
IdentItate 
europeană, națIonală șI regIonală 

teorIe șI practIcă





IdentItate 
europeană, națIonală șI regIonală 

teorIe șI practIcă 

coordonatori

Balogh Brigitta 
(universitatea creștină partium din oradea)

Bernáth Krisztina 
(universitatea creștină partium din oradea)

Bujalos István 
(universitatea din debrecen)

adrian hatos 
(universitatea din oradea)

MurányI István
(universitatea din debrecen)

editura partium 
oradea, 2011

Partiumi Kiadó



desIgn 
Burus-sIKlódI Botond

tehnoredactare
horváth István

volumul a fost tipărit la tipografia s.c. pentaprint srl.

realizarea acestui volum a fost finanţat de Fondul european de dezvoltare 
regională al uniunii europene şi de Ministerul dezvoltării regionale şi turismului 
în cadrul programul de cooperare transfrontalieră ungaria-românia 2007–2013.

capitolele „problema identităţii la hegel” (Balogh Brigitta – Molnár 
gusztáv) şi „despre identitatea naţională” (demeter M. attila) au fost 
traduse de annamária ámik.

© autorii, 2011
© editura partium, 2011

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Identitate europeană, naţională şi regională : teorie şi practică / ed.: 
     Balogh Brigitta, Bernáth Krisztina, Bujalos István, ... - Oradea :          
     Partium, 2011
     Bibliogr.
     ISBN 978-606-8156-12-5

I. Balogh, Brigitta (ed.)
II. Bernáth, Krisztina (ed.)
III. Bujalos, István (ed.)
323.1
008(498+4)



cuprIns 

Brigitta Balogh – Krisztina Bernáth
cuvÂnt ÎnaInte /7/
István Bujalos
IstorIa IdentItăţII Moderne /19/
Brigitta Balogh – Gusztáv Molnár
proBleMa IdentItăţII la hegel /29/
Tamás Valastyán
construcţIa şI deconstrucţIa IdentItăţII
(schellIng şI nIetzsche) /39/
Éva Biró-Kaszás
teorIIle IdentItăţII naratIve /51/
Éva Biró-Kaszás
Ideea de europă deMocratIcă 
şI cosMopolItană a luI haBerMas /65/
István Bujalos
IdentItatea personală şI naţIonală 
În FIlosoFIa aMerIcană /79/ 
Beáta Kassai – Gizella Horváth
despre IdentItatea polItIcă europeană /93/
Gábor Flóra
IdentItate şI IdeologIe. 
o perspectIvă socIo-IstorIcă /109/
Márton Attila Demeter
despre IdentItatea naţIonală /137/
Zoltán Zakota
regIonalIsM În unIunea europeană /163/
Zsuzsanna Bögre – Krisztina Bernáth 
oradea la IntersecţIa IdentItăţII locale şI naţIonale 
– pe Baza uneI analIze BIograFIce /181/
Adrian Hatos
eşantIonarea În sondajul enrI /209/
Adrian Hatos
Modele de socIaBIlItate 
În judeţele de la granIţa roMÂno-MaghIară /213/



Adrian Hatos
eFIcacItatea colectIvă 
În regIunea transFrontalIeră /221/
Adrian Hatos
partIcIparea voluntară 
În regIunea transFrontalIeră /231/
Adrian Hatos
Încrederea socIală În judeţele de la granIţa 
dIntre ungarIa şI roMÂnIa /243/
Sorana Săveanu
dIversItatea etnIcă 
şI Încrederea Faţă de InstItuţII /253/
Adrian Hatos
atItudInI Faţă de drepturIle MInorItăţIlor etnIce /269/
Sorana Săveanu
dIscrIMInare /283/
Floare Chipea
cadrele socIale ale construcţIeI relaţIeI 
de vecInătate ale etnIcIlor roMÂnI şI MaghIarI 
În zona transFrontalIeră BIhor–hajdÚ-BIhar /297/
Sergiu Bălţătescu
Bunăstarea suBIectIvă În judeţele de la granIţa 
dIntre ungarIa şI roMÂnIa /319/
Sergiu Bălţătescu
gradul de satIsFacţIe cu prIvIre 
la locurIle de la granIţa dIntre ungarIa şI roMÂnIa /333/
István Murányi – Katalin Ábrahám
nIvelurIle IdentItăţII 
şI prejudecata În ungarIa de est /343/
Flórián Sipos – Sándor Márton
sFÂntul şteFan cu MÂInIle legate la spate: 
despre atItudInea naţIonală şI vIzIunea IstorIcă 
a MeMBrIlor uneI organIzaţII naţIonale radIcale /381/



7

Acest volum cuprinde rezultatele acelui proiect de cercetare care a 
avut loc în perioada noiembrie 2009 şi mai 2011 sub denumirea de 
Identitate europeană, naţională şi regională – teorie şi practică (Euro-
pean, National and Regional Identity – Theory and Practice; ENRI). 
Proiectul a fost derulat în cadrul Programul de Cooperare Transfron-
talieră Ungaria-România 2007 – 2011 (cod de referinţă: HURO 
0801/180). Programul a fost finanţat de către Fondul pentru Dezvol-
tare Regională şi cofinanţat de către entităţile competente ale ţărilor 
în cauză (în România Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
iar în Ungaria Agenţia Naţională pentru Dezvoltare). Acest program 
a avut ca şi obiectiv apropierea persoanelor, comunităţilor şi agenţilor 
economici din zona de frontieră pentru a facilita dezvoltarea comună 
a zonei de cooperare, bazându-se pe avantajele cheie specifice regiunii 
de graniţă. În cadrul acestui program cele trei univeristăţi ale regiunii 
– Universitatea Creştină Parium, Universitatea din Oradea (care de 
altfel a fost partenerul coordonator al Proiectului) şi Universitatea din 
Debrecen – a început o colaborare al cărei obiectiv a fost efectuarea 
unei cercetări care, cu ajutorul metodologiei ştiinţelor sociale, ar con-
tura cele mai importante şi relevante aspecte legate de formarea 
diferitelor tipuri de identităţi şi de relaţiile dintre acestea. 

1. Prezentarea generală a cercetării ENRI 

Cercetarea – în pofida faptului că operează cu metodologiile ela-
borate pentru ştiinţele sociale – are un caracter interdisciplinar, fiind-
că în cadrul său au colaborat grupuri de lucru din domeniul filosofiei 
şi din cel al sociologiei. În cadrul celor trei universităţi participante au 
existat cinci grupuri de lucru dintre care două au activat în domeniul 
filosofiei şi alte trei în domeniul sociologiei. Grupurile au lucrat relativ 
individual, dar exista o coordonare şi un plan de lucru armonizat.

Aceste grupuri mai mici (constituite din câte patru cercetători) 
s-au organizat în unităţi disciplinare, astfel grupul de sociologie şi cel 
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de filosofie au format câte o unitate mai mare, în cadrul cărora s-au 
desfăşurat consultaţii cu privire la rezultatele obţinute şi la sarcinile 
care urmau să fie îndeplinite în continuare. Astfel în cadrul proiectu-
lui au existat trei structuri: unităţile administrative formate din uni-
versităţile menţionate (grupurile de lucru din cadrul celor trei univer-
sităţi), unităţile disciplinare (grupurile disciplinare de cercetare: cel de 
filosofie şi cel de sociologie) şi unităţile de bază (celulele) formate din 
câte patru cercetători (s-au format cinci astfel de grupuri – două 
grupuri la Universitatea Creştină Partium, două grupuri la Universi-
tatea din Debrecen şi un grup la Universitatea din Oradea).

