaþiilor din fostele colonii. Partea la care
ele nu rãspund în nici un fel este cea legatã de populaþiile diferite etnic dar stabilite
cu multã vreme în urmã, adicã grupurile etnice rezidente încã dinaintea epocii
moderne ºi/sau cu o conºtiinþã modernã; de asemenea, modelul nu spune nimic
despre coloniºti, imigranþi din etnia colonialã dominantã care au rãmas pe loc dupã
dispariþia imperiului (statele baltice). Multiculturalismul pare sã nu fie aplicabil nici
coloniilor statelor vestice, ca de exemplu în cazul coloniºtilor albi care s-au stabilit
în Africa, sã zicem, ºi ºi-au asumat cetãþenia localã (ca în Zimbabwe ºi Kenya).
Concluzia pe care o putem trage din cele de mai sus este cã modelul anglo-saxon
de multiculturalism nu ne este de prea mare ajutor în alte zone ºi cã, cel puþin în ceea
ce priveºte restul Europei, va trebui gãsitã o formulã nouã. În mod esenþial, odatã
constatat cã integrarea în multiculturalismul anglo-saxon înseamnã acceptarea hegemoniei culturale ºi lingvistice a majoritãþii ca preþ al integrãrii, pentru restul Europei
aceastã definiþie de pornire nu este aplicabilã. Aici, premisa trebuie sã fie cã acele
colectivitãþi existente care se autodefinesc ca niºte comunitãþi ale solidaritãþii, respectului ºi valorilor morale vor continua procesul de reproducere culturalã ºi nu îºi vor
abandona identitatea. Acolo unde sunt supuse presiunilor pentru a o face, ºi dovezi
în acest sens avem numeroase, ele vor ridica alte graniþe de demarare ºi vor crea alte
filtre de delimitare care sã le asigure integritatea internã neafectatã de presiunile
asimilante. Indivizii pot fi ºi sunt asimilaþi, dar colectivitãþile îºi vor pãstra autonomia. De aceea, reglementarea eficientã a acestei stãri de lucruri presupune
recunoaºterea acestei separãri ºi existenþa unui mod de reprezentare politicã.
Esenþialã din acest punct de vedere este recunoaºterea ºi acceptarea diferenþelor,
atunci când ele se traduc prin coexistenþa unor norme morale, a unor lumi interioare
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ºi a unor moduri de gândire separate. Colectivitãþile diferite îºi vor produce ºi reproduce propriile graniþe ºi mecanisme de delimitare, propriile lumi mitice ºi simbolice,
propriile matrice de reproducere culturalã. Acolo unde limbile sunt diferite, distincþia
va fi evidentã. În astfel de situaþii, integrarea dispune de un set separat de reguli,
care presupun convieþuirea în contextul unei diferenþe mult mai mari decât în cazul
modelului anglo-saxon. Toate grupurile implicate trebuie sã accepte revendicãrile
altora asupra bunurilor materiale ºi simbolice (recunoaºterea limbilor publice,
expunerea simbolurilor etc), care constituie adesea sursa fricþiunilor.
O condiþie necesarã pentru succesul societãþilor paralele este cetãþenia efectivã
ºi starea de neutralitate care sã o susþinã. Nici un stat nu va fi complet neutru, dar
el va reflecta premisele ºi lumea interioarã a majoritãþii. Dar autolimitarea - aspect
fundamental al democraþiei - trebuie aplicatã de toate pãrþile implicate. Un derivat
al democraþiei este accesul egal la puterea politicã ºi acceptarea faptului cã aceste procese se vor modifica în timp, ceea ce înseamnã cã toate comunitãþile vor trebui sã se adapteze permanent una la cealaltã, cã nici o problemã nu poate fi
consideratã ca definitiv rezolvatã, chiar dacã un cadru permanent poate uºura cu
mult acest proces.
Importanþa adaptãrii constã în faptul cã, în cele din urmã, toate comunitãþile
vor ajunge sã împãrtãºeascã un set de caracteristici, chiar dacã îndepãrtate de toate
- ºi mai ales în sectorul public. În mod esenþial, grupul sau grupurile minoritare îºi
vor adapta orizontul de aºteptare faþã de stat, de ceea ce poate face statul pentru
ele, de statul de drept, de gradul de oficializare sau neoficializare a relaþiilor cu sectorul public ºi cu funcþionarii statului, de eficienþa sau lipsa de eficienþã a normelor
impersonale etc. Trebuie observat în acest context cã majoritãþile etnolingvistice
tind sã considere limba de stat ca neutrã. Nu este adevãrat, din moment ce adãugarea unei limbi secundare va dezavantaja invariabil minoritatea. Rezultatul pe
termen mediu al acestei adaptãri este cã grupurile minoritare cu un stat de origine
se vor îndepãrta de normele acestuia ºi îºi vor asuma normele (civile, etatiste) ale
statului adoptiv, condiþionate într-o oarecare mãsurã de lumea interioarã a
majoritãþii. Experienþa continuã a multiculturalismului constituie un aspect esenþial
al acestui proces.
Cel mai eficient sistem politic ºi cultural de reglementare a societãþilor paralele
este acela cunoscut sub denumirea de consociaþionalism sau împãrþirea puterii.
Condiþiile esenþiale ale consociaþionalismului presupun cã toate comunitãþile au
acces la puterea politicã în raport cu dimensiunile lor, cã toate grupurile au drept de
veto în ce priveºte deciziile care le vor afecta drepturile vitale, cã toate au un angajament clar faþã de integritatea statului ºi cã toate au acces la bunurile simbolice ºi
materiale ale statului. Existã câteva exemple reuºite de consociaþionalism, dintre care
Elveþia este cel mai evident, dar ºi Belgia, sudul Tirolului ºi Finlanda intrã oarecum
în aceastã categorie.
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În fine, mai este problema statului de origine, statul unde coetnicii unei
minoritãþi formeazã majoritatea. Statele de origine sunt expuse câtorva tentaþii. Ele
pot încerca sã influenþeze sau sã afecteze politica statului adoptiv, cel în care
locuieºte minoritatea; îl pot ameninþa ºi pot încerca sã îl destabilizeze; pot finanþa
minoritatea; ºi pot atrage minoritatea în sfera lor de informare, încetinind astfel procesul de adaptare. Esenþial aici este ca statele de origine sã îºi exercite puterea fãrã
a depãºi cadrul impus de autolimitare. Dificultãþile apar atunci când opinia publicã
din statul de origine îºi are propria percepþie, distorsionatã, asupra minoritãþii din
þara de origine, pe care o vede nedreptãþitã ºi ameninþatã, respingând ideea cã
aceastã minoritate ar fi putut demara un proces de adaptare. Presiunile exercitate de
comunitatea internaþionalã pot fi utile în dezamorsarea unor eventuale tensiuni.
ELEMENTE SPECIFICE PENTRU ROMÂNIA
O scurtã comparaþie între situaþia din România ºi colapsul Iugoslaviei, cu tot ceea
ce a urmat, scoate în evidenþã diferenþe importante.
Statul român a fost întotdeauna unul hegemonist, în care etnia românã, dominantã, a constituit fundamentul statului, iar ideologia care l-a legitimat a
derivat din normele etnice româneºti;
Statul român a fost în mod tradiþional un stat cu capacitate scãzutã, lipsit de
abilitatea de a concentra puterea politicã, economicã ºi culturalã separat de
comunitatea etnicã;
Statul român este în mod istoric fundamentat pe o ideologie centralizatoare de
tip iacobin, care nu a putut fi niciodatã aplicatã din lipsa capacitãþii adecvate a
statului;
Tensiunea dintre imperativul centralizator ºi inabilitatea de a-l pune în aplicare
a marcat relaþiile interetnice, cei care nu aparþin etniei române nefiind percepuþi
în mod natural ca membri ai comunitãþii cu drepturi egale;
Experienþa comunistã a demonstrat cã integrarea bazatã pe o ideologie strãinã nu
va funcþiona, dacã ea intrã în contradicþie cu normele acceptate ale etnicitãþii;
În acelaºi timp, coerciþia comunistã putea suprima diferenþele etnice, dar nu
putea stabili modele impersonale de interetnicitate;
Membrii comunitãþilor etnice nonromâneºti s-au dovedit capabili sã-ºi asigure
reproducerea culturalã, dar au rãmas marcaþi de experienþa coerciþiei comuniste,
pe care au interpretat-o ca pe o dublã oprimare, atât din partea comuniºtilor, cât
ºi a românilor;
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Ideologia care a legitimat statul iugoslav de dupã 1945 a fost comunismul ºi, o
datã cu slãbirea lui în anii 1980, a fost pusã în discuþie supravieþuirea statului;
În Iugoslavia nu a existat un grup etnic hegemonist; în eventualitatea dezintegrãrii comunismului, toate grupurile se vor gãsi în minoritate;
Comunismul nu a reuºit sã creeze modele coerente care sã combine nevoia de
modernitate (complexitatea, schimbarea) ºi interetnicitatea (modele concurente
ale complexitãþii ºi schimbãrii);
Izbucnirea violenþelor în Iugoslavia a acþionat ca un puternic factor de descurajare pentru grupurile etnice din România;
Implicarea Occidentului în sprijinirea modelelor nonviolente pentru relaþiile
interetnice, împreunã cu seturile de condiþii impuse pentru includerea în arhitectura instituþionalã occidentalã, au fost utile în prevenirea extinderii violenþelor în România;
Experienþa comunistã a modernizãrii (distorsionate) a adus o mare masã de populaþie ruralã în zonele urbane; cu toate acestea, dacã în România s-a dovedit
posibilã adaptarea modelelor premoderne de interetnicitate la noile condiþii, în
Iugoslavia încercarea a eºuat;
La 10 ani dupã cãderea comunismului, statele post-iugoslave se confruntã cu
grade diferite de presiune în direcþia puritãþii etnice; în România, succesele la
nivel local în negocierea relaþiilor interetnice se manifestã paralel cu relativul
eºec al înaltei politici româneºti de a-i accepta, pe cei care din punct de vedere
etnic nu sunt români, ca parteneri egali în ce priveºte cetãþenia românã ºi a le
recunoaºte dreptul la reproducere culturalã neîntreruptã în toate sectoarele private, locale ºi publice.
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REPREZENTÃRI ALE
COEXISTENÞEI ETNICE ÎN TRANSILVANIA*
Pentru moment populaþia Transilvaniei este în mod primordial
preocupatã de consecinþele negative ale tranziþiei ºi de stabilitatea
existenþei lor personale, lãsând la o parte toate celelalte probleme.

INTRODUCERE
În urma schimbãrii de regim, spaþiul politic ºi ideologic public a fost acaparat de
componente care au dramatizat sau simplificat relaþiile dintre populaþia majoritarã
ºi grupurile etnice minoritare, servind unor interese politice de moment. În ultima
parte a anilor '90, Institutul de sociologie al Universitãþii Eötvös Lóránd din
Budapesta a lansat o serie de sondaje pentru a cerceta componentele sociologice ºi
socio-psihologice ce caracterizeazã relaþiile dintre populaþia majoritarã ºi grupurile
minoritãþilor etnice care coexistã în zona carpaticã. În iarna lui 1997, ca parte a unei
serii de sondaje, am creat un lot reprezentativ de grupuri de români ºi maghiari din
Transilvania, iar prin interviuri personale am cerut rãspunsuri la întrebãrile noastre
utilizând limba maternã a persoanelor intervievate.
Eºantionul a fost constituit din 717 români ºi 1090 de maghiari. La eºantionare
au fost luate în consideraþie în primul rând structurile locale etno-ecologice
(maghiari majoritari ºi români minoritari, români ºi maghiari în proporþii comparabile, maghiari minoritari ºi români majoritari), care ar putea fi utilizate ca variabile
independente în plus faþã de variabilele socio-economice standard.
Întrebãrile incluse în chestionare pot fi divizate în patru tematici majore. Pe baza
rãspunsurilor primite la prima tematicã am putut reconstrui temerile ºi speranþele
persoanelor intervievate, opiniile lor asupra ºanselor României de a ajunge nivelul de
dezvoltare al þãrilor din Europa Occidentalã ºi cum considerã ei aceastã perspectivã.
În cadrul celei de a doua tematici, am introdus întrebãri cu privire la diverse elemente constitutive ale identitãþii naþionale. La nivelul celei de a treia tematici au fost
*

Acest studiu se bazeazã pe rezultatele Proiectului Carpaþi", desfãºurat în 1997 ºi 1998.
Sondajul a fost efectuat cu sprijinul generos al PHARE. Pentru ajutorul lor inestimabil, autorii
datoreazã mulþumiri speciale urmãtorilor colaboratori: Péter Huncik ºi Sándor Bordás de la
Fundaþia Sándor Márai" din Bratislava, Irina Culic, István Horváth, Marius Lazãr ºi Nándor
László Magyari de la Departamentul de Sociologie al Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj.
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investigate perspectivele elaborãrii de politici pornind de la identitatea naþionalã. În
cele din urmã, al patrulea grup de întrebãri a pus în evidenþã modul în care persoanele intervievate au trãit ºi considerã relaþiile dintre majoritate ºi minoritãþi în
societatea româneascã.
I. EXPERIENÞE POSTSOCIALISTE ÎN TRANSILVANIA

1. Speranþe ºi temeri

Am selectat nouã potenþiale surse de temeri ºi am rugat subiecþii sã le ordoneze în
funcþie de gradul în care acestea constituie pentru ei motive de îngrijorare.
Rezultatele au indicat o imagine caracteristicã þãrilor postsocialiste, adicã subiecþii
sunt cel mai preocupaþi de crizele economice, adâncirea inegalitãþilor ºi a sãrãciei,
creºterea criminalitãþii ºi instabilitatea politicã. În cadrul ambelor grupuri, problemele tipice societãþilor postmoderne (ameninþarea americanizãrii, tensiuni care
decurg din imigrare, ameninþãrile externe ale þãrii ºi poluarea mediului) se aflã cu
mult în urma celor menþionate mai sus. Din aceste motive, se pare cã pentru
moment populaþia Transilvaniei este în mod primordial preocupatã de consecinþele
negative ale tranziþiei ºi de stabilitatea existenþei lor personale, lãsând la o parte
toate celelalte probleme.
În ordonarea pericolelor, subiecþii maghiari ºi români urmeazã în mod esenþial
tipare cognitive identice. Cea mai mare diferenþã în ordonarea pericolelor este reflectatã de faptul cã eºantionul românesc considerã ameninþãrile externe ºi emigrarea
ca probleme mai serioase decât eºantionul maghiar.
Ar trebui notat cã subiecþii maghiari au atribuit în mod sistematic o importanþã
mai mare problemelor ºi ameninþãrilor materiale ºi existenþiale, comparativ cu conflictele derivate din diferenþele etnice. Dintre subiecþii maghiari, 46% au marcat
crizele economice, 41% criminalitatea ºi 38% sãrãcia ca fiind cele mai importante
douã teme de îngrijorare. În contrast, numai 28% au considerat conflictele etnice ca
fiind unul din primele douã motive de îngrijorare.
Aparent, indivizii sunt cel mai preocupaþi de problemele existenþiale zilnice ºi de
siguranþa vieþii de zi cu zi, fie români sau maghiari. Aceste probleme nu au coincis
întotdeauna cu obiectivele urmãrite de organizaþiile politice care au pretins cã le
reprezintã. Subiecþii maghiari au fost întrebaþi dacã considerã cã propriile lor obiective ºi cele stabilite de UDMR se suprapun sau sunt diferite. Rezultatele au tras un
semnal de alarmã foarte puternic: subiecþii maghiari considerã cã obiectivele stabilite de politicieni sunt aproape în total contrast cu problemele lor. Pentru ei, cele
mai importante probleme sunt rata mare a inflaþiei, spectrul ºomajului ºi standardele tot mai scãzute de viaþã, în timp ce tot ei cred cã politicienii care îi reprezintã
considerã cã cele mai importante probleme sunt educaþia în limba maternã, autonomia teritorialã ºi culturalã ºi scãderea tensiunilor etnice dintre maghiari ºi români.
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Tabelul 1. Ordinea prioritãþilor în cazul a unsprezece probleme considerate de subiecþi ca
prioritãþi personale ºi cum este perceputã reflectarea lor în politicã (valori medii)

Reducerea inflaþiei
Eliminarea ºomajului
Standarde scãzute de viaþa
Corupþie
Privatizare lentã
Prevalenþa structurilor comuniste
Lipsa educaþiei în limba maternã
Relaþii fragile între maghiari ºi români
Lipsa autonomiei culturale
Lipsa autonomiei teritoriale

Prioritãþile
subiecþilor
3,1
3,7
3,9
5,3
5,8
5,8
6,1
6,3
7,2
7,3

Prioritãþile
UDMR
6,7
6,4
5,9
7,0
6,7
6,7
2,8
3,2
4,4
4,8

2. Anomie

Rãspunsurile date la întrebãrile cu privire la atitudinile legate de legitimitate, lege,
ordine ºi injustiþie socialã indicã faptul cã subiecþii nu considerã tranziþia postsocialistã ca legitimã. Aparent, atât românii, cât ºi maghiarii acþioneazã în aceeaºi
direcþie negativã atunci când iau în consideraþie schimbãrile sociale postsocialiste:
89% din subiecþii maghiari considerã cã "toate legile au lacunele lor". Într-o proporþie
mai scãzutã, dar tot majoritarã, 57% din subiecþii români acceptã aceastã declaraþie.
O proporþie mai ridicatã din subiecþii maghiari considerã cã "în zilele noastre nici
mãcar instanþele de judecatã nu pot face dreptate oamenilor". Procentele celor care
declarã acest lucru sunt totuºi semnificative în ambele grupuri etnice (75% maghiari,
62% români). Ambele grupe considerã cu precãdere cã îmbogãþirea este lipsitã de
legitimitate, în timp ce acei care considerã cã existã cãi cinstite de îmbogãþire constituie o minoritate: 73% dintre subiecþii maghiari ºi 64% dintre cei români au admis
cu amãrãciune cã "în þara asta, poþi sã devii bogat numai prin cãi necinstite".
Indiferent de naþionalitate, cei mai mulþi subiecþi prezintã contradicþii; 86% dintre maghiari ºi 77% dintre români considerã diferenþele dintre venituri ca injuste, dar
o proporþie la fel de înaltã admit cã sãrãcia este inevitabilã pentru dezvoltarea economicã (66% dintre maghiari ºi 75% dintre români).