Pentru această cercetare s-au stabilit trei obiective de bază. Primul 
obiectiv pornea de la ideea că, chiar dacă diversele tipuri de identităţi 
au constituit tema de bază a discursului filosofic al ultimilor ani, cerce-
tările efectuate şi studiile publicate în domeniu au abordat tema exclu-
siv din perspectiva unui anumit tip de identitate şi nu s-au concentrat 
deloc asupra relaţiilor existente între diferitele tipuri de identităţi şi nici 
asupra complexităţii acestor relaţii. Astfel ca obiectiv primar s-a stabilit 
realizarea unui cadru teoretic care ar permite interpretarea identităţii 
europene, naţionale şi regionale într-un singur sistem conceptual. Al 
doilea obiectiv a constituit definirea elementelor de bază ale identităţii 
locuitorilor din cele patru judeţe nordice situate pe cele două părţi ale 
graniţei româno-maghiare (câte două judeţe din ambele ţări). Această 
perspectivă s-a dovedit a fi necesară deoarece – în ciuda concepţiilor 
intuitive privind identitatea acestor persoane, respectiv concepţia lor 
despre propriul eu şi despre ceilalţi indivizi – nu exista nicio cercetare 
cuprinzătoare în această privinţă. Al treilea obiectiv de bază a fost cre-
area unei colaborări interdisciplinare, care ar ajuta la înţelegerea situa-
ţiei existente şi ar duce la elaborarea cadrului conceptual necesar. 

2. Obiectivele grupului de filosofie 
  
sarcina grupului de filosofie a fost, pe de o parte, coroborarea 

celor mai importante teorii relevante din punctul de vedere al studi-
erii identităţii, iar pe de altă parte confruntarea teoriilor politice şi 
filosofice referitoare la tipurile de identităţi care constituie obiectul 
cercetării. Cercetătorii au sperat că, prin intermediul rezultatelor 
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obţinute în urma acestor cercetări bipolare, vor putea distinge ele-
mentele de bază ale cadrului teoretic.

În scopul coroborării teoriilor privind identitatea s-au urmat două 
căi: prima cale a fost cea istorică, deoarece cu toţii am fost conşti-
enţi de faptul că nu putem trata nici identităţile concrete şi nici 
teoriile referitoare la acestea fără abordarea problemei din perspecti-
va istorică. Aspectele accentuate într-o anumită epocă în ceea ce 
priveşte identificarea metodelor acceptate ca fiind corecte şi adecva-
te în procesul de autodefinire a individului, depinde în mare parte de 
paradigma istorică respectiv de polul opus al acestei paradigme. 

Cele trei capitole ale acestui volum care fac parte din domeniul 
istoriei filosofiei1 au fost elaborate ca şi rezultat al acestei ramuri a 
cercetării. trebuie însă menţionat faptul că această retrospectivă 
istorică nu a avut ca şi ţel obţinerea unor rezultate ştiinţifice noi, 
cercetătorii au dorit doar să obţină o perspectivă utilă – un fel de 
cadrul istoric – pentru studierea filosofică a problematicii identităţii 
până la sfârşitul secolului XIX. Pornind de la această idee autorii au 
încercat să formuleze capitolele care dezbat această tematică într-un 
manieră introductivă, uneori chiar cu ton didactic. 

Cealaltă cale urmată în coroborarea teoriilor privind identitatea a 
fost parcurgerea şi analizarea teoriilor contemporane. la începutul 
cercetării participanţii au propus să realizeze un studiu cuprinzător al 
curentelor secolului 20 precum şi al şcolilor de metodologie, dar şi-au 
dat seama repede că nu dispun de timpul necesar şi nici tema nu 
necesită o abordare atât de detaliată şi complexă. 

După analizarea acestor abordări şi în urma consultării2 cu speci-
alişti ne-am restrâns la tratarea a două aspecte teoretice – teoria 
narativă a identităţii3 şi teoria recunoaşterii4 - fiindcă am considerat 

1 Bujalos István: A modern identitás története (Istoria identităţii moderne); Balogh 
Brigitta – Molnár Gusztáv: Az identitás problémája Hegelnél (Problematica identităţii 
la Hegel); valastyán tamás: Az identitás konstrukciója és dekonstrukciója (Construirea 
şi deconstruirea identităţii).
2 vezi. losoncz Alpár: Identity as a Phenomenological Issue. Partiumi Egyetemi 
Szemle, 2010/2.
3 vezi în acest volum: Biró-Kaszás Éva: A narratív identitás elméletei (Teorii ale 
identităţii narative).
4 Balogh Brigitta – Molnár Gusztáv: theory of recognition. Partiumi Egyetemi 
Szemle, 2011/1.
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că aceste teorii sunt cele mai adecvate atât pentru elaborarea unui 
cadru cuprinzător de interpretare a dimensiunilor identităţii cât şi 
pentru înţelegerea relaţiilor dintre aceste dimensiuni.

trunchiul cercetării filosofice s-a format din confrontarea teoriilor 
privind identitatea europeană, naţională şi regională. Grupul de filoso-
fie a observat atât avantajele cât şi dezavantajele interdisciplinarităţii, 
munca lor fiind îngreunată şi de faptul că aceste tipuri de identităţi 
sunt dezbătute de către literatura de specialitate în măsuri diferite. 

În timp ce identitatea naţională are o vastă literatură de speciali-
tate (datorită dezvoltării în secolul al 20-lea a teoriei naţionalisme-
lor), iar identitatea europeană a ajuns şi ea un subiect popular al 
teoreticienilor, identitatea regională este o temă atât de greu de 
generalizat încât în locul unei abordări filosofice a trebuit să ne recur-
gem la abordări din sfera ştiinţelor sociale. Cu toate acestea am 
reuşit să crăm un cadru de cercetare în care aceste teorii parţiale se 
pot uni pentru a forma un întreg. 

Identitatea europeană a fost abordată din perspectiva ideii europe-
ne aşa cum aceasta a fost percepută de către epoca Modernă târzie5. 
Pe urmă am analizat aspectele identităţii culturale europene6 şi am 
încercat să definim elementele unei identităţi politice europene7. În 
procesul de muncă analiza comparativă dintre identitatea europeană şi 
ceea americană s-a dovedit a fi utilă, iar confrontarea rezultatelor cu 
rezultatele filosofiei politice din sUA a fost şi ea de mare folos8.  

Problematica identităţii naţionale a fost dezbătută în raport cu 
sistemul de idei al naţionalismului9. În acelaşi timp cercetarea s-a 
extins şi asupra studierii impactului pe care multiculturalismul îl are 
asupra cadrului canonizat (cel tradiţional şi cel modern) de definire a 

5 valastyán tamás: europe and Modernity. Partiumi Egyetemi Szemle, 2011/1.
6 Kassai Beáta: european Cultural Identity. Partiumi Egyetemi Szemle, 2011/1.
7 vezi: Kassai Beáta – horváth Gizella: Az európai politikai identitásról; Biró-Kaszás 
Éva: Habermas demokratikus és kozmopolita Európa-eszméje; vezi: Demeter M. Atti-
la: the european nation? Partiumi Egyetemi Szemle, 2010/2.
8 vezi în acest volum: Bujalos István: Személyes és nemzeti identitás az amerikai fi-
lozófiában (Identitatea individuală şi naţională în filozofia americană); Demeter M. 
Attila: op. cit.
9 vezi în acest volum: Demeter M. Attila: A nemzeti identitásról (Despre identitatea 
naţională); vezi:. Flóra Gábor: A nemzeti identitás és ideológia kérdése történeti–
szociológiai megközelítésben (Identitate şi ideologie naţională: o perspectivă socio-
istorică). In op.cit.
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identităţii10. În scopul definirii identităţii regionale am încercat să 
realizăm o tipologie a conceptului de regiune11 şi am parcurs stadiile 
politicii regionale a Uniunii europene12. totodată am încercat să ne 
axăm asupra posibilităţilor economice şi politice oferite de redescope-
rirea identităţii regionale şi de armonizarea acesteia cu celelalte 
dimensiuni ale identităţii. 