3. Injustiþie

Sondajele comparative precedente referitoare la conºtientizarea injustiþiei1 dovedesc
în mod clar cã nivelurile de considerare a injustiþiei diferã semnificativ în societãþile
avansate ºi în þãrile postsocialiste. În timp ce în vest, sensibilizarea ºi conºtientizarea
injustiþiei personale ºi sociale devin din ce în ce mai mult o parte importantã a vieþii
1

International Social Justice Programmes, Kluegel et al., 1996.
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de zi cu zi ºi pot fi considerate trãsãturi ale cetãþeanului modern, oamenii din þãrile
postsocialiste au pãreri diferite în ceea ce priveºte gradul de injustiþie la care trebuie sã reacþioneze.
Sondajul cu privire la injustiþia trãitã a fost reperat în cinci þãri foste socialiste
în cursul anului 1996. În aceste cazuri, am întrebat subiecþii mai întâi despre
injustiþia potenþialã înainte ºi dupã schimbarea regimurilor. Cum întrebãrile noastre au fost identice cu cele utilizate pe parcursul sondajului din Transilvania din
1997, rezultatele ne-au oferit ºansa de a compara subiecþii din România cu
cetãþenii altor þãri ale regiunii.
Cele douã sondaje mai sus amintite au demonstrat cã oamenii nu sunt încã
conºtienþi de injustiþia pe care o trãiesc sau nu pot conceptualiza aceastã categorie.
Indiferent dacã au fost români sau maghiari din Transilvania, majoritatea au rãspuns
cu "nu" la întrebarea dacã au suferit nedreptãþi. În medie, subiecþii, indiferent de
apartenenþa etnicã, au menþionat mai puþin de un domeniu atunci când au fost
întrebaþi dacã au suferit nedreptãþi în perioada socialistã sau în cea de ºapte ani ce
a urmat schimbãrii de regim.
Tendinþe similare cu cele din România pot fi gãsite ºi în alte þãri, cum ar fi
Ungaria, Rusia sau Bulgaria. Cel mai mare numãr de persoane care conºtientizeazã
nedreptãþile împotriva lor tinde sã fie localizat în Germania de Est ºi Republica Cehã.
Cum apartenenþa la o minoritate a fost listatã ca un potenþial factor de injustiþie,
am examinat rolul acestui factor în percepþia subiecþilor din Transilvania. Aºa cum
era de aºteptat, maghiarii (în mod esenþial) au raportat astfel de probleme. Este
vorba îndeosebi de diferenþele nivelurilor de acceptare a injustiþiei la maghiari ºi
români, de care tocmai am pomenit. În mod surprinzãtor, mai puþin de o cincime
dintre maghiari (15%) au menþionat cã ar fi trãit înainte de 1990 nedreptãþi legate
de apartenenþa la minoritatea maghiarã. Numãrul cazurilor unor astfel de experienþe
dupã 1990 a scãzut, numai 7% dintre maghiarii intervievaþi considerând cã au
suferit nedreptãþi legate de faptul cã aparþin unei minoritãþi etnice.
Subiecþii cu nivel de educaþie mai ridicat sunt mai sensibili la cazurile de nedreptate. Este vorba în mod special de subiecþii maghiari, dintre care 37% din cei cu educaþie superioarã au raportat cel puþin un caz de injustiþie pe care l-au trãit înainte
de schimbarea de regim. Aceastã tendinþã poate fi observatã ºi la subiecþii români,
dar nu este atât de evidentã. Cu toate acestea, putem vedea cã subiecþii maghiari
cu educaþie superioarã au semnalat un numãr mai scãzut de cazuri de nedreptate în
urma schimbãrii de regim, iar aceastã cifrã depãºeºte semnificativ numãrul de cazuri
raportate de subiecþii cu nivele mai scãzute de educaþie.
Numai 31% din subiecþii din Transilvania au menþionat cazuri când ar fi încercat sã joace un rol activ pentru eliminarea injustiþiei. Este vorba de o proporþie
mai ridicatã decât în alte þãri cercetate pe parcursul sondajului întreprins în 1996
în zona central ºi est europeanã: un procent mai scãzut, cu puþin mai mult de
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20% din subiecþii din Ungaria, Rusia sau Bulgaria, au raportat astfel de cazuri.
Singura excepþie a constituit-o Germania de Est, unde procentul a fost cu mult
mai ridicat (peste 80%!).
Nu existã diferenþe în modalitãþile de încercare a îndreptãrii nedreptãþilor, în
cazul românilor ºi maghiarilor din Transilvania. Maghiarii tind sã-ºi aminteascã participarea la demonstraþii sau proteste. Protestul, petiþiile sau greva au fost cele mai
utilizate modalitãþi menþionate de subiecþii români. În general, maghiarii tind sã fie
mai activi decât românii atunci când este nevoie de "îndreptare" a unei injustiþii.

4. Satisfacþie

Cercetarea transnaþionalã dovedeºte cã oamenii de oriunde în lume sunt mult mai
mulþumiþi cu microcondiþiile pe care le pot controla decât cu situaþiile la nivel macro
în domeniile politic, social sau economic, pe care nu le pot influenþa parþial sau
total. Locuitorii din Transilvania nu fac excepþie de la regulã. Atât maghiarii cât ºi
românii sunt satisfãcuþi cu viaþa de familie (media obþinutã a fost de 4.0 pe o scarã
cu scorul maxim de 5.0). Aceasta a fost urmatã de satisfacþia legatã de împrejurimi
(3.8 ºi 3.5). Maghiarii sunt mult mai mulþumiþi cu slujbele lor decât românii (3.4 faþã
de 2.3). Pe de altã parte, românii sunt mult mai mulþumiþi de regimul politic decât
maghiarii (3.2 faþã de 2.8). Nici unul din grupuri nu este satisfãcut cu standardele
de viaþã ºi situaþia veniturilor.

5. Aºteptãri

Am dat subiecþilor câte nouã cartoane cu numele câte unei þãri din Europa Centralã
ºi de Est ºi am cerut sã le ordoneze în funcþie de standardele de viaþã, varietatea
vieþii culturale, ºansele de a face carierã ºi respectarea drepturilor omului.
Subiecþii au indicat Germania ca fiind în frunte la toate aspectele. Nu existã
diferenþe semnificative între români ºi maghiari la acest capitol. Pentru maghiari,
Ungaria a fost clasificatã a doua la fiecare categorie. Românii au plasat de asemenea Ungaria pe locul doi, cu excepþia culturii. Cehia ºi Polonia pot fi gãsite în grupul
favorit pentru amândouã categoriile de subiecþi. Pentru maghiari, România conduce
grupul þãrilor din urma Europei, fiind urmatã de Bulgaria, Serbia, Slovacia ºi Ucraina.
Întrebaþi despre ºansele României de a ajunge din urmã nivelul european,
subiecþii au fost mult mai puþin optimiºti, iar maghiarii mai pesimiºti decât românii.
59% dintre maghiari cred cã standardele de viaþã din România nu vor fi niciodatã
egale cu cele din Germania. Numai 27% dintre subiecþii români au avut o atare atitudine extrem de scepticã. Proporþiile pesimismului absolut în alte trei domenii au
fost mai scãzute la ambele grupuri, dar a fost întotdeauna mai ridicat la maghiari
decât la români.
La alte întrebãri subiecþii au fost chestionaþi despre Uniunea Europeanã ºi
ºansele ca România sã intre în aceastã organizaþie. Rezultatele indicã o speranþã
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ridicatã printre toþi subiecþii cu privire la aderarea României la organizaþiile euroatlantice. Cu o ratã de non-rãspuns de 13%, 96% dintre maghiari ºi 90% dintre
români aprobã ideea aderãrii României la Uniunea Europeanã. Aderarea la NATO
este de asemenea aprobatã de o majoritate a ambelor grupuri (83% dintre maghiari
ºi 89% dintre români).
Ambele grupuri aºteaptã ca aderarea, fie la Uniunea Europeanã, fie la NATO,
sã fie obþinutã relativ curând, în urmãtorii zece ani. Maghiarii cred cu tãrie cã
potenþiala aderare euro-atlanticã va avea efecte benefice asupra respectãrii drepturilor minoritãþilor în România. Aceastã aºteptare este împãrtãºitã de numai 52%
dintre români.
La momentul sondajului se ºtia deja cã Ungaria a fost invitatã sã înceapã procedurile de aderare la NATO în primul val destinat þãrilor fost comuniste. 67% dintre
maghiari au considerat cã aderarea Ungariei la NATO poate fi avantajoasã pentru
România ºi cã acest lucru poate creºte ºansele ei de aderare. Pentru subiecþii români,
aceastã poziþie a fost susþinutã numai de o minoritate (31%). 50% dintre subiecþii
români cred cã aderarea Ungariei la NATO nu va influenþa ºansele României.
Dintre subiecþii maghiari din Transilvania, 54% considerã cã acceptarea mai
devreme a Ungariei în Uniunea Europeanã (faþã de România) va creºte ºansele de
acceptare a României. Numai 31% dintre români cred cã aderarea Ungariei la
Uniunea Europeanã va fi beneficã pentru eforturile de integrare ale României, în
timp ce 51% cred cã aceasta nu va avea nici un efect asupra ºanselor de aderare.

6. Mobilitatea

În termenii potenþialului de mobilitate, deplasarea în cadrul þãrii (într-un oraº sau
judeþ alãturat, în alt judeþ din Transilvania sau chiar dincolo de aceste limite) ºi
intenþiile de migrare care depãºesc graniþele þãrii (cãtre Ungaria, Europa de Vest sau
cãtre alt continent) sunt diferite pentru cele douã grupuri. Printr-o întrebare separatã, subiecþii au fost chestionaþi dacã în ultimii doi ani s-au gândit sã se mute ºi
sã-ºi continue viaþa în alt loc.
Indiferent dacã au fost întrebaþi dacã au intenþia de a se muta sau numai viseazã
(ar dori) sã se mute, subiecþii români ºi maghiari au rãspuns în proporþii esenþial
identice. 50% dintre subiecþi ºi-ar pãrãsi casa dacã ar putea, dar numai 30% au luat
în mod serios în considerare posibilitatea de migrare.
Din rezultatele unui sondaj comparativ referitor la identitatea naþionalã,
desfãºurat în 1995, la care au participat cetãþeni din 22 de þãri, putem compara
potenþialul de mobilitate gãsit la românii ºi maghiarii din Transilvania cu cel
mãsurat în alte þãri din regiune (Csepeli ºi Örkény 1998). În ceea ce priveºte mobilitatea localã, locuitorii din Transilvania pot fi consideraþi dintre cele mai mobile
populaþii din centrul ºi estul Europei. Dacã punem laolaltã cifrele relevate pentru
diverse destinaþii din þarã atunci, din totalitatea subiecþilor, 32% ºi-au exprimat
138

György Csepeli, Antal Örkény, Mária Székelyi
REPREZENTÃRI ALE COEXISTENÞEI ETNICE ÎN TRANSILVANIA

dorinþa de a se muta ºi, deºi acest indice este mai scãzut decât indicele înregistrat
de Slovacia, este foarte aproape de indicii unor þãri ca Slovenia, Cehia, Polonia ºi
Bulgaria, ºi depãºeºte cu mult pe cei (foarte scãzuþi) înregistraþi de Ungaria,
Letonia ºi Rusia.
Din punct de vedere al potenþialului de emigrare cãtre alte þãri, putem constata
cã tendinþa de emigrare a maghiarilor ºi românilor depãºeºte cu mult, chiar tendinþa
la nivelul globului: cifrele depãºesc cele mai ridicate valori de emigrare determinate
în Suedia ºi Canada ºi, în Europa Centralã ºi de Est, numai Bulgaria ºi Slovacia au
valori similare, dar ºi acestea sunt mai scãzute decât cele înregistrate în România.
Dacã, în termenii intenþiilor de deplasare, putem distinge trei grupuri în
Transilvania, ºi anume grupul celor care nu doresc sã se mute ºi grupurile celor care
considerã mutatul în cadrul þãrii sau în afara ei ca acceptabil, atunci diferenþele dintre grupurile etnice devin mai evidente. Subiecþii români, atunci când este vorba de
dorinþa de a se muta, aratã o dorinþã mai mare de a se muta în cadrul þãrii decât în
cazul maghiarilor. Deºi maghiarii ºi românii nu se deosebesc cu mult în ceea ce
priveºte dorinþa de emigrare, un numãr remarcabil de maghiari ar dori sã emigreze
numai în Ungaria (11%). Luând în consideraþie pe cei care ºi-au exprimat intenþia
de a se muta, diferenþele dintre cele douã grupuri etnice devin mai obscure.
Tabelul 2. Procentajul dorinþei/intenþiei de mutare

Nu doresc sã se mute
În þarã
În afarã: numai în Ungaria
În afarã: în orice altã þarã
Total

Dorinþã
Subiecþi
Subiecþi
maghiari
români
49,9
47,5
11,8
15,2
10,9
0,4
27,4
36,9
100,0
100,0

Subiecþi
maghiari
72,2
7,6
7,1
13,1
100,0

Intenþie
Subiecþi
români
71,6
11,9
0,3
16,2
100,0

Caracteristicile demografice ºi sociologice sunt corelate în efectul lor integrat,
dar ºi separat, ºi explicã potenþialul diferit de mobilitate, ca ºi legãturile puternice
ale diferitelor eºantioane. Pentru a demonstra aceastã ipotezã am aplicat metoda
analizei discriminante, în care variabilele socio-demografice incluse se potrivesc cu
factorul principal care explicã diferitele tipuri de migraþie a românilor ºi maghiarilor.
Cu toate acestea, anumite variabile se coreleazã cu acest factor în diferite grade pentru cele douã grupuri etnice.
În cazul celor care îmbrãþiºeazã ideea de mutare, vârsta, educaþia ºi tipul de
aºezare par sã fie principalii determinanþi pentru maghiari. Dimpotrivã, rolul
tipurilor aºezãrilor este mai slab, iar viaþa are un rol mai important pentru români
(faþã de maghiari).
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Tabelul 3. Structura factorilor discriminanþi pentru analiza mobilitãþii efective
Vârsta
Educaþia
Tipul de aºezare
Venitul per cap de locuitor
Sex

Lotul maghiar
-0,812
0,528
-0,503
0,128
0,031

Lotul român
-0,955
0,449
-0,268
0,020
-0,062

Dacã luãm în consideraþie diversele destinaþii, scorurile factorului discriminant
indicã diferenþe caracteristice. Devine astfel adevãrat pentru ambele grupuri
etnice cã intenþiile lor de a se muta în graniþele þãrii sau în afarã este o caracteristicã principalã a celor tineri, cu educaþie mai înaltã ºi care locuiesc la oraºe. Cu
toate acestea, dacã ne uitãm la factorii de mobilitate, fie ei locali sau de emigrare,
pentru maghiari aceastã corelare este mai marcantã decât pentru populaþia
majoritarã românã. Pe de altã parte, subiecþii români care s-ar muta în alt loc
decât România, sunt mult mai variaþi din punct de vedere al vârstei, tipului
aºezãrii în care trãiesc ºi educaþiei. Acelaºi lucru se poate observa în legãtura cu
membrii lotului maghiar care s-ar muta numai în Ungaria; spre deosebire de cei
care s-ar muta în vest, ei nu sunt mai tineri, mai bine educaþi ºi nu sunt neapãrat
de la oraº, comparativ cu media.
Tabelul 4. Scorurile medii ale factorului discriminant în diverse tipuri de migraþie ale
celor care au luat în considerare soluþia mutãrii
Nu intenþioneazã sã se mute
În þarã
În afarã: dar numai în Ungaria
În afarã: în orice altã þarã