3. Obiectivele grupului de sociologie

realizarea celui de-al doilea obiectiv major al cercetării – şi anume: 
conturarea într-un mod reprezentativ a elementelor identităţii locuito-
rilor din cele patru judeţe nordice menţionate mai sus – a constituit 
sarcina grupului de sociologie13. În 2010 membrii grupului au efectuat 
un studiu paralel pe ambele părţi ale graniţei operând cu un eşantion 
de 2000 de persoane. studiul a cuprins 45 de localităţi din cele patru 
judeţele alese pentru studiu, aceste judeţe fiind: satu Mare şi Bihor 
din românia şi szabolcs-szatmár-Bereg şi hajdú-Bihar.

Grupul de cercetare a dorit să recurgă pe lângă metodele canti-
tative şi la metode calitative, deoarece rezultatele statistice obţinute 
pot fi interpretate exclusiv prin intermediul unor metode calitative. 
s-a luat în considerare şi faptul că trăsăturile identităţii concrete a 
unei regiuni pot fi identificate numai prin acele narative prin interme-
diul cărora locuitorii unei regiuni se înţeleg în mod reciproc (perspec-

10 Demeter M. Attila: Multiculturalism. Partiumi Egyetemi Szemle, 2011/1.
11 zakota zoltán: region, regionalism, regionalization. Partiumi Egyetemi Szemle, 
2011/1.
12 vezi în acest volum: zakota zoltán: Regionalizmus az Európai Unióban (Regionalism 
în Uniunea Europeană).
13 vezi în acest volum: Adrian hatos: Az ENRI felmérés mintavétele; Szocializációs 
modellek a román–magyar határ menti megyékben; Kollektív hatékonyság a 
határmenti régióban; Önkéntes részvétel a határmenti régióban; A társadalmi bizalom 
Magyarország és Románia határmenti megyéiben; Nemzeti kisebbségek jogaival 
szembeni attitűdök; sorana săveanu: Etnikai sokszínűség és az intézményekbe vetett 
bizalom; Diszkrimináció; Floare Chipea: A román és magyar etnikumok közötti 
szomszédsági kapcsolat; sergiu Bălţătescu: Szubjektív jólét Románia és Magyarország 
határmenti megyéiben; Elégedettségi szint Románia és Magyarország határa mentén; 
Murányi István – ábrahám Katalin: Az identitás szintjei és az előítéletesség Kelet-
Magyarországon (Nivelurile identităţii şi prejudecăţile din Estul Ungariei).
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tiva auto-perceperii şi perspectiva perceperii unui individ distinct de 
sine s-au dovedit – chiar de la bun început – două perspective com-
plementare). 

Partea calitativă a cercetării – datorită naturii sale precum şi din 
cauze metodologice – nu s-a putut realiza cu acelaşi caracter cuprin-
zător ca şi partea cantitativă a cercetării, astfel s-a focusat asupra unor 
grupuri speciale de ţintă14. sperăm însă, că într-o eventuală fază vii-
toare a cercetării, vom putea extinde şi îmbogăţi şi ramura calitativă.

4. Rezultate

Cu toate că majoritatea membrilor grupurilor de lucru din dome-
niul sociologiei şi filozofiei încă nu au participat într-o cercetare 
comună cu membrii celeilalte discipline, în urma cercetării s-a eviden-
ţiat faptul că premisele comune nu lipsesc, dar nici modurile de dez-
batere în dialog, pentru că de exemplu rezultatele interacţionismului 
simbolic15 sau natura productivă a abordării narative16 a jucat un rol 
important în partea filosofică şi sociologică a proiectului. structura 
cercetării a făcut posibilă faptul ca rezultatele diferitelor grupuri de 
cercetare să se completeze reciproc şi să se bazeze unul pe celălalt.

Din punctul de vedere istoric problema identităţii este în mod 
specific o problematică modernă, fiindcă apariţia acesteia face posi-
bilă descompunerea ierarhiei tradiţionale sociale care a predestinat 
locul omului într-o construcţie socială. Identitatea personală ca şi 
tematică filosofică avansează cu tematizarea cunoştinţei de sine, 
completat gradual de convingerea că conştiinţa – şi personalitatea 

14 vezi în acest volum: Bernáth Krisztina – Bögre zsuzsanna: Nagyvárad a lokális és 
a nemzeti identitás keresztmetszetében – élettörténeti kutatás alapján (Oradea la in-
tersecţia identităţii locale şi naţionale – în baza unei analize biografice); sipos Flórián 
– Márton sándor: Szent István hátrakötött kézzel: egy nemzeti radikális szervezet tag-
jainak nemzeti attitűdjeiről és történetszemléletéről (SfântulŞtefan cu mâinile legate: 
despre atitudinile naţionaliste şi viziunea istorică a unei organizaţii radical naţionaliste). 
15 Floare Chipea – Melinda Dincă: Identity from the Perspective of symbolic 
Interactionism. Partiumi Egyetemi Szemle, 2010/2; Balogh Brigitta – Molnár Gusztáv: 
theory of recognition. Partiumi Egyetemi Szemle, 2011/1.  
16 vezi în acest volum: Biró-Kaszás Éva: A narratív identitás elméletei (Teorii ale 
identităţii narative); Bernáth Krisztina – Bögre zsuzsanna: op. c.
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noastră împreună cu ea – nu este accesibilă în mod direct pentru noi 
înşine, ci este reflectată parţial de reacţiile altora. toate acestea 
împreună cu ideologia modernă a libertăţii rezultă în faptul că epoca 
modernă târzie oferă două posibilităţi de abordare a acestei teme: 
prima (în baza lui nietzsche) este caracterizată de narative alese în 
mod întâmplător din punct de vedere raţional, iar cealaltă (în urma 
filosofiei timpurie ale lui hegel şi ale moştenitorilor săi) de straturi ale 
identităţii, care nu sunt instrumentale, ci interacţionează într-un 
anumit fel din punctul de vedere a raţionalităţii comunicative.17 

În opoziţie cu istoria conceptului de narativă teoriile contemporane 
ale identităţii narative nu se concentrează asupra naturii întâmplătoa-
re a narativei, ci chiar pe modul în care sensul este format, chiar dacă 
se respectă în totalitate natura nestăpânibilă a poveştii vieţii.18 luarea 
în considerare a tensiunii între sine şi străin în interpretarea identităţii 
este o caracteristică comună a teoriilor narative şi a teoriilor ale recu-
noaşterii, cele din urmă încercând nu numai să contureze natura 
indirectă multiplă a formării identităţii, dar încearcă să determine şi 
unele principii normative, care facilitează o mai bună înţelegere şi o 
posibilă rezolvare a problemelor comunităţilor politice contemporane.19

Dacă dorim să găsim pietrele de construcţie ale identităţii euro-
pene, putem observa că unitatea şi diversitatea, dualitatea care a 
devenit motoul europei, a determinat de la început ideologia aceste-
ia, împreună cu alte dualităţi ca şi tradiţia creştină (fiind şi origine, 
şi conţinut cultural) şi constituţia civică (seculară) a lui Kant (ca şi 
scop şi valoare), sau paralelul determinat de nietzsche între demo-
cratizare şi nivelarea care pregăteşte solul pentru apariţia tiranilor.20 
În acelaşi timp teoreticienii contemporani ai sociologiei (de ex. Jürgen 
habermas) atrag atenţia şi asupra faptului că posibilitatea de a 