Lotul maghiar
-0,212
0,549
0,112
0,939

Lotul român
-0,562
0,153
0,675

În general, putem afirma cã maghiarii mai în vârstã ºi cu un nivel economic relativ modest nu doresc sau nu iau în calcul posibilitatea de a se muta în Ungaria. În
contrast, cei orientaþi spre vest tind sã fie tineri ºi cu un statut social mai ridicat.
Putem gãsi o corelaþie care este identicã în esenþã cu cea de mai sus atunci când
am întrebat subiecþii despre intenþia teoreticã de a emigra sau de a se muta. Singura
variaþie se poate observa în faptul cã maghiarii care sunt mai în vârstã ºi cu un statut
mai modest sunt mai intens reprezentaþi în lotul celor care ar dori teoretic sã se
mute, dar numai în Ungaria.
Pentru maghiari, am gãsit un factor discriminant care evidenþiazã femeile în
vârstã din mediul rural, care au o situaþie modestã, ºi în baza cifrelor medii ale
grupului a cãrui dorinþã ar fi de a se muta în Ungaria, întemeindu-se pe ideea cã au
rude sau legãturi de familie acolo. Cum acest grup nu a putut fi bine separat faþã
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de cel al intenþiilor reale de emigrare, putem presupune cã femeile în vârstã din
mediul rural îºi doresc adesea sã trãiascã în Ungaria, deºi nu ar putea avea mijloacele
de a se muta.
II. IDENTITATE NAÞIONALÃ

1. Constituirea identitãþii naþionale

În cadrul formularului au fost oferite nouã alternative de autoidentificare naþionalã,
inclusiv cetãþenia. În concordanþã cu studiile similare privind identitatea naþionalã a
maghiarilor, autoidentificarea naþionalã a fost indicatã ca cea mai importantã proprietate pentru definirea identitãþii naþionale a maghiarilor care trãiesc în România.
Afilierea religioasã ºi descendenþa au primit de asemenea scoruri ridicate ºi au servit
ca bazã pentru marcarea graniþelor dintre maghiari ºi ne-maghiari în Transilvania.
Aceasta corespunde realitãþii politice cã cetãþenia maghiarã nu poate fi consideratã
ca mijloc de identificare naþionalã pentru maghiarii care trãiesc astãzi în Transilvania.
Sã te naºti în Ungaria ºi sã trãieºti printre maghiari nu a constituit un factor semnificativ pentru condiþiile categoriei "sã fii maghiar care trãieºte în Transilvania".
În contrast, subiecþii români au atribuit cetãþeniei române factorul determinant în
obþinerea identitãþii naþionale, dar autoidentificarea a primit ºi ea un scor important.
Din punct de vedere al proprietãþilor identitãþii naþionale, subiecþii români au acordat prioritate aspectelor culturale ºi de comunicare, precum ºi celor de religie ºi
descendenþã. Dacã luãm în considerare diferenþele existente între români ºi maghiari,
în ceea ce priveºte afilierea religioasã ºi naþionalitatea, strategia de tip reciproc - care
poate fi observatã atunci când se încearcã trasarea delimitãrilor de-a lungul diferenþelor dintre relegii ºi origini etnice - pune în evidenþã efectul de oglindire care duce
la creºterea diferenþelor dintre maghiari ºi români. Deºi toþi subiecþii sunt cetãþeni ai
aceleiaºi þãri, puterea psihologicã a categorisirii pe criterii de cetãþenie este scãzutã
datoritã unor interferenþe, cum ar fi diferenþele de religie ºi descendenþã.
Tabelul 5. Constituirea identitãþii naþionale printre maghiarii ºi românii din Transilvania
(valori medii pe o scarã cu valoarea maximã de patru)
Autoidentificare maghiarã
Asimilare culturalã
Limba maternã maghiarã
Descendenþã maghiarã
Respect faþã de steagul maghiar
Afiliere la o bisericã non-ortodoxã
creºtinã
Trãind printre maghiari
Cetãþenie maghiarã
Nãscut în Ungaria

3,9
3,8
3,7
3,5
3,5
3,4
2,3
1,5
1,3

Autoidentificare românã
Asimilare culturalã
Limba maternã românã
Descendenþã românã
Respect faþã de steagul românesc
Afiliere la o bisericã
creºtin-ortodoxã
Trãind printre români
Cetãþenie românã
Nãscut în România

3,8
3,7
3,5
3,4
3,7
3,2
2,9
3,3
3,2
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Similaritãþile esenþiale ale tiparelor caracteristice ale identitãþii naþionale care pot
fi regãsite în cazul celor douã naþionalitãþi sunt de asemenea susþinute de analiza
factorialã. În mod corespunzãtor, analiza a indicat o dihotomie a criteriilor celor
douã naþionalitãþi. Rãspunsurile ambelor grupuri indicã autoidentificarea, comunitatea culturalã ºi limba maternã, ca prim factor al identitãþii naþionale. Descendenþa,
respectul faþã de drapelul naþional, afilierea religioasã, mediul social, cetãþenia ºi
locul de naºtere au adus în evidenþã un alt factor.
Diferitele tipare de identitate naþionalã îºi gãsesc rãdãcinile mai degrabã în
conþinutul criteriilor de interpretare a identitãþii naþionale decât în formele lor. De
fapt, punerea în aceeaºi ordine a cetãþeniei, de cãtre membrii ambelor grupuri, aratã
clar cã aspectul etnic ºi cultural depãºeºte ca importanþã conþinutul politic atât pentru maghiarii, cât ºi pentru românii din Transilvania.

2. Legãturile conflictuale ale cetãþeniei ºi etnicitãþii

Limitele dintre grupurile etnice din Europa Centralã ºi de Est sunt departe de a fi
clare, iar diviziunile culturale ºi politice dintre comunitãþi nu se potrivesc unele cu
altele. Astfel, definiþia termenului de categorie naþionalã nu are o singurã accepþiune. Categoria naþionalã, definitã ca cetãþenie, poate intra în conflict cu naþionalitatea individului. Tabelul 6 indicã felul în care maghiarii din Transilvania rezolvã
aceastã dualitate, în contrast cu românii, care nu au astfel de probleme.
Tabelul 6. Loialitatea cetãþeneascã printre români ºi maghiari (valori medii pe o scarã
î n t r e 0 ºi 4 )
Oamenii ar trebui sã-ºi susþinã þara chiar dacã aceasta face o
greºealã
Sunt multe lucruri care mã fac sã mã ruºinez cã sunt
cetãþean român
Consider cetãþenia românã pe primul loc comparativ cu cea
a altor state

Maghiari

Români

3,2

3,8

3,1

2,2

2,3

3,2

Cetãþenii maghiari din România tind sã subestimeze apartenenþa lor la naþiunea
românã conceputã politic, în comparaþie cu cetãþenii din lotul românesc. Maghiarii,
în rândul cãrora putem vorbi de o identitate psihologicã scãzutã, sunt mai înclinaþi
sã se ruºineze de cetãþenia lor decât românii.
Diferenþa semnificativã gãsitã în valorile medii ale rãspunsurilor date de subiecþii
maghiari ºi români la primele douã întrebãri pare sã decurgã în primul rând din
descendenþã. Aici diferenþele de educaþie nu au avut nici un rol. Pe baza acestor
rezultate, putem sugera cã românii tind sã aibã o structurã cognitivã mai pozitivã ºi
mai echilibratã cu privire la cetãþenia lor. Pe de altã parte, maghiarii au o structurã
cognitivã neechilibratã, care conþine ºi factori cognitivi negativi, cum ar fi ruºinea.
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Deºi subiecþii cu descendenþã româneascã au dat în general prioritate cetãþeniei
române (în comparaþie cu subiecþii de descendenþã maghiarã), aceastã diferenþã
devine mai puþin evidentã când o raportãm la creºterea gradului de educaþie. În
cazul ambelor naþionalitãþi, cei care au un grad universitar resping ideea cã cetãþenia românã este factorul suprem. Categorisirea încruciºatã scade contradicþiile ce
derivã din apartenenþa la grupuri etnice diferite, în cazul subiecþilor intelectuali. În
timp ce apartenenþa etnicã ºi loialitatea politicã se susþin reciproc în cazul românilor
cu nivele mai scãzute de educaþie, afilierea etnicã contrazice loialitatea politicã în
cazul maghiarilor cu nivele mai scãzute de educaþie.

3. Evaluarea istoriei comune

Identitatea naþionalã contemporanã se sprijinã pe cunoºtinþele de istorie care le-au
fost inoculate indivizilor, scopul lor fiind de a justifica legitimitatea existenþei
naþionale. Ca rezultat al importanþei istorice, aºezãrile fizice încorporeazã lucruri
care sugereazã cã meritã sã trãieºti într-o anumitã regiune chiar ºi din perspectivã
etnicã. Cu toate acestea, diferite compoziþii istorice create pe baza unor realitãþi
identice duc la contradicþii de neconciliat. Ele atribuie înþelesuri caracteristice (care
se înscriu în tradiþia naþionalã) unor atitudini conflictuale faþã de aniversãri, locuri
ºi obiecte fizice cum ar fi sculpturi, morminte, monumente, sanctuare etc, în timp
ce aceleaºi elemente pot sã nu aibã nici o semnificaþie pentru alte tradiþii naþionale.
Chestionarul a inclus cinci declaraþii referitoare la istoria comunã a românilor ºi
maghiarilor din Transilvania. Pentru ambele grupuri, evaluarea istoriei comune s-a
caracterizat prin formulãri diferite. Mai mulþi maghiari decât români au o interpretare a istoriei bazatã pe conflict.
Prin acceptarea declaraþiei cã "istoria comunã a adus acelaºi nivel de necazuri ºi
de bucurie ambelor grupuri" se evidenþieazã o aºteptare cu privire la coexistenþa
paºnicã a naþionalitãþilor. În timp ce numai 17% dintre români au fost de acord cu
declaraþia de mai sus, maghiarii au considerat cã este adevãratã în proporþie de 41%.
Românii au pus accentul pe coexistenþa paºnicã în felul lor propriu: 55% dintre
subiecþi au fost de acord cã fericirea comunã depinde de istorie. Afirmaþia a obþinut
confirmarea a numai 5% dintre maghiari. Interpretarea maghiarilor asupra istoriei
comune a scos în evidenþã experienþe negative ale maghiarilor, experienþe pe care
românii nu le-au avut.
Dacã ne uitãm la semnificaþia sãrbãtorilor naþionale, aceastã imagine devine mai
contrastantã. Pentru maghiari, 15 martie este cea mai mare sãrbãtoare naþionalã. În
aceastã zi, în 1848, Transilvania a fost declaratã parte a Ungariei în pofida voinþei
locuitorilor români - bucurie pentru maghiari, tristeþe pentru români. Subiecþii români
au identificat 1 decembrie ca fiind cea mai mare sãrbãtoare naþionalã. La 1 decembrie 1918 Transilvania a fost declaratã, împotriva voinþei locuitorilor de etnie
maghiarã, parte a României Mari - bucurie pentru români ºi tristeþe pentru maghiari.
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1 Mai, care ar trebui sã evoce o bucurie comunã, fiind ziua internaþionalã a muncii,
nu a fost identificatã ca o sãrbãtoare importantã de nici unul dintre grupuri.

4.Etnocentrism

Prima linie a tabelului 7 indicã foarte evident faptul cã autocompãtimirea este o caracteristicã comunã a ambelor grupuri. Suferinþele datorate greutãþilor istoriei, sentimentul de a fi ameninþat ºi deposedat sunt proprietãþi ale autocompãtimirii. Tenta
negativã a cadrului de referinþã sugereazã de asemenea cã supravieþuirea însãºi este
o mare realizare. Deºi cu o extindere mai micã, amândouã grupurile aleg solidaritatea în caz de nevoie, atunci când sunt rugate sã se autocaracterizeze. Douã noi
tendinþe pot fi observate în acelaºi timp. Pe de o parte, ambele grupuri au subiecþi
care susþin cã solidaritatea este o caracteristicã a celuilalt grup. Pe de altã parte,
existã subiecþi care sunt sceptici ºi tind sã nu fie de acord cu declaraþiile cã oricare
dintre grupuri are o putere coezivã deosebitã.
Tabelul 7. Procentul celor care au fost de acord cu declaraþii etnocentrice (subiecþi
maghiari ºi români)

Aceastã naþiune a suferit
multe pe parcursul istoriei,
dar a supravieþuit
Solidaritatea acestei naþiuni
este admirabilã
Aceastã naþiune a fost
dintotdeauna un pionier al
civilizaþiei în Europa
Nici o altã naþiune nu putea
sã dea lumii atâtea
personalitãþi ºtiinþifice,
literare sau muzicale
Este o naþiune lãudãroasã
care e obiºnuitã sã conducã
Ei îºi declarã ospitalitatea, dar
sunt numai profitori
Sunt puþine naþiuni în Europa
Centralã care sã fi vorbit atât de
mult ºi sã fi fãcut atât de puþin
Indiferent ce spun despre ei,
nu vor atinge niciodatã
normele democratice
europene
M-Maghiari; R-Români
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Aplicabil
la propria
naþiune
M
R

Aplicabil
la cealaltã
naþiune
M
R

Aplicabil la
ambele
naþiuni
M
R

Nu e valabil
la nici o
naþiune
M
R

62

76

4

2

32

19

2

3

33

39

19

22

34

32

14

7

57

58

2

5

9

26

32

11

41

53

2

1

25

21

32

25

18

9

31

59

9

32

42

26

8

11

41

38

12

14

39

37

4

42

66

16

8

14

22

28

2

17

64

12

10

15

24

56
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Prima linie a tabelului indicã foarte evident faptul cã autocompãtimirea este o
caracteristicã comunã a ambelor grupuri. Suferinþele datorate greutãþilor istoriei,
sentimentul de a fi ameninþat ºi deposedat sunt proprietãþi ale autocompãtimirii.
Tenta negativã a cadrului de referinþã sugereazã de asemenea cã supravieþuirea
însãºi este o mare realizare. Deºi cu o extindere mai micã, amândouã grupurile aleg
solidaritatea în caz de nevoie, atunci când sunt rugaþi sã se autocaracterizeze. Douã
noi tendinþe pot fi observate în acelaºi timp. Pe de o parte, ambele grupuri au
subiecþi care susþin cã solidaritatea este o caracteristicã a celuilalt grup. Pe de altã
parte, existã subiecþi care sunt sceptici ºi tind sã nu fie de acord cu declaraþia cã oricare dintre grupuri are o putere coezivã deosebitã.
Am mãsurat etnocentrismul prin intermediul a douã declaraþii. Istvan Bibo a fost
cel care a scris cã naþiunile mici din Europa de Est sunt dispuse sã se refere la realizãrile culturale, care sunt greu de verificat sau contestat în mod empiric, pentru a-ºi
menþine un anumit nivel pozitiv de autoapreciere. În oglinzile în care se uitã, ei îºi
pot astfel vedea ca justificabilã superioritatea faþã de vecinii din regiune. Tabelul
indicã faptul cã majoritatea subiecþilor din ambele grupuri sunt de acord cu declaraþia cã grupul lor are merite deosebite în susþinerea civilizaþiei europene. Activitãþile
culturale, adicã educarea unui numãr disproporþionat de mare de oameni implicaþi
în acest domeniu, au fost acceptate de 41% dintre maghiari ºi 52% dintre români.
Anunþarea reciprocã a dominaþiei culturale aduce aminte de modul de gândire a unei
minoritãþi. Nu a fost surprinzãtor cã ambele grupuri au puþini reprezentanþi care sã
aibã o pãrere mai bunã despre celãlalt grup decât despre propriul grup.
Cealaltã faþetã a etnocentrismului poate fi circumscrisã din declaraþiile peiorative
cu privire la "celãlalt" grup. Proiectarea caracteristicilor peiorative asupra celuilalt
acompaniazã o întãrire a evaluãrii pozitive a propriului grup. Cu toate acestea,
modalitatea indirectã de autoîntãrire nu este un semn de tãrie internã a grupului.
O reacþie bunã este datã de faptul cã numeroºi subiecþi au respins validitatea
declaraþiilor peiorative la adresa celuilalt grup. Acest rezultat poate fi de asemenea
interpretat ca un semn de toleranþã, dar poate însemna totodatã acceptarea adevãrului simplu cã ignorând calitãþile pozitive ale celuilalt grup se poate ajunge la conflicte.
În legãturã cu declaraþiile peiorative, putem spune cã naþionalismul tinde sã nege
atributele negative ale propriului grup ºi sã accepte cã acestea aparþin celuilalt grup.
Numai o minte criticã poate accepta riscul de a considera cã declaraþiile peiorative
se aplicã propriului grup ºi va respinge atribuirea lor celuilalt grup. Am putut identifica acest tip de autocriticã numai într-un singur caz: românii au acceptat declaraþia cã naþiunea lor vorbeºte mult ºi face puþin.
În contrast, maghiarii nu au dovedit tendinþe de autocriticã. Cel mai adesea au
criticat celãlalt grup, acuzându-l de atitudine antieuropeanã, poziþie schimbãtoare
ºi zgârcenie. Românii au atribuit maghiarilor aceste caracteristici cu o frecvenþã mai
micã, ceea ce ar putea însemna cã românii sunt mai puþin critici faþã de maghiari.
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Cu toate acestea, românii considerã cã maghiarii sunt agresivi ºi vanitoºi, dar aceste caracteristici sunt mai rar atribuite de maghiari românilor.
Pentru a face analiza sistemului dincolo de aceste rãspunsuri, a fost aplicatã
analiza multivariatã. Înainte de a cãuta anumite dimensiuni în rãspunsurile primite,
am contabilizat cazurile în care au existat preferinþe pentru grupul propriu (naþionalism), preferinþe pentru celãlalt grup (corectitudine), declaraþii pozitive acceptate
pentru ambele grupuri (reciprocitate), atribuirea declaraþiilor peiorative celuilalt grup
(respingere), atribuirea declaraþiilor peiorative propriului grup (autocriticã) ºi
atribuirea declaraþiilor peiorative ambelor grupuri (neîncredere). Pe baza acestor constatãri au fost create ºase noi variabile care au fost agregate în trei dimensiuni prin
intermediul analizei factoriale. Aceºti factori sunt indicaþi în tabelul 8.
Tabelul 8. Matricea factorilor de etnocentrism
Naþionalism
Corectitudine
Reciprocitate
Respingere
Autocriticã
Neîncredere