17 vezi în acest volum. Bujalos István: A modern identitás története (Istoria identităţii 
moderne); Balogh Brigitta – Molnár Gusztáv: Az identitás problémája Hegelnél 
(Problematica identităţii la Hegel); valastyán tamás: Az identitás konstrukciója és 
dekonstrukciója (Construirea şi deconstruirea identităţii); illetve Balogh Brigitta – 
Molnár Gusztáv: theory of recognition. Op. c.
18 vezi în acest volum: Biró-Kaszás Éva: A narratív identitás elméletei (Teorii ale 
identităţii narative).
19 vezi Balogh Brigitta – Molnár Gusztáv: theory of recognition. Partiumi Egyetemi 
Szemle, 2011/1.
20 vezi valastyán tamás: europe and Modernity. Aceeaşi editură.
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monopoliza puterea în mod manipulativ nu este o consecinţă ineren-
tă a democraţiei, ci se bazează idea suveranităţii poporului, şi pe 
natura unilaterală a relaţiei dintre naţiune şi individ. 21 Ca o alterna-
tivă a prezentei teorii habermas propune o reinterpretare a suverani-
tăţii poporului cu ajutorul unei terminologii inter-subiective, care ar 
priva conceptul poporului de omogenitatea sa originală, şi ar face-o 
potrivită pentru a calcula în mod real cu organizarea pe mai multe 
nivele ale societăţilor contemporane. În acest cadru de interpretare 
identitatea europeană ca şi construcţie care determină interpretarea 
de sine poate fi posibilă doar atunci, dacă se vor forma solidarităţile 
civice transfrontaliere, condiţia de bază a căreia ar fi – în baza mode-
lului american – legătura cu o singură constituţie comună.22

referitor la problematica identităţii naţionale Demeter M. Attila 
a legitimat teza conform căreia, după ce revoluţia franceză a creat 
naţiunea modernă, care în primul rând nu este o entitate socială sau 
culturală, ci politică, politica de asimilare lingvistică centralizată a 
creat posibilitatea ca conceptul naţiunii să primească o interpretare 
culturală chiar şi involuntar.23 În acelaşi timp conceptul omogen al 
naţiunii a rezultat în subminarea legitimităţii puterilor intermediari 
între individ şi stat – cu termen modern: sfera civilă, astfel creând 
naţiunea modernă centralizată şi uniformizată, contribuind la trans-
formarea patriotismului clasic în naţionalism. referitor la identitatea 
naţionale toate acestea au cauzat ca individualizarea modernă, care 
a lichidat relaţiile sociale anterioare să fie completată cu colectivis-
mul puternic al naţionalismului24, rezultând într-o dualitate neasimi-
lată în identitatea naţională modernă, care a dus la tensiuni uşor 
manipulabile între libertatea individuală şi loialitatea necondiţionată 
faţă de naţiune. În acelaşi timp, aşa cum ernest renan a subliniat, 
identitatea naţională de caracter conştient nu are ca condiţie limba 
comună sau originea etnică comună, şi chiar uitarea acestei origini. 
toate acestea înseamnă că propagarea unei limbi comune nu este 

21 vezi în acest volum: Biró-Kaszás Éva: Habermas demokratikus és kozmopolita 
Európa-eszméje (Concepţia democratică şi cosmopolită a Europei la Habermas).
22 Op. cit.
23 vezi în acest volum: Demeter M. Attila: A nemzeti identitásról (Despre identitatea 
naţională).
24 Op. cit.
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necesitatea naţiunii, ci a statului naţiune centralizat şi birocratic.25

toate acestea însă asigură indicii pozitive referitoare la supravie-
ţuirea „europei naţiunilor”, dar şi referitoare la crearea unei identităţi 
europene puternice, fiindcă în baza acestora eroziunea statului naţi-
une nu determină eroziunea naţiunii, iar patriotismul european con-
stituţional visat de habermas nu are obstacole de principiu.26 totuşi 
– Demeter evidenţiază faptul că un astfel de patriotism nu se bazea-
ză doar pe viziunea liberală a actului comunicativ pe nivelul societăţii, 
de aceea ar fi mai oportună bazarea posibilităţii iubirii patriei pe 
formele decentralizate ale puterii.27

exemplul american poate fi luat în considerare nu numai din punc-
tul de vedere al patriotismului constituţional bazat pe formele descen-
tralizate ale puterii, dar şi pentru faptul că prezintă un model alterna-
tiv pentru unificarea individualismului şi colectivismului caracteristic 
pentru naţionalism şi statul naţiune. Această posibilitate este analizată 
în studiul lui Bujalos István, care discută modelul patriotismului din 
statele Unite ale Americii din punctul de vedere al individualismului şi 
colectivismului. Cu referire la Michael Walzer subliniază faptul că la 
nivelul convingerilor de bază nu există diferenţe radicale între filosofiile 
politice liberale şi comunitare, mai ales că comunitarismul poate fi 
interpretat ca şi o corecţie a liberalismului, iar această corecţie este 
necesară mai ales din cauza că urmând modelul individualismului liberal 
societăţile vestice contemporane pot deveni uşor patria unor indivizi 
izolaţi radicali, astfel uşor manipulabili şi exploatabili.

În baza curentului republican această izolare şi expunere la pute-
rea statală centrală trebuie limitată de diferitele forme ale adminis-
traţiei locale.

În analiza posibilelor şi dezirabilelor nivele ale administraţiei locale 
nu putem ignora rolul regiunilor şi nici posibilităţile referitoare la aces-
tea, mai ales că diferitele structuri regionale pot crea un context 
potrivit pentru exploatarea potenţialului comercial şi social al unităţilor 
teritoriale pe nivel european, la nivel substatal şi interstatal.28 la nivel 

25 Op. cit.
26 vezi Demeter M. Attila: the european nation? Partiumi Egyetemi Szemle, 2010/2.
27 Op. cit. 
28 vezi: zakota zoltán: region, regionalism, regionalization. Partiumi Egyetemi Szemle, 
2011/1.
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european politica regională este susţinută mai ales de faptul că este 
nevoie de contrabalansarea mecanismelor economice, care au tendinţa 
de a centraliza resursele de dezvoltare în jurul regiunilor centrale ale 
Uniunii, astfel accentuând inegalităţile economice şi sociale.29 Politica 
regională este distinsă de politicile clasice de nivelare şi prin faptul că 
în locul redistribuirii resurselor se află instrumentul susţinerii iniţiative-
lor independente.30 Astfel are un rol complementar, sau de armonizare 
pe mai multe nivele (suprastatal, substatal şi interstatal) între meca-
nismele centrale pe mai multe nivele şi administraţiile locale.

Identitatea locală poate fi considerată o subdimensiune a identită-
ţii regionale, discutată în studiul de caz al lui Bernáth Krisztina şi 
Bögre zsuzsanna.31 În baza interviurilor biografice ale locuitorilor din 
Oradea putem identifica şi la nivel practic câteva motive, care sunt în 
concordanţă cu rezultatele studiului teoretic. Un astfel de motiv este 
faptul că identitatea este legată în primul rând de acţiunile simbolice 
şi de sentimente, şi faptul că ideologia statului-naţiune (în cazul nos-
tru agravată de socialismul de stat) a avut un efect negativ nu numai 
asupra tendinţelor de omogenizare a identităţilor minorităţilor,32 care 
trebuiau excluse din spaţiul simbolic, dar şi asupra imaginii de sine şi 
a sentimentului de apartenenţă, care trebuiau să fie – în baza ideolo-
giei de statului-naţiune – beneficiari ai acestui proces. 

O altă concluzie care a confirmat premisele teoretice este efectul 
benefic al autoorganizării civice asupra identităţii locale, dar şi con-
vieţuirea sănătoasă a acesteia cu celelalte forme de identitate.

studiile sociologice efectuate pe ambele părţi ale frontierei 
maghiaro-române au făcut posibile unele comparaţii, care reflectă 
tendinţele demne de luat în considerare referitor la viitorul regiunii. 
Aceste tendinţe sunt generate parţial pe fond etnic şi parţial pe fon-
dul cetăţeniei, dar există şi tendinţe care reflectă o regiune cu funcţii 
reale de creare a unei identităţi şi la nivelul mentalităţilor.