Etnocentrism
0,921
-0,063
-0,786
0,499
0,108
-0,051

Anti-etnocentrism
- 0,075
0,730
-0,224
-0,259
0,795
-0,096

Scepticism
0,048
-0,292
0,178
-0,496
0,211
0,831

Aºa cum se poate vedea din tabel, primul factor este etnocentrismul, care are o
înaltã valoare pozitivã pentru naþionalism ºi o valoare negativã pentru reciprocitate.
Al doilea factor, care indicã valori ridicate pentru corectitudine ºi autocriticã este
anti-etnocentrismul. Al treilea factor, pentru care declaraþiile peiorative adresate
ambelor grupuri sau celuilalt grup au fost respinse, a fost numit scepticism.
Analiza variantelor a fost aplicatã pentru toþi factorii, pentru a determina
efectele apartenenþei la un grup etnic sau altul, respectiv ale educaþiei asupra etnocentrismului, anti-etnocentrismului ºi scepticismului. Nivelul de educaþie s-a
dovedit hotãrâtor pentru etnocentrism. Cu cât nivelul de educaþie a fost mai înalt,
cu atât valoarea factorului de etnocentrism a fost mai scãzutã. Aceastã tendinþã a
fost identificatã la ambele grupuri. Nu este de mirare cã educaþia are un rol în sens
invers pentru anti-etnocentrism. Subiecþii cu o educaþie mai înaltã tind sã aibã o viziune anti-etnocentricã. Cu toate acestea, un numãr mai mic de maghiari decât de
români acceptã opiniile anti-etnocentrice. Scepticismul se modificã de asemenea
odatã cu nivelul educaþiei. În mod particular, deþinãtorii de titluri academice au
tendinþe de scepticism în cazul ambelor grupuri. În comparaþie cu românii, maghiarii
au evitat în general sã exprime scepticism, adicã sã refuze atribuirea de declaraþii
peiorative oricãruia din cele douã grupuri. Din nou, etnocentrismul deschis care a
fost mãsurat prin intermediul declaraþiilor de mai jos, poate fi caracterizat prin efectul de oglindire menþionat mai sus.
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Tabelul 9. Etnocentrism în Transilvania (valori medii pe o scarã de la 1 la 4)
Lumea ar fi mai bunã dacã locuitorii altor þãri ar fi
precum românii
Lumea ar fi mai bunã dacã locuitorii altor þãri ar fi
precum maghiarii

Maghiari

Români

1,4

2,7

2,5

1,8

III. RELAÞIILE DINTRE MAGHIARII ªI ROMÂNII DIN TRANSILVANIA

1. Auto ºi hetero-stereotipuri

Un recent sondaj comparativ al auto ºi hetero-stereotipurilor din Europa Centralã ºi
de Est a scos în evidenþã o dihotomie a structurilor. Pornind de la rezultatele acestui sondaj, una dintre structuri este grupatã în jurul ideii de competenþã, în timp ce
moralitatea reprezintã nucleul celeilalte structuri (Poppe, 1998).
În chestionar au fost prezentate opt însuºiri. Patru dintre ele au fost concepute
astfel încât sã indice trãsãturi derivate din competenþã, cum ar fi inteligent, competitiv, neajutorat ºi leneº. Celelalte patru însuºiri s-au raportat la trãsãturile specifice moralitãþii, cum ar fi agresiv, egoist, serviabil ºi tolerant. Patru dintre cele opt
însuºiri au conotaþii pozitive, iar patru au conotaþii negative.
Subiecþilor li s-a cerut sã estimeze frecvenþa cu care se regãseºte fiecare trãsãturã în rândul diferitelor naþionalitãþi. Ei aveau de specificat procentul în care trãsãtura în discuþie se reflectã în cadrul grupului respectiv, de la 0% (aproape nimeni)
pânã la 100% (aproape toatã lumea). Estimãrile au fost cerute pentru patru grupuri
þintã. Aceste grupuri au fost: maghiari locuind în România, maghiari locuind în
Ungaria, români locuind în România ºi români locuind în Republica Moldova.
Pentru a caracteriza aceste grupuri þintã, subiecþii au fost nevoiþi sã se confrunte
cu dilema produsã de conflictul dintre afilierea etnicã ºi loialitatea cetãþeneascã.
Pentru maghiari, etnia diferitã ºi cetãþenia identicã au dus la un conflict în caracterizarea fãcutã de ei concetãþenilor români. Românii locuitori în România s-au lovit
de aceeaºi problemã când a trebuit sã-i caracterizeze pe concetãþenii lor de descendenþã maghiarã. Etnia identicã ºi cetãþenia diferitã au ridicat o problemã de naturã
diferitã în momentul în care subiecþii maghiari i-au evaluat pe maghiarii locuitori în
Ungaria, iar subiecþii români i-au caracterizat pe românii din Republica Moldova.
Subiecþii pot fi ordonaþi în urmãtoarea schemã logicã

Propriul
grup

Politic
Propriul grup
Celãlalt grup
Maghiari: Maghiari în România
Maghiari: Maghiari în Ungaria
Români: Români în Republica Moldova Români: Români în Moldova

Celãlalt
grup

Maghiari: Români în România
Români: Maghiari în România

Cultural

Maghiari: Români în Republica Moldova
Români: maghiari în Ungaria
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Tabelul 10 ilustreazã modul în care subiecþii români ºi maghiari au caracterizat
cele patru grupuri þintã prin intermediul însuºirilor puse la dispoziþie.
Tabelul 10. Procentul mediu al validitãþii însuºirilor estimate de maghiari ºi români,
proiectate asupra celor patru grupuri þintã
Neapartenenþa
etnicã ºi
politicã
Agresiv
Inteligent
Leneº
Egoist
Serviabil
Neajutorat
Tolerant
Competitiv

R
36
54
26
50
46
26
40
57

M
41
32
44
40
38
35
37
34

Grupuri þintã
Apartenenþa
Apartenenþa
etnicã,
etnicã ºi
neapartenenþa
politicã
politicã
R
M
R
M
25
31
36
29
57
56
46
55
44
25
44
32
39
36
39
46
55
64
48
44
27
28
35
23
56
49
48
45
53
54
45
58

Neapartenenþa
etnicã,
apartenenþa
politicã
R
M
44
42
46
41
31
49
56
45
39
43
27
39
31
36
51
40

Valorile ridicate indicã o posibilitate mare de atribuire a însuºirii date unui grup
þintã, în timp ce valorile mici se referã la fenomenul opus. Valorile care depãºesc
50% pot fi considerate mari, în timp ce valorile sub 25% pot fi considerate mici.
Tabelul 10 dovedeºte cã reprezentarea pozitivã a auto-stereotipurilor este semnificativã îndeosebi pentru categorisirea încruciºatã, când subiecþii aparþinând fiecãrei
naþionalitãþi au caracterizat propriul grup, adicã pe aceia care aparþin grupului lor
atât din punct de vedere etnic, cât ºi politic. De aceea, între maghiarii ºi românii din
Transilvania pot fi observate similitudini, în sensul cã ei preferã trãsãturile pozitive
ale imaginii colective despre ei înºiºi, respingându-le pe cele negative.
Inteligenþa, competitivitatea ºi toleranþa sunt însuºiri preferate în mod deosebit,
în timp ce neajutorarea ºi agresivitatea sunt respinse. Grupurile constituite pe baza
apartenenþei etnice sunt mai puþin favorizate. Românii din Transilvania sunt mai
critici în privinþa românilor din Republica Moldova decât sunt maghiarii din
Transilvania faþã de maghiarii din Ungaria. Faptul cã cel de-al doilea se manifestã
ca oponent al primului grup are o importanþã specialã.
Comparând hetero-stereotipurile subiecþilor maghiari în caracterizarea românilor
din Transilvania, se pare cã subiecþii români au menþionat hetero-stereotipuri oarecum mai corecte în legãturã cu maghiarii din Transilvania. Printre aceste heterostereotipuri pot fi gãsite trãsãturi pozitive, cum ar fi inteligenþa, serviabilitatea ºi
competitivitatea. Maghiarii par, totuºi, sã fie mai zgârciþi în a acorda însuºiri pozitive; ei tind sã le atribuie trãsãturi negative concetãþenilor lor de alte naþionalitãþi.
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Factorul analizã s-a dovedit a fi neaplicabil în a distinge dimensiunile competenþei ºi ale moralitãþii. De aceea au fost creaþi doi factori: unul plasat în zona pozitivã ºi celãlalt în zona negativã a valorilor. Prin comparaþie cu evaluarea fãcutã
românilor din strãinãtate de cãtre subiecþii maghiari, subiecþii români le-au aplicat
mai multe hetero-stereotipuri de facturã occidentalã maghiarilor din strãinãtate (de
exemplu: valorile estimate ale competitivitãþii ºi egoismului).
Pe baza evaluãrii celor patru grupuri þintã, a fost creatã urmãtoarea tipologie,
prin intermediul analizei de grup:
Tabelul 11. Subgrupe de subiecþi din Transilvania, bazate pe evaluarea fãcutã de ei celor
patru þinte
Apartenenþã etnicã
ºi politicã
Critic
Partizan
Nonstereotip
Evitarea
conflictelor

Neapartenenþã
etnicã ºi politicã

Neaparterenþã
etnicã, apartenenþã
politicã

Apartenenþã etnicã,
neapartenenþã
politicã

Pozitiv

Negativ

Pozitiv

Negativ

Pozitiv

Negativ

Pozitiv

Negativ

-0,3
-0,5

1,4
-0,1

-0,2
-0,6

0,7
0,8

-0,4
0,3

1,2
0,1

0,5
-0,4

0,7
1,0

0,9

-5

-0,9

-0,7

-0,8

-0,6

-0,8

-0,6

-0,7

-0,4

0,7

-0,3

0,6

-0,3

0,6

-0,4

În concordanþã cu modelul de stereotip referitor la propriul grup ºi la al
celuilalt grup etnic, primul grup de subiecþi se distinge de celelalte prin dorinþa
lor de a critica. Fie cã judecã propriul grup sau alt grup etnic, trãsãturile negative au un rol deosebit în conceptele stereotipice. În acest grup pot fi gãsiþi 18%
dintre subiecþi.
În al doilea grup putem afla subiecþi care au vederi partizane despre propriul
grup, indiferent de þara în care aceºtia sunt cetãþeni, astfel ei preferând motivele
pozitive celor negative în reprezentãrile stereotipice. În acest domeniu putem
gãsi 29% dintre subiecþi.
Se pare cã membrii celui de al treilea grup nu sunt influenþaþi de stereotipuri.
Aceºti subiecþi, atunci când au fost întrebaþi despre auto ºi hetero-stereotipuri
pozitive sau negative, tind sã nu aplice valorile medii ale cunoºtinþelor propriului grup, preferând metode mai individualizate (29%).
Membrii celui de al patrulea grup sunt prieteni ai pãcii, din moment ce aplicã
o imagine autogeneratã în mod stereotip, dar care este una iubitoare, ºi în care
sunt incluse toate celelalte grupuri. Acest tip care evitã conflictele caracterizeazã
33% dintre subiecþi.
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Tabelul 12. Distribuþia în subgrupe a românilor ºi maghiarilor
Critic
Partizan
Non-stereotip
Evitarea conflictelor
Total

Români (%)
19
18
28
36
100

Maghiari (%)
15
30
33
22
100

Tabelul indicã faptul cã putem observa diferenþe semnificative între maghiarii ºi
românii din Transilvania în ceea ce priveºte stereotipurile fie în privinþa lor, fie a
celuilalt grup sau a grupurilor etnice din afara þãrii. Comparativ cu românii,
maghiarii sunt mai puþin generoºi, având tendinþa de a fi partizani în favoarea propriului grup. Identificarea cu propriul grup derivã din experienþa comunã ºi aceasta
provine la rândul ei din dualitatea cetãþeniei române ºi etniei maghiare. În contrast,
românii sunt mai critici ºi tind sã evite conflictele în ceea ce priveºte stereotipurile
din propriul grup sau din grupurile din afara Transilvaniei. Experienþa grupului ca
majoritate contribuie în mod cert la o reprezentare mai generoasã a relaþiilor de
intergrup, în timp ce asupra maghiarilor, faptul cã sunt o majoritate, are o influenþã
în sens opus.