29 Op. cit.
30 vezi în acest volum: zakota zoltán: Regionalizmus az Európai Unióban (Regionalism 
în Uniunea Europeană).
31 vezi în acest volum: Bernáth Krisztina – Bögre zsuzsanna: Nagyvárad a lokális és a 
nemzeti identitás keresztmetszetében – élettörténeti kutatás alapján (Oradea la inter-
secţia identităţii locale şi naţionale – în baza unei analize biografice).
32 Despre relaţiile între identitate şi recunoaştere vezi: Balogh Brigitta – Molnár 
Gusztáv: theory of recognition. Partiumi Egyetemi Szemle, 2011/1.
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O tendinţă organizată la nivel etnic este cea care arată segregaţia 
etnică relativă a reţelelor informale ale cetăţenilor maghiari ai regiu-
nii, care trăiesc pe teritoriul româniei, şi segregaţia etnică relativă la 
nivelul locurilor de muncă.33 În acelaşi timp încrederea socială pare să 
fie corelată cu etnia, fiindcă este mai ridicată în cazul cetăţenilor 
maghiari din regiune (pe teritoriul Ungariei şi româniei) decât în 
cazul românilor din românia.34 În schimb senzaţia de eficacitate 
socială pare să fie legată mai ales de cetăţenie, şi este mult mai mare 
în partea ungară a regiunii, decât în partea din românia, iar indica-
torul de eficacitate al românilor şi a maghiarilor din românia este 
foarte similar.35 Participarea în organizaţiile civile este mult mai 
accentuată în cazul locuitorilor pe teritoriul regiunii din românia, 
decât în cazul celor din Ungaria.36

În legătură cu încrederea faţă de instituţii caracteristicile corelate 
cu naţionalitatea şi cetăţenia sunt mixte: concluziile studiilor noastre 
arată că pe de o parte maghiarii au o mai mare încredere în institu-
ţiile locale decât în cele centralizate, pe de altă parte regiunea este 
unitară având în vedere că încrederea faţă de instituţiile locale şi 
poliţie este cea mai mare, fiind urmată de instituţiile europene, insti-
tuţiile naţionale şi justiţia, iar cele mai mici indicatori de încredere au 
fost înregistraţi referitor la guvern, parlament, politicieni şi partide 
politice.37 Importanţa identităţii regionale şi locale este vizibilă şi 
datorită faptului că indicatorii de încredere ai maghiarilor din româ-
nia, în cadrul cărei comunităţi încrederea în instituţii este mult mai 
mică, pe plan local arată valori similare cu cel din rândul cetăţenilor 
români din românia.38 După cum ştim, identitatea noastră înţeleasă 
ca şi autodeterminare este caracterizată de modul în care definim 
noţiunea de „celălalt.” Astfel o parte importantă a studiului le consti-
tuie rezultatele referitoare la atitudinea cetăţenilor regiunii faţă de 

33 vezi în acest volum: Adrian hatos: Szocializációs modellek a román–magyar határ 
menti megyékben. 
34 vezi în acest volum: Adrian hatos: A társadalmi bizalom Magyarország és Románia 
határmenti megyéiben.
35 vezi în acest volum: Adrian hatos: Kollektív hatékonyság a határmenti régióban. 
36 vezi în acest volum: Adrian hatos: Önkéntes részvétel a határmenti régióban.
37 vezi în acest volum: sorana săveanu: Etnikai sokszínűség és az intézményekbe vetett 
bizalom.
38 Op. cit.
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drepturile minorităţilor.39 În această privinţă este relevant faptul că 
sensibilitatea faţă de drepturile minorităţilor este cea mai accentuată 
în rândul celor afectaţi: în vreme ce indicatorii înregistraţi în rândul 
românilor din românia şi ai maghiarilor din Ungaria sunt relativ iden-
tice, aprobarea drepturilor minorităţilor este mai ridicată în cadrul 
maghiarilor din românia. studiul a avut însă două rezultate neaştep-
tate. Unul dintre acestea este că în regiune recunoaşterea drepturilor 
minorităţilor etnice este mai mică în categoria persoanelor cu studii 
superioare şi care trăiesc în mediu urban, iar celălalt este faptul că 
din punct de vedere statistic participarea încadrul unor organizaţii 
civile are un efect negativ asupra toleranţei etnice. Primul rezultat 
neaşteptat în opinia noastră este efectul sistemului de educaţie 
impregnat de naţionalism romantic, iar cel de-a doilea este cauzat de 
faptul că în situaţii de rivalizare etnică răspunsul dat este solidarita-
tea etnică.40 Faptul că aceste reacţii faţă de convieţuirea etnică 
mixtă nu se impun este arătat şi de faptul că studiul a confirmat 
ipoteza contactului în explicarea atitudinilor etnice, în baza cărora 
nivelul toleranţei etnice creşte cu diversitatea etnoculturală a comu-
nităţii respective.41

39 vezi în acest volum: Adrian hatos: Nemzeti kisebbségek jogaival szembeni attitűdök
40 Op.cit.
41 Op.cit.
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Pentru filozofie, problema identităţii este una metafizică. Prin 
metafizică, aici şi acum înţeleg pur şi simplu definiţia existentă în 
dicţionar, adică filozofia care studiază problemele fundamentale ale 
naturii realităţii. 

Multă lume consideră că în ziua de azi natura realităţii nu mai 
este studiată de metafizică, ci de fizică sau de ştiinţă în general. 
Progresele ştiinţelor naturii ne ajută să cunoaştem din ce în ce mai 
bine realitatea. Fizica descoperă componente ale materiei din ce în 
ce mai mici: quarkul sau bozonul sunt particule despre care cu 30-40 
de ani în urmă nu se vorbea la orele de fizică. Dar care este situaţia 
numerelor? Sunt şi acelea entităţi materiale? Sau care este situaţia cu 
idealurile de genul integritate sau onestitate? Este evident că nu pu-
tem spune despre justeţe că este organizarea particulelor elementare. 

Unul din conceptele fundamentale ale metafizicii este identitatea. 
Identitatea (în latină: identitas) înseamnă identicul în sensul concor-
danţei. Identitatea însă exprimă şi identitatea de sine, adică faptul că 
ceva este acelaşi şi nu altceva.  

În funcţie de concordanţa căror lucruri vorbim, sau lucrul a cărui 
identitate de sine o studiem, identitatea ridică probleme diferite.    

Identicul, de exemplu, este lege logică care formulează identitatea 
de sine. Legea identicului în logica aristotelică spune că într-un proce-
deu logic termenii trebuie folosiţi cu sensuri identice. 

Identicul putem să-l folosim şi în sens ontologic, aşa cum a făcut 
Leibniz, atunci când afirmăm că două lucruri sunt perfect aceleaşi 
când toate predicatele adevărate pentru unul, sunt adevărate şi pen-
tru celălalt. Dar putem să-l folosim în sens ontologic asemănător cu 
Hegel, şi anume, atunci când afirmăm că identicul nu este altceva 
decât identicul identicului şi al non-identicului. 

Se poate face distincţia dintre identitatea calitativă şi cea nume-
rică. Identicul calitativ este similitudinea a două lucruri, tendinţe sau 
obiecte. Identicul calitativ înseamnă că două lucruri, de exemplu doi 

IstorIa IdentItăţII moderne

István Bujalos
Universitatea din Debrecen
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câini, au însuşiri comune. Este evident că doi câini din rasa puli vor 
avea mai multe însuşiri comune decât un câine puli şi unul din rasa 
prepelicar. Cerinţa identităţii numerice este existenţa identităţii cali-
tative absolute sau complete.  

Putem să argumentăm că nu există identic, doar identitate rela-
tivă. Putem spune însă, împreună cu Wittgenstein, că „două obiecte 
cu forme logice identice ... diferă una de cealaltă doar prin faptul că 
sunt diferite.”1 Şi putem să argumentăm şi în favoarea afirmaţiei că 
identicul este un concept lipsit de probleme.  