Etnocentrism ºi mobilitate

Dacã vorbim de români sau de maghiari, dorinþa de a se muta în vest exclude atitudinile etnocentrice puternice. Sau, în mod opus, persoanele care nu au o atitudine
etnocentricã puternicã sunt înclinate sã emigreze în vest. În contrast, ataºamentul
de domiciliu întãreºte atitudinile etnocentrice. Etnocentrism puternic înseamnã
ataºament puternic de pãmântul natal. Scãderea atitudinilor etnocentrice este
datoratã ºi de faptul cã persoanele care doresc sã emigreze în vest sunt în general
mai tinere ºi mai bine educate.
Din punctul de vedere al maghiarilor, tendinþa de emigrare nu este în mod necesar legatã de atitudini pozitive faþã de maghiarii din Ungaria. Am identificat
stereotipuri foarte puternice ºi pozitive legate de maghiarii din Ungaria pentru un
singur grup, ºi anume cei care ar dori sã se mute în Ungaria, ºi numai acolo, dar nu
s-au gândit sã o ºi facã. Pe de altã parte, pentru maghiarii din Transilvania care
doresc sã emigreze în vest stereotipurile cu privire la maghiarii din Ungaria nu sunt
în nici un caz pozitive.
Pentru români, dorinþa de a se muta întãreºte judecãþile negative faþã de
România ºi de români. Cei care se gândesc sã emigreze au atitudini de respingere
faþã de români, iar lucrul acesta este indicat de faptul cã acceptã stereotipuri negative. În contrast, maghiarii, fie cã doresc sã rãmînã unde locuiesc, fie sunt gata sã
se mute sau sã emigreze, acceptã stereotipuri identice faþã de români.
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2. Distanþa socialã

O componentã importantã, sau chiar parþial o explicaþie pentru relaþia dintre români
ºi maghiari, poate fi distanþa pe care cele douã naþionalitãþi din Transilvania o percep din partea membrilor proprii sau a membrilor naþiunii asociate. "Membru de
familie" a fost indicat ca punctul cel mai apropiat ºi "persona non grata" a fost indicat ca punctul cel mai distant pe o scalã de 9 puncte de tip Bogardus. Între cele douã
extreme putem gãsi termeni ca "prieten", "vecin", "coleg", "ºef", "coetnic",
"cetãþean", "turist". Pe aceastã scalã, maghiarii percep o distanþã de 2.1 faþã de
maghiari. Sentimentele reciproce nu diferã semnificativ. Amândouã valorile corespund
mai mult sau mai puþin acceptãrii celuilalt ca prieten sau vecin. Este totuºi de notat
cã opiniile maghiarilor asupra acestui subiect sunt mai omogene decât ale românilor
(pentru români, dispersia relativã este o datã ºi jumãtate mai mare, adicã de 90%).
Gradul de distanþare perceputã variazã în funcþie de domiciliu ºi de diferitele
structuri etnice. Atât românii, cât ºi maghiarii percep o distanþã mai micã faþã de
ceilalþi pe mãsurã ce ne deplasãm de la nivel de majoritate la nivel de minoritate. În
zonele unde românii dominã, ei percep o distanþã de 2.2 grade faþã de maghiari, în
timp ce în zonele în care maghiarii sunt în majoritate, distanþa este perceputã la un
nivel de 1.3. Maghiarii percep o distanþã de 2.1 faþã de români atunci când ei se aflã
în majoritate ºi o distanþã de 1.7 când sunt în minoritate.
Dacã membrii unei anumite naþionalitãþi formeazã o minoritate într-o aºezare,
atunci disimilaritãþile devin o experienþã de zi cu zi ºi astfel se creeazã mai mult loc
pentru toleranþã. În mod evident, aceastã tendinþã nu este independentã de eforturile de asimilare a celor care constituie statul sau de tendinþele de integrare pe care
oamenii care trãiesc în grupuri sporadice le pot trãi. Este interesant de constatat cã
în timp ce maghiarii nu percep o distanþã faþã de maghiari, indiferent de zonele în
care trãiesc (majoritate maghiarã sau românã), distanþarea românilor faþã de români
creºte oarecum pe mãsurã ce ne deplasãm cãtre aºezãminte cu o majoritate
maghiarã. Ca ºi cum românii din aceste zone ar percepe pe români în general cu mai
multã rezervã.
Scala Bogardus poate fi utilizatã pentru a evalua distanþarea socialã a românilor
ºi maghiarilor faþã de terþe grupuri etnice. Românii îi considerã pe germani puþin
mai aproape decât pe maghiari, distanþa faþã de evrei este considerabil mai mare ºi
sunt foarte distanþaþi faþã de romi. Maghiarii îi considerã pe români ca pe cei mai
apropriaþi, urmaþi de germani, evrei ºi foarte departe de romi.
Pare rezonabil sã examinãm motivele maghiarilor ºi românilor care îºi exprimã
distanþa faþã de ceilalþi. Este respingerea globalã a disimilaritãþilor sau este ceva
care þine de structura etniilor? La aceastã întrebare se poate rãspunde cu un model
de regresie. Am cercetat mãsura în care distanþa pe care o percep maghiarii faþã de
români depinde de etniile listate ºi dacã distanþele faþã de cele patru etnii constituie o singurã dimensiune în termenii disimilaritãþilor. Numai 22% din distanþa per151
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ceputã de maghiari faþã de români poate fi explicatã de distanþa faþã de celelalte
trei etnii, iar valorile beta ale regresiei au sugerat cã, în termenii distanþei sociale
percepute, maghiarii au o privire diferenþiatã faþã de etniile care trãiesc în
Transilvania. Modelul care explicã distanþarea românilor faþã de maghiari este mult
mai interesant. Aici se manifestã atitudinile de omogenizare ale naþiunii majoritare
- judecata românilor faþã de alte etnii care trãiesc în România este mai apropiatã
(R2 = 40%). Mai mult, este interesant în mod particular cã distanþa faþã de
maghiari este în corelaþie foarte bunã cu cea faþã de evrei. Deºi, cum am spus mai
sus, românii au o tendinþã mai scãzutã de a-i considera pe evrei mai apropiaþi decât
pe maghiari, valoarea ridicatã beta a regresiei conduce la ideea cã românii
proiecteazã asupra maghiarilor o serie de stereotipuri caracteristice evreilor.
Rezultatul cã în opinia românilor etnia maghiarã este un factor de succes în domeniul întreprinderilor ºi al cererilor de împrumut la bancã, dovedeºte cã afirmaþia de
mai sus nu este numai o presupunere.

3. Reþeaua socialã

În chestionar a fost introdus un bloc referitor la o reþea de micã dimensiune, ca o
abordare alternativã la perceperea distanþei sociale.
Reþelele sunt foarte închise la nivel de etnii - majoritatea persoanelor menþionate în rãspunsuri (80-90%, în funcþie de întrebare) erau de aceeaºi naþionalitate
cu cea a subiectului. Principalul motiv al acestei închistãri etnice este cã majoritatea celor menþionaþi ca membri în aceste reþele (70%) au fost membri de familie. Aceastã cercetare nu aduce date suficiente pentru a putea trage o concluzie,
dacã sistemul de relaþii interpersonale este constituit în majoritate din rude (fapt
ce derivã din natura tradiþiei societãþii româneºti) sau dacã dimensiunea etnicã
joacã un rol important.
Relaþiile sociale ale maghiarilor sunt ceva mai largi decât ale românilor; într-o
reþea de 12 persoane, maghiarii au în medie 3.6 contacte, în timp ce românii au în
medie 2.9 contacte. Printre persoanele de ambele etnii, cei care locuiesc în oraºe au
raportat reþele mai largi, în timp ce extinderea medie a reþelelor la sate a indicat o
valoare mai micã. Închistarea etnicã printre maghiari ºi români este la un nivel similar: în reþelele maghiare raportul maghiari-români este de 9:1, în timp ce în reþelele
româneºti raportul români-maghiari este de 10:1. Închistarea etnicã creºte pe
mãsurã ce ne apropiem de aºezãminte mici - 88% din reþelele maghiare ºi 83% din
reþelele româneºti din oraºe erau formate din membri de aceeaºi etnie cu subiectul,
în timp ce la sate aceastã proporþie atinge 96% atât la maghiari, cât ºi la români.

4. Percepþia conflictului interetnic

Reþelele etnice închise ºi distanþa socialã perceputã de fiecare grup din partea
celuilalt, aºa cum a fost mãsuratã pe scara Bogardus, a sugerat deja conflicte între
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cele douã grupuri etnice. În fapt, aproape 80% dintre maghiari ºi peste jumãtate
dintre români cred cã existã conflicte între cele douã grupuri etnice.
Pentru a examina perspectiva etnicã asupra conflictului, subiecþii au fost întrebaþi dacã ei cred cã anumite personalitãþi sau organizaþii maghiare sau române au
atenuat sau accentuat conflictele percepute. Proporþia celor care cred cã un anumit agent nu a avut nici un efect asupra conflictului, nu a fost indicatã în tabelul
de mai jos.
Tabelul 13. Conflict ºi armonie în relaþia dintre maghiari ºi români

Vatra Româneascã
Gheorghe Funar
Ion Iliescu
Românii în general
László Tõkés
Maghiarii din România
UDMR
Guvernul Ungariei
Opinia publicã din Ungaria
Béla Markó
NATO
Naþiunile Unite
Uniunea Europeanã
Emil Constantinescu

Maghiari în Transilvania
Accentuat
Atenuat
98
1
97
2
86
8
42
34
29
63
10
57
8
82
7
68
6
45
5
87
4
78
4
17
4
83
3
88

Români în Transilvania
Accentuat
Atenuat
71
11
83
7
36
17
29
29
95
3
75
11
86
9
61
13
58
10
79
11
15
35
10
36
18
35
16
51

Acest tabel indicã faptul cã perspectiva maghiarilor ºi a românilor este foarte rar
identicã. Evaluarea aportului lui Gheorghe Funar, care este considerat un factor de
accentuare a conflictului atât de români (83%), cât ºi de maghiari (97%) pare sã fie
o excepþie. În general, românii sunt mai partizani faþã de români, în timp ce
maghiarii sunt mai partizani faþã de maghiari, adicã tind sã menþioneze personalitãþi sau organizaþii aparþinând propriei etnii ca atenuatoare a conflictului. Analiza
diferenþelor de percepþie a conflictului este mai transparentã dacã încercãm sã
grupãm factorii în dimensiuni. Analiza factorilor a rezultat în trei variabile latente,
în mare majoritate judecãþi asupra: (1) agenþilor maghiari, (2) agenþilor internaþionali ºi (3) agenþilor români. Tabelul de mai jos aratã valoarea factorilor caracteristici pentru aceste trei dimensiuni. Valorile pozitive indicã faptul cã subiecþii
atribuie un caracter atenuator respectivei dimensiuni, în timp ce valorile negative
indicã faptul cã ei considerã dimensiunea ºi agentul specific acelei dimensiuni ca
factor de accentuare a conflictului. Tabelul urmãtor ne permite sã comparãm
diferitele opinii ale românilor ºi maghiarilor ºi de asemenea indicã dacã subiecþii
locuiesc într-o aºezare în care sunt majoritari sau minoritari.
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Tabelul 14. Perspective asupra conflictului ºi poziþii etno-ecologice
Agenþi români
Maghiari
Români

majoritari
paritate
minoritari
majoritari
paritate
minoritari

-0,60
-0,65
-0,63
0,24
-0,23
-0,68

Agenþi
maghiari
1,26
1,18
1,06
-0,57
-0,22
1,23

Agenþi
internaþionali
0,57
0,75
0,54
-0,30
-0,25
-0,10

Indiferent de poziþia majoritarã sau minoritarã pe care se situeazã, maghiarii
sunt unanimi în a atribui efectele de accentuare a conflictului agenþilor români ºi
au tendinþa de a-ºi pune speranþele în agenþii internaþionali, ca factori de atenuare
a conflictului. La fel, maghiarii situaþi pe poziþii atât majoritare, cât ºi minoritare
tind sã le acorde agenþilor maghiari, într-o mãsurã mai mare decât celor internaþionali, funcþia de atenuare a conflictului.
Pãrerile românilor sunt mult mai dependente de situarea lor pe o poziþie majoritarã sau minoritarã. Cei care locuiesc în aºezãri cu o populaþie majoritar româneascã
(N.B.: 80% din totalul populaþiei din Transilvania) atribuie agenþilor români un rol
moderat, dar încã atenuator, în conflict. Pe mãsurã ce ne apropiem de aºezãrile cu
o populaþie majoritar maghiarã, atitudinea autocriticã apare din ce în ce mai
frecvent la subiecþii români, care manifestã tendinþa de a crede cã agenþii români
sunt aceia care sporesc tensiunea dintre cele douã grupuri etnice. Românii nu apreciazã organizaþiile internaþionale, ei cred de fapt cã acestea accentueazã conflictele.
Pãrerile despre agenþii maghiari sunt în conformitate cu cele descrise mai sus: populaþia care trãieºte în aºezãri majoritar româneºti îi considerã pe maghiari o sursã de
tensiune, dar, pe mãsurã ce ne apropiem de aºezãrile cu o populaþie majoritar
maghiarã, pãrerile despre agenþii maghiari devin din ce în ce mai favorabile.

5. Conflictul ºi distanþa socialã

Pãrerile cu privire la rolul acestor agenþi sunt legate de distanþa socialã perceputã
din partea celeilalte etnii. Aceastã relaþie variazã la subiecþii maghiari sau români.
Maghiarii tind sã vadã rolurile agenþilor români ºi maghiari în acelaºi mod, chiar
dacã îi percep pe români mai apropiaþi sau mai depãrtaþi de ei. Cu toate acestea,
persoanele care îi resping pe români ºi cei care îi simt mai aproape (în conformitate
cu scara Bogardus) au opinii diferite în legãturã cu factorii externi, reproducând
stereotipul care a fost atât de des atribuit "spiritului" maghiar ºi conform cãruia
maghiarii cred cã "cei mari" îi vor proteja. Subiecþii care îi resping pe români au
speranþe mari în agenþii internaþionali, atribuindu-le un rol în atenuarea conflictelor.
Pe de altã parte, subiecþii care îi acceptã pe români au mai puþinã încredere în
patronajul forþelor internaþionale.
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Românii judecã în mod diferit rolurile celor trei factori care influenþeazã conflictele, în funcþie de gradul în care le plac sau se asociazã cu maghiarii, sau dacã
îi resping. Românii, care sunt distanþaþi faþã de maghiari, vãd agenþii români din
viaþa publicã ca pe niºte factori de atenuare a conflictelor, în timp ce considerã cã
agenþii maghiari contribuie la accentuarea conflictelor. În mod similar, ei tind sã
considere agenþii internaþionali factori de accentuare a conflictelor. Pentru românii
care îi acceptã pe maghiari se pot evidenþia opinii care sunt în exactã opoziþie cu
cele de mai sus.

6. Conflicte simbolice ºi reale

Problema limbii în care sunt scrise inscripþiile publice este o sursã de conflict.
Românii sprijinã ideea de a avea inscripþii numai în limba românã, în timp ce
maghiarii susþin utilizarea inscripþiilor bilingve, una lângã alta. 79% dintre subiecþii
români cred cã inscripþiile publice din întreaga Transilvanie trebuie sã fie realizate
numai în limba românã. Marea majoritate nu agreeazã ideea inscripþiilor în limba
maghiarã în locurile unde proporþia maghiarilor este de 95-100%. Problema proporþiei de la care sã se admitã inscripþii bilingve a divizat subiecþii români. 79% dintre ei cred cã nu existã locuri unde inscripþiile maghiare ar fi necesare, 7% cred cã
inscripþiile maghiare pot fi utilizate acolo unde cel puþin o jumãtate a populaþiei este
de aceastã origine etnicã, iar 14% considerã cã inscripþiile bilingve ar trebui permise
acolo unde cel puþin 10% din populaþie este maghiarã. 9% dintre maghiari considerã cã inscripþiile în limba maternã ar trebui admise în toate aºezãrile Transilvaniei,
iar o treime cred cã inscripþiile maghiare ar trebui utilizate oriunde locuiesc maghiari.
Mai mult de o jumãtate dintre maghiari cred cã inscripþiile bilingve ar trebui sã fie
obligatorii acolo unde raportul populaþiei maghiare este între 10% ºi 50%, în timp
ce 6% cred cã inscripþiile bilingve ar trebui utilizate numai în localitãþile în care
maghiarii reprezintã o majoritate.
În plus faþã de aceastã sursã simbolicã de conflicte, este mult mai important ceea
ce românii ºi maghiarii cred asupra prioritãþii statutului care derivã din etnie. Am
prezentat 11 funcþii ºi am rugat subiecþii sã aprecieze dacã o anumitã etnie este un
avantaj sau un dezavantaj pentru îndeplinirea acestor funcþii.
Percepþiile conflictuale ale maghiarilor ºi românilor pot fi separate în funcþie de
funcþiile de autoritate (poliþist, ofiþer, judecãtor), funcþii obþinute în urma alegerilor
(senator, primar, membru al consiliului local) ºi funcþii în sfera economicã. În timp
ce existã un anumit consens al punctelor de vedere ale românilor ºi maghiarilor în
ceea ce priveºte funcþia de autoritate ºi cele economice, prima fiind atribuitã
românilor ºi cele din urmã maghiarilor (deºi în concordanþã cu o poziþie de subestimare, o parte dintre maghiari considerã cã etnia nu conteazã, pentru funcþiile
alese, ºi în mod special pentru cea de membru în conducerea localã), proporþii mari
din ambele grupuri cred cã apartenenþa la celãlalt grup etnic creeazã mai multe
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Tabelul 15. Discriminarea etnicã perceputã
Cealaltã etnie este
avantajoasã (%)
M
R
Poliþist
Ofiþer în armatã
Judecãtor
Angajat la TV
Senator
Primar
Profesor universitar
Membru al Consiliului local
Angajat la un post TV maghiar
Solicitant de împrumut bancar
Întreprinzãtor

84
84
73
63
54
52
33
37
27
23
16

27
26
34
35
33
29
39
33
41
44
45

Propria etnie este
avantajoasã (%)
M
R
4
3
6
4
11
14
7
20
9
4
7

51
53
38
33
38
45
24
36
18
11
11

Nu are importanþã
etnia (%)
M
R
12
13
21
31
35
34
49
43
64
73
77

22
21
28
32
29
26
37
31
41
45
44

ºanse. Aparent este destul loc pentru opþiuni iraþionale din moment ce 27% dintre
maghiari cred cã este mai uºor pentru un român sã obþinã o slujbã ca speaker la un
post de televiziune maghiar.
Am constatat cã, dacã dorim sã utilizãm rãspunsurile date la întrebãrile analizate
mai înainte ºi care au evidenþiat frustrare etnicã, ar trebui sã utilizãm indici agregaþi.
Pur ºi simplu am numãrat funcþiile pentru care subiecþii au considerat cã propria etnie
constituie un avantaj ºi cele pentru care cealaltã etnie constituie un avantaj.
Tabelul 16. Numãrul mediu de funcþii unde propria etnie constituie un avantaj, cealaltã
etnie constituie un avantaj ºi unde etnia nu are importanþã
Propria etnie este un avantaj
Etnia nu are importanþã
Cealaltã etnie este un avantaj

Maghiari
0,8
3,8
4,6

Români
3,2
3,0
3,0

Pãrerile românilor sunt lipsite de orice complex de superioritate care ar putea
deriva din poziþia lor majoritarã. Funcþiile publice, aºa cum am vãzut, reprezintã o
varietate de subsisteme în cadrul structurii sociale, iar românii cred cã în aceste subsisteme etnia maghiarã conteazã ca un avantaj, ca de altfel ºi cea românã, iar într-o
serie de funcþii etnia nu are importanþã. Pãrerile maghiarilor radiazã o anumitã senzaþie de frustrare. În medie, ei au putut cu greu sã identifice o funcþie în care etnia
maghiarã este un avantaj, în timp ce numãrul funcþiilor în care etnia românã reprezintã un avantaj este considerabil mai mare. Faptul cã maghiarii nu acordã importanþã etniei face ca pãrerile lor sã fie cumva mai optimiste.