Identitatea reprezintă însă o întrebare metafizică fundamentală 
sub forma identităţii de sine:  Ce face lucrul să fie ceea ce este? Cu 
alte cuvinte: Prin ce transformări poate să treacă un lucru pentru că 
să rămână încă tot acelaşi? natura lucrului va stabili prin ce transfor-
mări poate el să treacă astfel încât să-şi păstreze totuşi identitatea.  

Problema filozofică a identităţii este strâns legată de întrebarea fi-
lozofică a cauzalităţii.  aristotel a făcut diferenţă între cauza materi-
ală şi cea formală. Cauzele materiale sau formale produc transformări 
ale lucrurilor, spune aristotel, dar totuşi, după anumite schimbări ele 
rămân încă ele însele. Lucrurile vii cresc şi îşi schimbă forma. Identi-
tatea lor nu pretinde nici permanenţa formei, nici pe cea a materiei. 
nici forma şi nici materia nu sunt permanente în cazul lucrurilor vii. 
Lucrurile vii cresc şi îşi schimbă forma. 

Identitatea ca problemă metafizică a identităţii de sine este bine 
prezentată de judith thomson  în studiul său Statuia şi materia2. În 
cele ce urmează am să recapitulez firul gândirii studiului: 

Schimbarea formei:
Să presupunem că am luat 5 kg de lut la ora 9. această bucată de 

lut să o marcăm cu numele de LUt.  
Să presupunem că din lut am modelat statuia regelui alfred la ora 

12. Să numim statuia aLFRED. 
Conform tezei identităţii, LUt şi aLFRED sunt identice. – Lut = 

alfred. aceasta este însă o afirmaţie falsă, deoarece LUt-ul a existat 
la ora 9, dar aLFRED încă nu. 

1 Ludwig Wittgenstein: Logikai-filozófiai értekezés. akadémiai Kiadó, budapest, 1989, 
p. 13.
2 judith jarvis thomson: the Statue and the Clay.  Nousz, 32 (1998).
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acum, însă, la ora 14, aLFRED şi LUt-ul ocupă acelaşi spaţiu, 
au aceeaşi formă, figură, culoare, materie, miros etc. Ce altă relaţie 
ar avea dacă nu pe cea a identităţii? 

oponenţii principiului identităţii vor spune că LUt-ul îl constituie 
pe aLFRED. Dar ce înseamnă „îl constituie”?

Dacă aLFRED este o statuie pe masă la ora 14, iar LUt-ul este 
o materie pe masă la ora 14, şi ambele afirmaţii sunt adevărate, dar 
aLFRED nu este identic cu LUt-ul, atunci avem două statui pe masă.   

Soluţia propusă de thomson este privirea particularităţilor lucru-
rilor sub aspect temporar.   

Schimbarea materiei: 
Să presupunem că la ora 15 rupem braţul stâng al lui aLFRED, 

punem unul nou în locul său, şi materialul fostului braţ îl împrăştiem 
pe jos. 

În acest fel LUt nu mai este în totalitate pe masă, dar aLFRED 
stă pe masă la ora 15. afirmarea identităţii lor la ora 15 va fi falsă. 
Pe aLFRED îl considerăm identic cu el însuşi, chiar dacă braţul său 
stâng este nou.  

După înlocuirea a câtă parte din material nu mai putem vorbi des-
pre identitate de sine? După schimbarea ştergătorului de parbriz ma-
şina noastră va fi încă aceeaşi. Dar după schimbarea caroseriei şi a 
motorului? După schimbarea a prea multor părţi se pierde identitatea? 

Este imposibil de spus. Din acest motiv unii filozofi susţin că prin 
schimbare se pierde identitatea de sine. Soluţia lui judith thomson 
este cea a relaţiei triple: un lucru constituie un altul la un moment 
dat.  – „x îl constituie pe y în timpul t”. 

În acest fel, însă, judith thomson nu face altceva decât formu-
lează cu alte cuvinte şi semne explicaţia lui aristotel. Pe lângă cauza 
materială şi cea formală, aristotel se mai foloseşte şi de cauza ge-
neratoare şi de cea a scopului,  pentru explicarea unui lucru, şi astfel 
el a reprezentat existenţa tocmai aşa a lucrului, şi nu identitatea sa.     

În epoca modernă, dezbaterile despre identitatea înţeleasă ca 
identitate de sine se referă mai ales la identitatea umană, personală. 
omul îşi constituie identitatea proprie (ego) împreună şi împotriva 
identităţii celuilalt (alter ego), celorlalţi.  
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Descartes, de exemplu, consideră că eu sunt un lucru care cugetă 
(se îndoieşte, înţelege, acceptă, neagă, vrea, combate, îşi imaginează 
şi percepe). Părerea lui Locke este că identitatea de sine a omului 
nu este altceva decât viaţa continuă a trupului său, în care compo-
nentele sale materiale se schimbă neîncetat. Hegel vorbeşte despre 
identitatea omului cu sine însuşi în altă existenţă. Pentru nietzsche 
întrebarea fundamentală este cum devine omul ceea ce este. 

În modernitate, întrebarea fundamentală este identitatea eului. 
autodefinirea eului se produce în relaţia reciprocă cu societatea, fiind 
rezultatul socializării individului. Socializarea este transmisă de rolurile 
sociale, individul internalizând valorile sociale. Individul îşi formează 
identitatea, mai mult sau mai puţin coerentă, din elemente sociale 
deseori contradictorii.  Conştiinţa identităţii se formează în mod trep-
tat din copilărie şi până la atingerea vârstei maturităţii3. 

În societăţile tradiţionale, forţa determinatoare a comunităţii este 
mai puternică, în timp ce în societatea modernă individul are o liber-
tate mai mare în formarea propriei identităţi.  

Cu toate acestea, nici în epoca modernă nu omul este cel care îşi 
crează identitatea. În fiecare societate oamenii se nasc în comunităţi 
importante, ei se nasc cu identităţi. Identitatea omului este constituită 
de comunitatea şi societatea sa, dar prin intermediul interpretărilor co-
mune, al criticii şi al autocritcii, omul în permanenţă se creează pe sine.

omul are multe feluri de identităţi. Putem vorbi despre identitatea 
speciei, etnică, naţională, culturală, a genului, sexuală, profesională, 
religioasă etc. autodefinirea omului constă în primul rând în a formula 
care anume rol, care identitate, care valoare îi este cea mai importan-
tă temporar sau în general. omul îşi ierarhizează scopurile, valorile şi 
identităţile. 

nu doar indivizii, ci şi comunităţile au identităţi concrete, care se 
schimbă pe parcursul istoriei. Identităţile colective constituie identi-
tăţile individuale, dar acestea, la rândul lor, influenţează şi ele iden-
tităţlie colective, sociale. De la mijlocul sec. 19, diversele identităţi 
şi modul în care ele se influenţează reciproc au constituit obiectul de 
studiu nu numai al filozofiei, ci şi al altor ştiinţe: psihologia, sociopsi-
hologia, antropologia biologică şi culturală, sociologia etc.  

3 În celebra sa carte de la copilărie şi până la maturitate, Erik H. Erikson descrie opt 
etape de dezvoltare.  Erik H. Erikson: Identität und Lebenszyklus, Suhrkamp, 1966.
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În cele ce urmează am să prezint pe scurt concepţiile despre iden-
titate a patru filozofi din sec. 17–18. 

organizatorul general al identităţii personale este întotdeauna 
concepţia dominantă despre om a epocii şi societăţii date. Imaginea 
omului modern a fost prima dată trasată de thomas Hobbes la mij-
locul sec. 17, în timpul războiului civil englez. 