156

György Csepeli, Antal Örkény, Mária Székelyi
REPREZENTÃRI ALE COEXISTENÞEI ETNICE ÎN TRANSILVANIA

Tabelul 17. Procentul de funcþii pentru care subiecþii au considerat cã propria etnie constituie un avantaj sau în care etnia nu are importanþã (rezultatele sunt prezentate în funcþie
de starea etno-ecologicã)
Majoritate maghiarã
Propria etnie este avantajoasã
Etnia nu are importanþã
Cealaltã etnie este un avantaj

Maghiar (%)

Român (%)

13
42
45
100

29
51
20
100

2
44
54
100

35
37
28
100

4
38
58
100

35
32
33
100

Egalitate
Propria etnie este avantajoasã
Etnia nu are importanþã
Cealaltã etnie este un avantaj
Majoritate românã
Propria etnie este avantajoasã
Etnia nu are importanþã
Cealaltã etnie este un avantaj

Pe mãsurã ce ne mutãm de la aºezãrile cu majoritate maghiarã cãtre cele cu
majoritate românã, creºte proporþia maghiarilor care scot în evidenþã cã românii au un
avantaj, iar proporþia celor care vãd propria etnie ca un mijloc de a-ºi spori competenþele descreºte. Românii, mai puþin cei care locuiesc în localitãþile unde sunt în
minoritate, vorbesc despre o explicitã egalitate a ºanselor. Ei susþin cã posibilitãþile
sunt deschise maghiarilor ca ºi românilor ºi cã sunt numeroase zone unde naþionalitatea nu are importanþã. Aceastã impresie a fost formulatã mai cu seamã în localitãþile
în care românii sunt majoritari ºi a fost mai slab remarcatã în aºezãrile în care proporþiile sunt egale. În locurile în care românii sunt în minoritate, lucrurile se schimbã;
românii susþin cã etnia nu are importanþã pentru obþinerea celor mai multe funcþii.
IV. VARIETÃÞI ALE ATITUDINILOR INTERETNICE
Am încercat prin analiza subgrupurilor sã consolidãm într-o tipologie schemele
schiþate pânã acum. Pentru maghiari se poate dezvolta un subgrup stabil considerând cinci variabile.
Tabelul 18. Atitudini intergrup printre maghiari
Bogardus
Reþea româneascã
Agenþi români
Agenþi maghiari
Agenþi internaþionali

Îngrijoraþi
-0,31
-0,23
-0,24
-0,07
-0,07

Cu speranþã
0,14
-0,38
2,64
0,26
0,37

Naþionaliºti
2,96
-0,36
-0,17
0,36
0,29

Integraþi
-0,39
2,6
0,22
-0,24
-0,24
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Primul tip este constituit din maghiari care, deºi nu au evidenþiat o distanþã mare
faþã de români, au reþele din care sunt excluºi românii ºi simt cã oricine vrea poate
accentua conflictele etnice. Acest subgrup poate fi numit de îngrijoraþi" ºi constituie 60% dintre subiecþii maghiari. Al doilea subgrup percepe pe români ceva mai
distanþi, dar crede cã lumea este plinã de bunãvoinþã ºi cã toþi agenþii contribuie la
atenuarea conflictelor. Este grupul celor care sperã ºi reprezintã 20% din subiecþii
maghiari. Al treilea subgrup percepe o distanþã socialã mare faþã de români, nu are
participanþi români în reþelele lui ºi crede cã românii accentueazã, în timp ce
maghiarii ºi agenþii internaþionali atenueazã conflictele. Ei au fost numiþi naþionaliºti ºi reprezintã 10% din subiecþii maghiari. În cele din urmã, al patrulea subgrup
este reprezentat de cei care au fost integraþi ºi care au un numãr mare de români în
reþelele lor; în mod evident ei percep o micã distanþã socialã faþã de români ºi cred
cã maghiarii accentueazã conflictele în timp ce românii ºi agenþii internaþionali au
un rol de atenuare. Proporþia acestui subgrup este de 10%. În continuare putem
observa distribuþia maghiarilor în funcþie de structura aºezãrilor în care trãiesc.
Tabelul 19. Atitudini intergrup ºi situaþie etno-ecologicã pentru maghiari

Îngrijoraþi
Cu speranþã
Naþionaliºti
Integraþi
Total

Poziþie majoritarã
(%)
57
27
14
2
100

Paritate
(%)
62
22
8
8
100

Poziþie minoritarã
(%)
59
17
4
20
100

Cea mai alarmantã informaþie este proporþia înaltã a celor îngrijoraþi, iar aceastã
proporþie nu se modificã considerabil în funcþie de proporþia etniilor. Procentul celor
care sperã scade pe mãsurã ce ne deplasãm cãtre aºezãrile unde maghiarii sunt minoritari, în timp ce numãrul naþionaliºtilor scade ºi el. Proporþia celor integraþi este în mod
justificat mai mare în localitãþile în care maghiarii se aflã în minoritate, iar datele de
care dispunem nu ne permit sã tragem o concluzie: dacã aceºti maghiari au fost
conduºi cãtre aºezãrile majoritar româneºti din dorinþa de integrare ºi a statutului mai
bun atribuit sau din cauza majoritãþii covârºitoare a românilor.
Variabilele descrise mai sus au fost utilizate pentru a-i caracteriza pe subiecþii
români în diferite tipuri:
Tabelul 20. Atitudini intergrup printre români
Bogardus
Reþeaua maghiarã
Agenþi români
Agenþi maghiari
Agenþi internaþionali
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Permisivi
-0.51
3.12
-0.50
0.45
0.45

Distanþi
-0.49
-0.17
-0.53
-0.31
-0.31

Naþionaliºti
0.80
-0.30
0.54
-0.55
-0.55
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În timp ce tipologia maghiarã a fost construitã de-a lungul a douã dimensiuni,
axa teamã/speranþã ºi axa naþionaliºti/asimilaþi, cele douã axe pentru români au fost
de "amestec cu", "rezervaþi faþã" de maghiari ºi naþionalism moderat extrem (din
cauza diferenþelor nesemnificative categoriile de naþionalism moderat ºi extrem au
fost unite într-o singurã categorie).
Prima categorie atrage cei mai puþini subiecþi, 7% dintre români. Subgrupul a
fost denumit permisivi", deoarece aceste persoane au o reþea extinsã de maghiari.
Cred în acþiunea atenuatoare a agenþilor internaþionali ºi îi acuzã pe români de
inducerea conflictelor etnice.
Al doilea grup este cel al distanþilor" care, deºi se simt ca ºi cei din primul grup,
mai aproape de maghiari, nu au membri maghiari în reþelele lor, îi considerã atât pe
români, cât ºi pe agenþii internaþionali ca factori de accentuare a conflictelor ºi nu
îi acuzã pe maghiari de acest lucru. Este grupul cel mai numeros ºi include aproape
50% din subiecþii români. Al treilea grup este cel al naþionaliºtilor", care percep o
distanþã socialã mai mare faþã de maghiari ºi cred cã aceºtia sunt principala cauzã
a conflictelor, în timp ce românii ºi agenþii internaþionali sunt consideraþi ca atenuatori de conflict. Proporþia lor este remarcabil de ridicatã (46%).
Tabelul 21. Atitudini intergrup ºi situaþia etno-ecologicã printre români

Permisivi
Distanþi
Naþionaliºti
Total

Poziþie majoritarã
(%)
4
49
47
100

Paritate
(%)
14
45
41
100

Poziþie minoritarã
(%)
56
28
16
100

Condiþia de minoritate este de asemenea favorabilã pentru românii permisivi:
proporþia românilor permisivi faþã de maghiari în aceste aºezãri este de 56% (numai
3% din românii din Transilvania locuiesc în aºezãri unde ei sunt minoritari). În
aceste localitãþi procentul distanþilor" este mai mic. Cea mai mare arenã pentru
naþionaliºti este în localitãþile în care românii sunt în majoritate.
O constatare importantã în acest domeniu este cã statutul social ºi parametrii
demografici au un efect mai mic decât structura etnicã a aºezãrilor atunci când este
vorba de relaþiile cu alte grupuri etnice. Analiza multidimensionalã indicã faptul cã
ºablonul format despre etniile conlocuitoare pe baza faptelor istorice ºi a credinþelor
anistorice este puternic modificat de poziþia în ierarhia socialã. Numai experienþa de
zi cu zi ºi conºtientizarea faptului cã sunt diferiþi pot aduce mult mai multe culori
în acest peisaj.
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DISCUÞII

George Lãcãtuº: Ce pãrere aveþi despre felul cum suntem trataþi în România,
comparativ cu þãrile despre care vorbeaþi?
György Csepeli:Toate discuþiile de aici se desfãºoarã pe tema aceasta, deci nu pot
sã-mi exprim pãrerea. Nu ºtiu.
George Lãcãtuº: Credeþi cã suntem discriminaþi?
György Csepeli: Eu sunt cercetãtor, nu cãlãtor, ºi nu mã aflu aici în calitate de
persoanã particularã. Ca cercetãtor vã pot spune cã existã în aceastã þarã unele
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persoane de etnie maghiarã care considerã cã sunt supuse discriminãrii, dar
existã altele care afirmã cã nu, iar eu nu mã aflu în poziþia de a vã spune care
este situaþia realã.
Mircea Toma: Pornesc de la constatarea referitoare la percepþia românului
despre sine, negativã în ce priveºte faptul cã e vorbãreþ ºi nu face nimic, aºa cum
este vãzut ºi de coetnicul sãu maghiar. Aþi afirmat cã aceastã percepþie criticã
faþã de sine este un handicap în comunicare. Însã nu aº fi de acord, deoarece eu
consider cã atunci când doi parteneri de conversaþie au aceeaºi pãrere, lucrul
acesta este deja un element de comunicare.
György Csepeli: Este un lucru paradoxal. Dar, ca sã traducem în limbajul relaþiei
interpersonale, este foarte dificil sã comunicãm pe baza faptului cã unii au o
percepþie foarte proastã despre sine, iar alþii sunt de acord cu ea. Deci, în primul
rând trebuie sã-þi îmbunãtãþeºti autopercepþia ºi abia dupã aceea putem sã
comunicãm; în caz contrar, comunicarea va avea o tentã de masochism.
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PROBLEMA AUTONOMIILOR ªI
MANAGAMENTUL COMUNITÃÞILOR MULTIETNICE
Dezvoltarea este un proces prin care o comunitate sau locuitorii unei regiuni
sporesc calitatea vieþii. De aceea, prin creºterea capacitãþii individuale ºi instituþionale în ceea ce priveºte managementul, achiziþionarea ºi distribuirea beneficiilor se va face conform aspiraþiilor proprii fiecãrei comunitãþi, definitã nu pe criteriul etnic, ci al participãrii comune la viaþa localã.