Hobbes considera că oamenii au capacităţi fizice şi intelectuale 
aproape egale. Diferenţele în puterea fizică şi în inteligenţă sunt negli-
jabile. Din egalitatea în aptitudini provin şi speranţe egale pentru rea-
lizarea scopurilor. Dacă doi oameni doresc acelaşi lucru, atunci apare 
conflictul dintre ei. Motivaţiile principale ale oamenilor sunt date de 
sentimente şi de dorinţe. Hobbes consideră că acestea sunt dorinţe 
egoiste, motivele care stau la baza acţiunilor oamenilor totdeauna ser-
vesc interesele personale. Cu toate că Hobbes consideră că dorinţele în 
sine nu sunt nici rele, nici bune, acest lucru nu prezintă importanţă re-
ală, deoarece din punctul de vedere al convieţuirii oamenilor egoismul 
omenesc poate fi considerat un lucru rău. natura a plantat conflictul 
în om, deoarece toată lumea încearcă să-şi impună interesele proprii. 
natura umană inerentă este caracterizată de egoism. Ca urmare a 
acestui egoism, în starea naturală de convieţuire dintre oameni fiecare 
om e duşmanul tututor, toată lumea poartă războaie cu toată lumea. 
viaţa, liberatea şi proprietăţile oamenilor nu sunt în siguranţă. În sta-
rea naturală „domneşte frica permanentă, există ameninţarea morţii 
violente, iar viaţa umană este însingurată, săracă, urâtă, animalică şi 
scurtă.”4 Din această stare naturală oamenii pot scăpa numai prin cre-
area societăţii. Ei pot desfiinţa această stare naturală groaznică numai 
dacă renunţă la libertatea de a-şi proteja singuri vieţile, cedând acest 
drept natural prin contract unui domnitor.  

În acest fel are loc, deci, limitarea egoismului oamenilor de către 
societate, mai bine zis de către legile care se formulează în ea şi de 
moralitatea care se naşte din aceste legi.  

Identitatea personală este totdeauna rezultanta influenţei reciproce 
dintre natura omului şi mediul social. Conform concepţiei lui Hobbes, 
natura omului este în mod inerent rea şi egoistă. El consideră că în soci-
etate, şi prin intermediul societăţii, natura umană devine bună, deoarece 
oamenii integrează în propria identitate legile sociale şi moralitatea.

4 thomas Hobbes: Leviatán. Magyar Helikon, budapest, 1970, p. 109.
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La sfârşitul sec. 17 însă, în timpul revoluţiei engleze glorioase, 
john Locke nu mai consideră că omul este rău în mod inerent. omul 
are parte de bunătatea lui Dumnezeu şi în starea naturală, oamenii de 
regulă respectă legea lui Dumnezeu. Legea care spune să nu dăuneze 
vieţii, sănătăţii, libertăţii şi bunurilor celuilalt om. În concepţia lui 
Locke, starea naturală nu este o stare groaznică. Starea naturală nu 
este caracterizată de conflicte şi războaie permanente, ci în această 
stare domneşte legea naturii.   

Locke deduce legea naturală din faptul că noi, oamenii, suntem 
creaţiile Creatorului şi prin aceasta, suntem proprietatea lui. Din acest 
motiv, nu noi dispunem de vieţile noastre şi de ale altora, ci Creatorul.

Realizarea puterii legii naturale este asigurată pentru toată lumea 
în mod egal. În stare naturală este, deci, putere, pe care o exerci-
tă toată lumea, fiind şi pedeapsă, întocmai ca în societatea forma-
tă după încheierea contractului, adică întocmai ca în statul politic. 
Locke merge mai departe şi consideră că starea naturală este mai 
bună decât monarhia absolută, pentru că în starea naturală puterea 
este distribuită şi limitată prin lege.  

Presupunerea lui Locke este că nici în starea naturală nu toată 
lumea respectă legea naturală. Se întâmplă ca cineva „să atace viaţa 
unui alt om”5, sau să „ia libertatea la care toată lumea este îndreptă-
ţită în această stare”6. Locke considră, deci, că natura umană nu este 
bună întru totul. În natura umană se ascunde şi predispoziţia spre rău: 
a lua viaţa, libertatea şi proprietatea altora. Identitatea umană este 
constituită de viaţă, libertate şi proprietate, în lipsa acestora dispare 
demnitatea omului. Guvernarea civilă se întemeiază, în urma încheierii 
contractului social, pentru apărarea demnităţii vieţii, a libertăţii şi a 
proprietăţii.

Locke consideră că pe lângă dorinţe şi interesele personale, iden-
titatea mai are şi alte componente decât cele politice şi morale. 
omul nu este doar homo politicus. Locke este de părere că omul nu 
are parte doar de bunătatea lui Dumnezeu, ci şi de raţionalitatea sa. 

Spre deosebire însă de Descartes, Locke consideră, şi argu-
mentează îndelung în acest sens, că raţionalitatea nu cuprinde idei 

5 john Locke: Értekezés a polgári kormányzatról. Gondolat Kiadó, budapest, 1986, p. 50.
6 Ibid., p. 51.
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înnăscute.7 Raţionalitatea înseamnă aptitudine, omul este capabil 
să-şi folosească mintea înscrisă cu experienţe. Locke consideră că 
omul este imaginea lui Dumnezeu, de vreme ce este capabil atât de 
a gândi raţional, cât şi de a fi bun. 

Identitatea omului individual nu este constituită doar de raţio-
nalitatea sa, moralitatea sa şi dorinţele sale. acestea sunt compo-
nente esenţiale ale identităţii, dar identităţii omului individual îi mai 
aparţine şi trupul său. În ce constă identitatea unuia şi a aceluiaşi 
om? „asta nu este altceva decât participarea succesivă a aceleaşi 
vieţi continue prin particule care se desprind în permanenţă la unirea 
în mod vital cu acelaşi trup din care provin.”8 trupul nu este pur şi 
simplu purtătorul identităţii, deoarece dacă identitatea omului este 
determinată doar de identitatea sufletului (dorinţe, raţionalitate şi 
morală), atunci mai mulţi oameni diferiţi care trăiesc în epoci di-
ferite ar fi unul şi acelaşi om.  Prin trup recunoaştem o fiinţă ca 
fiind om.  Pe lângă substanţa spirituală, omul este şi substanţă 
trupească.  

Locke consideră că totuşi nu trupul, şi nici măcar spiritul, sunt 
cele care dau identitatea persoanei, ci conştiinţa. trupul şi spiritul 
sunt componentele substanţiale ale omului, dar conştiinţa de sine 
este cea care face persoană din om. omul este o fiinţă care gân-
deşte şi care are trup, una care „poate gândi despre el ca despre 
sine însuşi, ca pe aceeaşi fiinţă gânditoare aflată în locuri diferite 
în momente diferite ”9. Constiinţa constituie identitatea personală. 
Componentele trupeşti şi spirituale ale omului se pot schimba, şi 
se şi schimbă pe parcursul vieţii, dar până când se ştie pe sine ca 
acelaşi, până atunci conştiinţa le uneşte într-o singură persoană. 

Locke uneşte, deci, în conştiinţă, în conştiinţa de sine, componen-
tele substanţă gânditoare şi cea care se extinde în spaţiu ale omului. 
El explică de fapt prin ceea ce ar trebui să fie explicat: Cum se poate 
realiza conştiinţa, care este folosită, într-adevăr, de cele mai multe 
filozofii pentru a desemna conectarea trupului şi a spiritului uman. 
În afară de asta, în timp ce tratează problema intelectului uman, 

7 Primul volum al lucrării este dedicat în întregime argumentelor ce contrazic ideile 
înnăscute. Cf. john Locke: Értekezés az emberi értelemről, akadémiai Kiadó, 
budapest, 1979, pp. 23–91. 
8 Ibid., p. 326. 
9 Ibid., p. 330. 
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nu vorbeşte despre acei factori componenţi ai identităţii (libertate, 
demnitate, moralitatea bazată pe legea naturii) despre care vorbeş-
te atunci când se ocupă de guvernarea civilă. nu doar conexiunea 
trupului şi a sufletului este greu de explicat, dar la fel de grea este 
împăcarea interpretărilor de identitate oferite de filozofia politică şi 
de metafizică. Cu toate că concepţia despre identitate a lui Locke 
este superficială şi inconsistentă, ea are o influenţă semnificativă în 
societăţile occidentale moderne.  