S-a vorbit pânã acum mai mult despre principiile ºi scopurile acþiunii politice a
reglementãrilor legislative, încercând a se da un rãspuns asupra problemei convieþuirii interetnice, asupra a ceea ce s-a realizat, ce trebuie fãcut ºi care sunt valorile universale ce trebuie sã guverneze activitatea politicã publicã. Sunt teme indispensabile, însã eu aº pãrãsi aceastã abordare, încercând sã vorbesc mai ales despre
cum ar trebui sau cum se poate face acest lucru. Evident, sunt detalii ce presupun
un anumit grad de dificultate, întrucât referinþele se fac la spaþiul mirific al
autonomiilor - pentru cã asta înseamnã administraþia publicã -, iar în România acest
domeniu mi-a oferit satisfacþii profesionale deosebite de aproape opt ani, de când
activez fãrã întrerupere în cadrul lui.
Pentru unii, domeniul administraþiei publice este un fel de pãdure a basmelor cu
spirite dure, demoni, stafii, pentru alþii devine o sursã bogatã în fructe ºi creativitate, plinã de dinamism. S-a vorbit deja aici despre federalism, iar din intervenþiile
câtorva interlocutori se pare cã acest concept constituie una din stafiile care mai
bântuie pe la noi. Însã asta este viaþa noastrã, acest lucru face parte din caracteristicile modelului românesc; de multe ori suntem confruntaþi cu imagini, cu viziuni
despre lucruri care nu sunt întocmai conforme cu realitatea. ªi de foarte multe ori
ni se atribuie afirmaþii care nu s-au fãcut.
Cred totuºi cã problematica autonomiilor, în general, nu poate fi evitatã atunci
când se vorbeºte despre relaþiile interetnice, despre problematica minoritãþilor. Iar
acest lucru este valabil în primul rând pentru cã autonomiile sunt indisolubile de
diversitate. Deci, dacã noi acceptãm faptul cã o societate complexã constituie o
valoare modernã - ºi am o serie de argumente în acest sens, care provin din teoria
generalã a sistemelor -, atunci trebuie sã fim convinºi cã aceasta este capabilã sã se
adapteze la niºte condiþii schimbãtoare de mediu. Mai mult chiar, complexitatea
înseamnã capacitatea de a prelucra informaþia socialã. Aºadar, o societate simplã,
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simplificatã, cum este cea guvernatã prin dictaturã, nu este în stare sã proceseze nici
mãcar informaþia despre propria stare în care se aflã. Este o concluzie derivatã din
teoria sistemelor generale, care prezintã cauzele pentru care au eºuat dictaturile:
acestea n-au fost în stare nici mãcar sã-ºi creeze o imagine despre societatea pe care
trebuiau sã o conducã. De aceea, cred cã existã o tendinþã de-a lungul vremii în
evoluþia societãþii umane, iar aceasta constã în creºterea complexitãþii ei. Faptul cã
acum Uniunea Europeanã sau Statele Unite prezintã diversitatea ca o valoare ce trebuie protejatã ºi promovatã cu metode publice, cu metode politice chiar, face ca
mãsurile de acþiune afirmative sau discriminãrile pozitive sã fie de fapt consecinþa
unei percepþii mult mai complexe ºi mai fundamentale despre evoluþia societãþii, ºi
anume a faptului cã avem nevoie de organisme sociale care sã fie în stare sã chestioneze diversitatea intrinsecã mult mai mare decât în cazul societãþilor anterioare
pe care le-a cunoscut istoria. Demersul duce foarte departe, la problematica globalizãrii ºi la trecerea spre societatea informaþionalã. Iar eu cred cã acest lucru trebuie
avut în vedere, pentru cã se modificã raporturile de forþe între diferitele elemente
sau grupãri culturale datoritã faptului cã se schimbã modul de acþiune publicã prin
apelul la metodologiile oferite de societatea informaþionalã.
Nu am în vedere aici mediile globale, internaþionalizarea unor probleme specifice care pânã acuma au fost foarte uºor localizabile etc. Mã limitez doar la a vã
spune cã, din punctul meu de vedere, autonomia nu este un cuvânt generic ºi cã
trebuie vorbit despre autonomii; existã o multitudine de autonomii, iar diferitele
forme ale autonomiilor ºi autonimiile sunt modul de existenþã, de funcþionare a
diversitãþii în societate. Fãrã autonomii nu se poate vorbi despre o diversitate durabilã. Altfel, s-ar putea constata apariþia sau sclipirea unei diversitãþi, un moment de
creativitate din partea unei grupãri etnice sau culturale, dar dacã nu existã un sistem instituþional care sã facã durabilã afirmarea acestei identitãþi sau acestei specificitãþi, atunci ea dispare în timp. ªi avem în vedere aici elemente începând de la
autonomia universitarã pânã la autonomia confesiunilor religioase, de la autonomia
localã pânã la cea regionalã ºi autonomiile culturale etc. Existã o mare diversitate de
manifestare instituþionalã a acestui concept.
Al doilea element pe care aº dori sã-l menþionez este cel al managementului
comunitãþilor multietnice sau multiculturale. În parantezã fie spus, sub aspectul terminologiei, optez mai ales pentru acest concept - de comunitate multiculturalã. Este
mai pragmatic, mai uºor de lucrat cu el, conceptul de etnie ºi comunitate multietnicã fiind prea difuz, destul de greu de instrumentalizat, foarte dificil se pot crea
instituþii pe baza lor. Identitatea etnicã provine din foarte multe elemente
tradiþionale, vine din istorie, din mitologii, cu alte cuvinte identitatea etnicã, cu care
sociologii vor trebui sã lucreze încã multã vreme de acum înainte, va putea fi utilizatã în politicã ºi în administraþie ca un mijloc de management sau inginerie
socialã (social engineering). În cazul identitãþii culturale este mult mai uºor de fãcut
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managementul, ºi trebuie sã se facã clar o diferenþiere între identitatea etnicã ºi cea
culturalã, cu toate cã cele douã se suprapun oarecum, identitatea culturalã fiind un
element definitoriu al identitãþii etnice. Iar în cadrul societãþilor moderne este mult
mai permisibil un sistem de management al comunitãþilor multiculturale. De pildã,
când o comunitate etnicã îºi formuleazã identitatea culturalã prin limba ºi cultura
proprie, atunci ea este capabilã sã formuleze care sunt serviciile de care are nevoie
din partea autoritãþilor locale sau de stat pentru a-ºi menþine acea culturã. Însã dacã
se limiteazã doar la nivelul identificãrii etnice, atunci este extrem de dificil sã solicite
ceva. O sã beneficieze pe de o parte de serviciile culturale, iar în rest o sã genereze
semne de întrebare pentru ceea ce mai are nevoie. Or, sunt niºte lucruri extrem de
complicate care ar trebui soluþionate dacã aceastã identitate etnicã formuleazã
necesitãþi sau nevoi de servicii publice din partea administraþiei locale.
Probabil, în câþiva ani, sociologii ºi experþii în materie vor gãsi metode ºi mijloace
prin care ºi identitãþile etnice sã poatã fi instrumentalizate într-o formã comparabilã cu societatea modernã, însã pentru noi, aici, lucrurile nu sunt aºa de simple. Din
punctul de vedere al omului care lucreazã în administraþie publicã, minoritarii sau
comunitãþile etnice nu sunt lucruri abstracte care trãiesc în neant. Este vorba despre
oameni care au locuinþe, proprietãþi, afaceri, vecini, prieteni, nevoi ce trebuie satisfãcute. De aceea, principiile managementului comunitãþilor multietnice nu sunt tocmai uºor de aplicat. ªi am sã mã refer la un caz concret, cel al judeþelor Harghita ºi
Covasna, în care aplicarea unor concepte etnicizante despre aceastã regiune este
complet inutil ºi contraproductiv. Cercetãrile fãcute de Dumitru Sandu de la
Universitatea din Bucureºti, prin care, cu metode exacte, sociologice, a încercat sã
depisteze niºte arii culturale în România, oferã câteva rezultate demne de reþinut.
Printre altele, elementul cultural etnic, de limbã maternã, respectiv religia, este doar
unul din elementele definitorii ale culturii. Însã gradul de dezvoltare ruralã ºi urbanã,
modul de lucru al pãmântului, deci cultura într-un sens mai larg, oferã pentru
România imaginea unei diversitãþi mult mai mari decât se bãnuieºte, dacã ne-am
raporta doar la etnii ºi la minoritãþi. Iar dacã am compara comportamentul politic,
rezultatele sunt de-a dreptul relevante. De aceea, consider cã o atare abordare, pe
criterii etnice, trebuie pãrãsitã.
Cu alte cuvinte, o asemenea perspectivã ar fi unul dintre instrumentele
metodologice pe care îl propun pentru a fi luat în considerare, prin pãrãsirea perspectivei etnicizante ºi includerea problematicii relaþiilor interetnice într-o abordare
regionalã ºi, respectiv, localã.
În ceea ce priveºte problema administraþiei publice, din acest punct de vedere,
România se aflã chiar în momentul de tranziþie de la modul de abordare teoreticã
la ceea ce înseamnã administraþie publicã. ªi pentru cã trebuie avut în vedere
viitorul, nu este lipsit de importanþã a evidenþia orientãrile generale în aceastã privinþã. Sunt trei mari curente în administraþia publicã. Curentul francez, care derivã
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din administraþia publicã a statului naþional, în cadrul cãruia administraþia publicã
se naºte prin descentralizarea statului naþional ºi prin introducerea unui control al
comunitãþii locale pe baza principiilor democratice. Curentul anglo-saxon, care
oferã servicii accesibile comunitãþii locale pornind de la nivelul individual. În cazul
acesta, deja nu se mai vorbeºte despre comunitãþi, ci despre indivizi, ca locuitori ai
diverselor aglomeraþii urbane. A treia abordare, aplicatã mai ales în Statele Unite
ale Americii, dar care a câºtigat teren ºi la graniþa noastrã, în Ungaria, este cea a
self-government-ului sau ºcoala autoguvernãrii", care afirmã cã administraþia
publicã este o formã prin care comunitatea localã îºi rezolvã singurã problemele
interne. Diferenþa dintre curentul francez ºi cel american constã în aceea cã în
cadrul self-government-ului legitimitatea administraþiei publice derivã de la comunitatea localã ºi nu de la statul naþional. În momentul de faþã, România se aflã în
tranziþie, administraþia publicã localã inspirându-se din modelul francez, dar în
unele regiuni din România, în special în Transilvania, se aplicã ºi forme apropiate
de modelul self-government. Diferenþa dintre cele douã concepþii derivã din modul
ºi natura participãrii comunitãþii locale la administraþia publicã localã. Deci, unde
avem o participare mai pronunþatã, unde existã o societate civilã care doreºte sã
influenþeze administraþia publicã localã, acolo avem de-a face cu un model ce tinde
spre self-government.
Problema care trebuie rezolvatã - ºi eu cred cã s-au fãcut multe lucruri cu succes în judeþul Harghita - este colaborarea între toate tipurile de comunitãþi existente
în cadrul unei regiuni definitã politico-administrativ. Ca sã existe o colaborare între
douã comunitãþi, trebuie asigurate câteva lucruri elementare, fiind nevoie de evidenþierea unor interese care sã capaciteze în aceeaºi direcþie ambele comunitãþi.
Colaborarea nu se face de dragul colaborãrii, cu toate cã ea are o valoare modernã;
ea trebuie privitã ca o misiune comunã, ca un interes comun. Ca sã abiã loc, mai
existã o cerinþã: e nevoie de o identitate care transcende diversitatea partenerilor cu
care se formeazã colectivitatea. Ce înseamnã acest lucru? Dacã eu sunt român,
respectiv partenerul meu este maghiar, ºi trãim amândoi în Miercurea Ciuc, atunci
colaborarea noastrã va fi de facto numai dacã în mintea amândurora va exista o
identitate raportatã la locul vieþuirii, cu alte cuvinte dacã avem o identitate localã.
Or, tocmai aici este una din probleme, care în cazul modelului românesc ar trebui
îmbunãtãþitã. Experienþa mea spune cã la ora actualã în România identitãþile locale,
respectiv regionale, nu sunt destul de puternice ca sã depãºeascã aceastã diversitate.
Pe alocuri sunt, pe alocuri nu. Dar semnele care se pot deduce de pe urma alegerilor
locale din acest an mã îndreptãþesc deja sã afirm cã identitatea localã sau, mai
curând, puterea, influenþa identitãþii locale, este în creºtere, fãcând posibile alianþe
alteori greu de imaginat.
Aº încheia referindu-mã la câteva elemente legate de posibila evoluþie a modelului românesc, pãrãsind puþin sfera administraþiei publice. Sunt câþiva factori pe
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care i-am circumscris într-o analizã fãcutã cu o altã ocazie, factori care determinã
condiþia maghiarilor în România. Lucrurile nu sunt aºa de simple cum ar putea pãrea
în discursul public, mai ales în mediile româneºti. În mod clar nu este vorba despre
o comunitate omogenã.
Comunitatea maghiarã este extrem de complexã, lucrul acesta reflectându-se ºi
în aspectul demografic, teritorial al acestei comunitãþi. Existã grupuri compacte,
grupuri în diasporã sub 10% º.a.m.d. Nici din punct de vedere cultural comunitatea
maghiarã nu este omogenã. Sã nu mai vorbim de religii. Sunt 3-4 religii foarte puternice în interiorul comunitãþii maghiare, iar ceea ce partidele politice româneºti nu
prea recunosc este faptul cã nici din punct de vedere politic nu putem defini pe
maghiari ca pe o comunitate omogenã. Deci, fie cã se recunoaºte, fie cã nu, în interior lucrurile sunt mult mai complicate. Însã comunitatea maghiarã are o relaþie
foarte bine instituþionalizatã cu naþiunea culturalã maghiarã (avem aceste concepte,
de naþiune politicã ºi naþiune culturalã, pentru a putea sã ne definim mai bine). Iar
ca sã putem trãi aceastã dihotomie, trebuie sã avem ºi o dihotomie aferentã, prin
apartenenþa la naþiunea politicã româneascã.
Totodatã, dezvoltarea unei societãþi civile în interiorul comunitãþii maghiare
indicã progrese semnificative. În afarã de aceasta, avem ºi o societate civilã mixtã,
de co-organizaþii neguvernamentale, în care ambele comunitãþi sunt participante. Se
constatã tot mai frecvent, îndeosebi dupã 1996, ºi implicarea UDMR-ului la actul
guvernãrii, cã participarea publicã a maghiarilor în administraþia localã ºi centralã,
politica de dezvoltare regionalã în România, au un impact major asupra relaþiilor
interetnice.
Aºadar, în acest context, care sunt sfidãrile de care trebuie sã þinem cont în
evoluþia acestui model? În primul rând este clar cã existã o serie de aºteptãri politice
din partea comunitãþii maghiare, care n-au fost încã satisfãcute. Trebuie reflectat
asupra acestora - universitatea maghiarã ºi, în general, cele legate de legea
învãþãmântului, problema proprietãþilor comunitare ºi confesionale, pãmânturile ºi
pãdurile, mai ales în zona secuimii etc -, toate fiind foarte strâns legate de viitorul
maghiarilor din România. S-ar cuveni acordatã o atenþie deosebitã mai ales þinuturilor locuite de secui, întrucât, de pildã, vreme de zece ani fiecare guvern al
României a omis sã modernizeze drumurile din aceastã regiune. La ora actualã, în
Harghita ºi Covasna reþeaua rutierã este aproape impracticabilã. Fondurile alocate ºi acuma nu fac politicã din treaba asta - au fost mereu insuficiente ºi la fel stau
lucrurile ºi în clipa de faþã. Pot sã afirm pe baza experienþei mele cã dezvoltarea unei
regiuni sau a unei localitãþi este o misiune care la ora actualã, în condiþiile României,
este în stare sã mobilizeze toate resursele ºi energiile unei comunitãþi. Cu alte cuvinte,
dezvoltarea este o misiune care poate sã facã colaborarea pozitivã ºi posibilã.
Dezvoltarea este un proces prin care o comunitate sau locuitorii unei regiuni
sporesc calitatea vieþii. De aceea, prin creºterea capacitãþii individuale ºi insti167
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tuþionale în ceea ce priveºte managementul, achiziþionarea ºi distribuirea beneficiilor se va face conform aspiraþiilor proprii fiecãrei comunitãþi, definitã nu pe
criteriul etnic, ci pe cel al participãrii comune la viaþa localã. ªi în fapt, aici este cheia
acestui model pentru cã sunt douã elemente în aceastã definiþie care se leagã foarte
strâns de comunitãþile etnice, respectiv culturale. Cine decide aspiraþiile comunitãþii
respective? Ce înseamnã resurse pentru dezvoltare? Rãspunzând la aceste douã
întrebãri, vom ajunge la diversitate, pentru cã foarte multe resurse pentru dezvoltare,
acum, la început de secol XXI, sunt de sorginte culturalã, pentru cã intrãm în societatea informaþionalã bazatã pe cunoaºtere, iar aici resursele devin mult mai importante decât cele financiare.
DISCUÞII
György Csepeli: Sunt foarte interesat de prezentarea pe care aþi fãcut-o. În legãturã
cu problema ridicatã de dumneavoastrã, referitoare la relaþia cu naþiunea culturalã
maghiarã în numele comunitãþii maghiare de aici din Transilvania, aº avea douã
întrebãri. Prima: care este subiectul culturii maghiare? A doua vizeazã relaþia ce
existã între comunitatea maghiarã de aici ºi naþiunea politicã maghiarã, reprezentatã
prin stat: care este opinia dumneavoastrã în ceea ce priveºte practicile selective ce se
referã la minoritatea de aici, aplicate în numele acestui stat-naþiune creat pe criterii
politice?
Gábor Kolumbán: Problema pusã este destul de dificilã ºi nu ºtiu dacã se va putea
rãspunde doar în câteva cuvinte. Naþiunea culturalã maghiarã este alcãtuitã din
toþi acei indivizi, respectiv grupãrile acestora, care îºi formeazã o identitate
culturalã maghiarã. Deci, cine afirmã cã are identitatea culturalã maghiarã, afirmã
cã este maghiar, face parte din aceastã naþiune culturalã, indiferent unde trãieºte,
în ce context, în ce relaþii se aflã cu statul respectiv ºi care sunt elementele lui
definitorii; cu alte cuvinte, produce ºi consumã - într-un mod foarte vulgar spus cultura maghiarã. Acesta este un concept care o sã aparã ºi la alte naþiuni. Deja
armenii vorbesc despre o altfel de identitate, pentru cã în procesul globalizãrii unei
culturi trebuie sã ai posibilitatea unei afiliaþii la cultura respectivã. Existã acum
metode, mijloace moderne prin care, într-un spaþiu virtual, poþi sã-þi trãieºti afilierea sau apartenenþa la o culturã indiferent dacã locuieºti în Islanda sau la
Budapesta; întrucât pur ºi simplu poþi sã creezi în limba respectivã, sã aderi la valorile care sunt vehiculate în cultura respectivã ºi sã-þi întãreºti identitatea, sã o construieºti din produsele culturale respective. Este o problemã extrem de importantã
pentru noi, în Transilvania, deoarece pierdem importante resurse culturale nu pentru cã pleacã intelectualii din aceastã regiune, ci mai mult pentru cã se afiliazã la
alte structuri culturale decât cele etnice tradiþionale. Iar acestea acþioneazã în mod
practic, participã la o realã competiþie, se afirmã în cadrul naþiunii culturale
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maghiare, fiindu-i destul de greu sã facã faþã concurenþei culturale existente. Este
aºadar o problemã foarte dificilã, care existã, ºi cred cã la ora actualã comunitatea
maghiarã încã nu ºi-a gãsit toate instrumentele necesare ca sã-ºi trãiascã aceastã
afiliere la cultura maghiarã.
În ce priveºte problema politicã, situaþia este cât se poate de clarã, pentru cã politica este în strânsã relaþie cu sistemul democratic, cu statul, cu constituþia, cu drepturile cetãþeneºti, cu legile etc. Însã nu se poate neglija ceea ce se numeºte lobby,
care acþioneazã în cadrul sistemului de relaþii dintre comunitãþile minoritare ºi
organizaþiile reprezentative ºi partidele politice din Ungaria. Acest lucru a existat
mereu dupã 1989 ºi cred cã va exista ºi în viitor. O parte dintre resursele folosite
de comunitãþile minoritare provin în baza unor decizii politice din Ungaria. Aºa se
va întâmpla probabil ºi cu minoritãþile româneºti care trãiesc în alte þãri, aºa cum
se petrec lucrurile acum, de pildã, cu cei din Moldova, unde anumite decizii ale
guvernului român (precum în chestiunea paºapoartelor, a vizelor etc) afecteazã
viaþa locuitorilor de acolo.
Întrebare: O primã problemã ar fi cea a autonomiei, exprimatã ºi de dl. EcksteinKovács, care a afirmat cã în România acest lucru este o temã în plan de aºteptare".
În al doilea rând, problema naþiunii culturale, a conceptului de naþiune culturalã,
care nu are circulaþie în literatura de specialitate. Gábor Kolumbán a afirmat cã acest
termen va intra în circulaþie ºi se va impune, dar pentru moment este doar un concept teoretic. Pe de altã parte, ar fi interesante douã probleme: cum se prezintã aºazisul dublu standard" în zona Harghita, adicã ceea ce se cere pentru minoritatea
maghiarã, nu se acceptã ºi pentru partea româneascã; ce rol acordaþi cercetãrilor
fãcute în aceastã zonã ºi care nu sunt comandate de dumneavostrã?
Gábor Kolumbán: În primul rând, dupã cunoºtinþele mele, nu se aplicã dublul standard în judeþele Harghita ºi Covasna, pentru cã administraþia publicã localã de aici
nu este alcãtuitã pe criterii etnice. Ea se realizeazã în conformitate cu legile
româneºti, pe criterii democratice. Referinþa dumneavoastrã, când afirmaþi despre
un dublu standard, este o realitate care aparþine sistemului legislativ de drepturi
cetãþeneºti al României. Faptul cã nu existã un reprezentant al populaþiei
româneºti din zonã în Parlament este rezultatul modului în care funcþioneazã
statul naþional român, care este un stat de drept neregionalizat. Este într-adevãr
foarte dificil sã acordaþi o serie de drepturi regionale pentru o comunitate teritorialã ca a dumneavoastrã de vreme ce nu aveþi circumscripþii electorale regionale
în zona respectivã. Existã, deci, o diferenþã foarte mare între discriminarea pozitivã
aplicatã prin legea electoralã, cu privire la minoritãþi, ºi dreptul de a avea un
reprezentant chiar dacã nu se întrunesc voturile necesare. Asta ar înseamna cã de
fapt s-ar dori o reprezentativitate teritorialã etnicã românã pentru Harghita ºi
Covasna, ceea ce maghiarii de aici nu solicitã ca reciprocitate. Marea problemã este
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cã nu se poate vorbi despre minoritate regionalã dacã în România nu sunt regiuni.
Dacã o sã aveþi un reprezentant român în Parlament din Harghita ºi Covasna,
numit în baza unor asemenea temeiuri, înseamnã cã deja aþi acceptat în viaþa
politicã ideea cã zona este o regiune, un teritoriu cu statut politic special, ceea ce
nu se doreºte la ora actualã nici de maghiari, nici de români.
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FACTORI POTENÞIALI DE
CONFLICT ÎN ISTORIA TRANSILVANÃ
În cadrul raporturilor româno-maghiare din Transilvania
credem cã nota dominantã la nivelul cotidianului - fie cã e
vorba de comunitãþi rurale, fie urbane - a fost ºi este în
continuare toleranþa ºi respectul faþã de valorile celuilalt.

Deºi demersul nostru ar putea pãrea oarecum temerar, vom încerca sã identificãm în
cele ce urmeazã posibilii factori de conflict care se configureazã periodic în istoria
transilvanã, evident, dintr-o perspectivã româneascã. Se constatã din când în când
o anume resurecþie a unor teme de istorie transilvanã, resurecþie determinatã prioritar politic ºi care are darul pe de o parte de a inflama spiritele, pe de alta de a
denatura de cele mai multe ori adevãrul istoric. Privit de la o anumitã distanþã, lucrul
acesta ar putea sugera cã între românii ºi maghiarii ardeleni ar exista probleme ireconciliabile, greu de soluþionat ºi mai ales greu de înþeles.
În realitate însã, la nivelul cotidianului, gãsim foarte multe elemente de
coabitare, în care incidentele lipsesc cu desãvârºire. Pe de altã parte, trebuie sã facem
o distincþie cât se poate de fermã între mediul urban ºi cel rural, în ceea ce priveºte
gradul de penetraþie al propagandei care sã creeze eventuale stãri conflictuale între
cele douã etnii. În mod cert, în mediul rural informaþia propagandisticã majorã, care
ar putea modela conºtiinþe, circulã evident mai greu, spre deosebire de oraºe, unde
abundenþa de mijloace media este mai mult decât vizibilã.
În cadrul raporturilor româno-maghiare din Transilvania credem cã nota dominantã la nivelul cotidianului - fie cã e vorba de comunitãþi rurale, fie urbane - a fost
ºi este în continuare toleranþa ºi respectul faþã de valorile celuilalt. Aceastã toleranþã
a presupus atât ideea de diferenþã prin complementaritate, cât ºi cea de similitudine.
Diferenþa prin complementaritate s-a manifestat cu precãdere la nivelul lingvisticului ºi a religiosului, în fond elementele de bazã care au separat cele douã popoare,
în timp ce similitudinile sunt vizibile peste tot în Transilvania, la nivelul tehnicilor
de habitat, al organizãrii teritoriului, al practicilor economice, inclusiv ale universului economiei tradiþionale.
S-a invocat adeseori - iar sondajele de opinie par sã confirme acest lucru - ideea
rolului civilizator al minoritãþii etnice maghiare. Sigur, este o chestiune ce trebuie
tratatã cu toatã atenþia de cãtre istorici, dar ºi cu multã precauþie. Aº putea spune
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cã se configureazã la nivelul percepþiei colective româneºti ceea ce s-ar putea numi
mitul eroului civilizator". Sã mã scuze prietenii mei maghiari, dar existã o asemenea tendinþã, de a se asimila elementele de civilizaþie, de modernitate, cu rolul agentului maghiar. În fond, este vorba de cu totul ºi cu totul altceva. Aici intervine în
realitate rolul agentului austriac, în primul rând prin elementele de reformism
josefinist, extrem de interesante, fiindcã iluminismul austriac este unul aplicat,
diferit de cel francez, care avea o dimensiune abstract filosoficã. Acest reformism
austriac a avut în mod cert o notã civilizatorie, de modificare a realitãþilor din teren.
În acest context vom putea gãsi peste tot în Transilvania elemente de planimetrie,
de organizare a teritoriului, de organizare a oraºului ºi a satului. Este evident cã
asemenea elemente nu au þinut seama de etnie. Ele au funcþionat omogen atât pentru comunitãþile româneºti, cât ºi pentru cele maghiare. Iar germanii din sudul
Transilvaniei, ºi nu doar cei de acolo, au fost agenþii purtãtori ai unor atari elemente
în perioada medievalã, dar mai ales în epoca modernã timpurie.
Revenind la complementaritate, este de reþinut faptul cã în momentele de normalitate istoricã - mult mai numeroase decât cele de conflictualitate -, deosebirile
de religie nu au reprezentat un factor de opoziþie marcantã, exclusivistã, ci forme
ale unei complementaritãþi creºtine, în care sãrbãtorile unuia erau respectate de
celãlalt ºi, chiar mai mult, la nivel comunitar, cele douã etnii participau în comun la
toate aceste evenimente. Multiculturalitatea, despre care se vorbeºte atât de mult
acum, asumatã ºi respectatã, a reprezentat mereu una din valorile importante ale
etniilor din Transilvania. Multiculturalitatea nu trebuie inventatã, ea existã ca realitate, ca o dimensiune a existenþei transilvane. Deosebirile dogmatice, cum sunt cele
dintre ortodoxism ºi calvinism, respectiv unitarianism, nu au produs niciodatã în
Transilvania distanþe etnice majore, generatoare de conflicte religioase. Obiceiurile
legate de ciclul vieþii, precum nunta, botezul sau înmormântarea, au fost dintotdeauna momente în care separaþiile etnice se estompau de multe ori pânã la anulare. Un exemplu elocvent îl reprezintã numãrul mare de cãsãtorii interetnice înregistrate în Transilvania, indiferent de perioada istoricã ºi configuraþiile politice. Recent
am încheiat câteva studii în zona Bihorului, îndeosebi asupra localitãþii Palota, ºi am
putut urmãri aceastã dinamicã a cãsãtoriilor interetnice, destul de bogatã ºi semnificativã, care se manifestã ca o permanenþã a istoriei transilvane.
Cu toate acestea, istoria Transilvaniei a fost marcatã ºi de suficiente momente de
conflictualitate, iar aceste crize periodice, care afectau mai mult sau mai puþin
raporturile etnice, credem cã sunt expresia unor procese istorice de redifinire politico-etatistã a unor identitãþi etnice. Dupã cum se poate constata, o asemenea
redefinire este specificã numai românilor ºi maghiarilor. Nici germanii, nici sârbii,
nici slovacii, ucrainenii sau alte etnii mai mult sau mai puþin reprezentative statistic
nu au încercat în istoria comunã a coabitãrii o redefinire politicã a propriei lor identitãþi etnice. Dintr-o asemenea perspectivã credem cã pot fi înþelese evenimentele
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tragice ale revoluþiei din 1848-1849, care au aºezat pe români ºi maghiari în tabere
adverse, aceºtia din urmã aspirând printr-o ideologie pseudo-iluministã la reconstrucþia statalã pe baze feudale, în vreme ce românii, prin cultul devotamentului faþã
de împãratul de la Viena, doreau reaºezarea lor naþionalã pe principii egalitare pe
temeiul reformismului promovat de Curtea vienezã. Tot dintr-o asemenea perspectivã credem cã pot fi înþelese ºi evenimentele legate de instaurarea, în 1867, a dualismului austro-ungar ºi contrareacþia naþionalã româneascã, care va culmina în anii
1918-1920, ºi Tratatul de la Trianon. Iar ca un contrarãspuns, evenimentele anului
1940 ºi refacerea vremelnicã ºi parþialã a statalitãþii maghiare pierdutã în 1918.
Dacã la nivel comunitar se poate constata dominaþia toleranþei ºi a coabitãrii,
în termenii similitudinilor ºi complementaritãþilor istorice, la nivelul elitelor politice
- cu intensitãþi ºi variabilitãþi istorice - se poate constata modelul divergent al
statalitãþilor de competiþie, dupã cum l-am definit eu. Este evident cã acest model
instituit politic nu a rãmas fãrã urmãri sociale. El a fost instrumentalizat la nivelul
cotidianului, devenind principalul instrument generator de conflicte care, în opinia
noastrã, nu sunt exclusiv etnice. De fapt, am putea spune cã în Transilvania nu
existã conflicte etnice între români ºi maghiari, ci conflicte de definire a unor
momente istorice.
Voi încerca în cele ce urmeazã sã punctez câteva elemente ale acestui model cultural-politic divergent, resuscitat periodic ºi reconfigurat social-colectiv de cãtre unii
intelectuali ºi politicieni maghiari. Trebuie din nou sã precizez cã ele încearcã sã sintetizeze sentimentele la nivelul cotidianului românesc.
1. Contestarea statului naþional român, considerat ca un stat balcanic conjunctural, ºi evocarea unui model de stat tradiþional ºi civilizaþie europeanã, asumat
ca reprezentativ pentru stabilitatea maghiarã.
2. Definirea identitãþii, transilvanism versus românism. Minoritate etnicã ºi culturalã sau culturã naþionalã de rezistenþã.
3. O temã foarte vehiculatã în ultima vreme: cucerirea de cãtre etnicii români a
Transilvaniei, stabilirea lor preponderent în aºezãrile urbane, prin mari fluxuri
migraþioniste extracarpatice dirijate spre aceastã regiune, în special în perioada
comunistã. O sã revin asupra acestei probleme.
4. Ambiguitatea sociologicã a ideii autonomiste.
5. Separaþia ºcolarã. Reprezintã o recuperare a identitãþii etnice sau segregaþionism?
6. Diferenþe în perceperea sinelui etnic.
Este evident cã la o asemenea enumerare se mai pot adãuga noi dimensiuni,
îndeosebi la ceea ce am putea considera cã reprezintã modelul politic divergent
prezent în spaþiul transilvan, ca o constantã cu dozaje ºi intensitãþi variabile în
funcþie de conjuncturi istorice. Unele dimensiuni ale acestui model divergent au o
lungã tradiþie istoricã, altele sunt de datã mai recentã, conturate în perioada post173
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belicã, cum ar fi spre exemplu tema cuceririi etnice a Transilvaniei prin procese
migraþioniste provenite din spaþiul extracarpatic, invocatã de unele curente politice
maghiare, identificabilã ºi ea la nivelul cotidianului.
Voi examina pe scurt unele dintre posibilele repere ale modelului politic divergent al statalitãþilor de competenþã, ºi anume modelul statului balcanic de conjuncturã, ca opus statului de tradiþie ºi inspiraþie europeanã. În cadrul unor segmente ale elitelor politice maghiare ºi în unele sfere ale cotidianului maghiar din
Transilvania se poate constata existenþa tendinþei de interpretare a disfuncþionalitãþilor actuale ale statului român ca fiind expresia unui presupus balcanism funciar,
opus modelului civilizatoriu specific Europei Centrale, dar ºi celei Orientale. În cadrul
unui asemenea curent se insistã asupra unei frontiere între civilizaþii, a unei rupturi
pe linia Carpaþilor. De altfel, ºi definirea regiunilor se face într-o asemenea manierã,
putându-se constata cã frontierele între regiuni se situeazã tot pe linia lanþului
Carpatic. Or, se ºtie cã pentru popoare, cum este ºi poporul român de exemplu, sau
bascii, muntele nu a reprezentat un element de separaþie, ci unul de unitate.
Frontierele moderne ºi, în cazuri speciale, frontierele de tip imperial se aºeazã pe
munte. Francezii dinspre nord, spaniolii dinspre sud ºi-au aºezat frontiera pe munte,
delimitând douã entitãþi statale puternice ºi lãsând la mijloc o civilizaþie ºi o populaþie împãrþitã - este vorba de basci. De fapt, trasarea frontierelor între Moldova,
Muntenia ºi Transilvania, de pildã, este rezultatul unui asemenea proces, care þine
iarãºi de înaintãrile unor instituþii alogene înspre munte.
În mare, sunt încã foarte multe lucruri de spus în legãturã cu aceastã temã. Nu
pot însã sã închei fãrã a mai aborda problema schimbãrii raporturilor etnice. Este o
evidenþã ºi nu se poate contesta faptul cã oraºul transilvan este prin excelenþã un
atribut românesc, ca o veche realitate istoricã. Miºcãrile de populaþie sau rezervele
demografice pe baza cãrora s-a produs expansiunea urbanã încã din perioada postbelicã, au continuat ºi sub regimul comunist, dar ele trebuie încadrate într-un proces mai larg, de sincronizare cu marea expansiune urbanã de tip european, cu
excepþia judeþelor Harghita ºi Covasna, unde oraºul a menþinut vechea configuraþie
etnicã maghiarã.
Au fost acestea doar câteva elemente referitoare la posibilii factori de conflic în
istoria transilvanã, fãrã a putea nici pe departe epuiza subiectul. Sunt idei menite a
stimula reflecþii ºi a incita la discuþii pe temeiuri strict istorice, lãsându-se deoparte
discursurile naþionaliste, cu tentã emoþionalã ºi care nu ar face altceva decât sã complice analizele ºi relaþiile interetnice.
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DISCUÞII
Întrebare: Existenþa unui partid sau a unei uniuni organizate pe criterii etnice, a unui
electorat stabil ºi disciplinat, prin motivare etnicã ºi nu ideologicã, care asigurã în
aceste zone perpetuarea inexorabilã la putere a unui partid, face aºadar excepþie de
la regula democraþiei. S-ar putea spune cã, mai degrabã, nu-i vorba de democraþie,
ci de etnocraþie. Cum vedeþi dumneavoastrã problema raportului centru-autonomie
localã pentru contracararea, în termenii cei mai buni, a unor tendinþe care duc la
fenomenele cunoscute ºi care pot lua în viitor tendinþe nefireºti?
Gh.Siseºtean: În opinia mea, organizarea unor partide cum este UDMR-ul, pe baze
etnice, mi se pare absolut îndreptãþitã într-un sistem democratic. Personal, nu contest legitimitatea unei asemenea organizãri. În ceea ce priveºte unitatea cetãþenilor
maghiari în jurul UDMR-lui, lucrurile trebuie vãzute cu multã maleabilitate, în sensul cã putem constata o atare situaþie pânã în 1996. Acum însã, în mod paradoxal,
în anul 2000, s-au schimbat puþin lucrurile. Putem constata cã în anumite localitãþi
românii ºi maghiarii s-au coalizat pentru un primar român, în alte localitãþi pentru
un primar maghiar. Cred, deci, cã încetul cu încetul se vor estompa elementele de
facturã etnicã, acest criteriu devenind mai puþin important.
Întrebare: Credeþi cã vecinãtatea statului maghiar are vreun rol în acele tendinþe de
autodefinire statalã pentru minoritatea maghiarã? Credeþi cã dacã Ungaria ar fi
plasatã unde se aflã Suedia, lucrurile s-ar petrece la fel ca ºi cu germanii din
Transilvania, care neavând vecinãtate cu statul mamã, ca sã spunem aºa, nu au manifestat niciodatã în decursul istoriei asemenea tendinþe de unitate, de unificare statalã.
Gh.Siseºtean: Cred cã da! Apropierea de Ungaria face sã existe în mentalul colectiv
anumite elemente de resucitare a unor mituri de tip imperial. Nu cred cã toatã
minoritatea maghiarã gândeºte în mod absolut, sã zicem aºa, la o Uniune Europeanã
în viitor. Existã ºi acolo, ca ºi la români, elemente extremiste care reînvie imaginea
Ungariei Mari. Dupã pãrerea mea însã, aceastã apropiere nu este dãunãtoare. Totul
este ca atât românii, cât ºi maghiarii sã dea dovadã de moderaþie. ªi eu cred cã sunt
ºanse sã învingã acele curente de expresie moderatã.
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