Înaintea lui Locke, Descartes a unit în epifiză substanţa trupească 
şi cea gânditoare care compun omul, şi nu în conştiinţă. Ştiinţa mo-
dernă a demonstrat repede că Descartes a greşit, deoarece nu este 
adevărată conectarea realizată în epifiză. Descartes era şi el conştient 
de faptul că relaţia dintre trup şi suflet era o problemă fundamentală 
a filozofiei sale. Când a fost întrebat despre aceasta de principesa 
Elisabeta, Descartes a răspuns în felul următor: „Pentru că sunt două 
lucruri în sufletul uman …: unul este faptul că cugetă, iar al doilea 
este faptul că fiind unit cu trupul, împreună cu el poate acţiona şi su-
porta influenţe. Iar eu despre cea din urmă, nu am vorbit într-adevăr 
aproape deloc…”10

Scopul filozofiei pentru Descartes era obţinerea cunoştinţelor si-
gure. Ştiinţa poate fi construită doar pe cunoştinţe sigure. Descartes 
a ajuns la cunoaşterea sigură prin metoda îndoielii sistematice. Ideea 
de bază a îndoielii sistematice este că orice cunoaştere căreia i se 
poate asocia vreo îndoială, trebuie pusă la o parte. Scepticismul dus 
până la extreme va trece pe urmă în certitudine. Cunoaşterea sigură, 
aceea care nu suportă îndoială, nu este altceva decât faimoasa afir-
maţie a lui Descartes: „Cuget deci exist.”11 Cunoaşterea sigură este 
ataşată de eu. Dar cine este acest eu care sunt? Dar ce este acest eu 
care sunt? Cunoaşterea sigură este că eu sunt un lucru care cugetă. 
„Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă în mod evident şi un lucru care 
se îndoieşte, este înţelegător, neagă, vrea, nu vrea, dar în acelaşi timp 
are imaginaţie şi simţuri.”12  

Din perspectiva identităţii personale, sursa criticii cunoaşterii la 

10 René Descartes: Test és lélek, morál, politika, vallás. Válogatás kései írásokból.
osiris, budapest, 2000, Descartes pt. Elisabeta, 21 mai 1643. p. 107.
11 René Descartes: Értekezés a módszerről. akadémiai Kiadó, budapest, 1980, p. 185. 
12 René Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról. atlantisz, budapest, 1994, p. 38.
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Descartes este eul ca subiect care cunoaşte. acest subiect care cu-
noaşte se eliberează, pentru că se poate elibera, de orice cunoaştere 
scolastică anterioară. Se poate baza liber pe propriul cuget.13 În cazul 
lui Descartes, cele două particularităţi fundamentale ale identităţii 
personale moderne sunt cugetul şi libertatea.  omul este o fiinţă care 
cugetă liber.

Descartes crede însă că înainte de a demola totul prin îndoială 
sistematică are nevoie de o casă temporară. „trebuie să obţinem şi 
o altă casă, în care putem sta liniştiţi pe perioada cât se lucrează la 
cealaltă [adică cea nouă].”14 Casa temporară nu este altceva decât 
etica temporară a lui Descartes, a cărei principii călauzitoare sunt 
următoarele: 

„Prima a fost să respect legile şi obiceiurile ţării mele, să mă ataşez 
statornic de religia în care am fost crescut din copilărie prin graţia lui 
Dumnezeu, iar în orice altceva să urmez cele mai moderate idei şi cele 
care sunt cel mai departe de orice extremism.”15 al doilea principiu 
călăuzitor al eticii temporare este statornicia. „al doilea principiu călă-
uzitor a fost să fiu cât se poate de ferm şi de hotărât în acţiunile mele, 
şi să urmez cu aceeaşi statornicie şi cele mai îndoielnice idei, după ce 
am decis acest lucru, de parcă ar fi cele mai sigure.”16 Statornicia este 
o virtute stoică, dar Leibniz nu are totuşi dreptate în totalitate când 
spune că filozofia carteziană şi cea stoică sunt la fel în privinţa eticii. 
Conform dovezilor primului an, Descartes a ales, în cele din urmă, 
drumul de mijloc şi nu apatia. Leibniz nu are dreptate în totalitate 
nici chiar dacă al treilea principiu al lui Descartes este, într-adevăr, cel 
stoic, adică „să mă strădui în permanenţă să mă înving mai degrabă 
pe mine, decît destinul, mai bine să-mi schimb dorinţele, decât ordinea 
lumii.”17  acest al treilea principiu se referă la separarea norocului şi a 
fericirii, care este, într-adevăr, o caracteristică a eticii stoice. 

13 În excelentul său studiu introductiv, tamás Gáspár Miklós a arătat că în spatele 
cotiturii în filozofia teoriei cunoaşterii aduse de Descartes se află o şi mai importantă 
particularitate a modernităţii: libertatea egoului, a subiectului care cunoaşte. Cf. 
Descartes: A módszerről. (Introducere tamás Gáspár Miklós), Kriterion Könyvkiadó, 
bucurești, 1977. 
14 René Descartes: Értekezés a módszerről. Ed.cit., p. 179.
15 Ibid.
16 Ibid.
17  René Descartes: Értekezés a módszerről. Ed.cit., p. 182.
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omul este deci o fiinţă care cugetă liber şi care este călăuzită de 
principii etice temporare în viaţa de zi cu zi. Cu alte cuvinte, prin-
cipiile etice temporare limitează cugetul liber la lumea ştiinţei. Iar 
ştiinţa care se bazează pe cunoştinţe sigure este cea care asigură cea 
mai lungă viaţa pământească pentru om. Concepţia medievală despre 
viaţă cuprinzând existenţa eternă şi mântuirea este înlocuită în epoca 
modernă de cerinţa vieţii lungi. aşa cum a fost acest lucru formulat 
de Descartes în lucrarea sa Discurs asupra metodei: „Menţinerea să-
nătăţii este fără îndoială cel mai bun lucru.”

Conceptul modern al identităţii personale încearcă armonizarea 
naturii umane (dorinţele naturale, înclinaţiile, interesele, egoismul şi 
trupul uman), convieţuirea socială bazată pe legi şi reguli morale, 
libertatea şi demnitatea individuală, precum şi raţiunea care le deser-
veşte pe toate acestea. În epoca modernităţii, eforturi în acest sens 
au fost făcute, pe lângă alţii, şi de Hobbes, Descartes şi Locke.  

Părerea mea este că filozofia lui Kant este aceea care potriveşte 
cel mai bine aceste cadre conceptuale.  Concepţia despre subiect a lui 
Kant porneşte de la faptul că mă cunosc pe mine însumi ca obiect al 
cunoaşterii, ca purtător al dorinţelor, înclinaţiilor, scopurilor şi dispo-
ziţiilor. Dar numai cunoaşterea nu este suficientă, trebuie să mai pre-
supun şi altceva, ceva care va fi fundamentul cunoaşterii – şi anume, 
egoul meu. Propriul ego nu pot să-l cunosc în mod empiric, dar trebu-
ie să-l presupun ca o condiţie a cunoaşterii. acest ego este subiectul 
în sine. Subiectul este ceva în fundal, care precede orice cunoaştere, 
care uneşte percepţiile. Pentru mine însumi sunt, deci, în acelaşi timp 
subiect şi obiect al cunoaşterii, şi de aici rezultă că acţiunile mele sunt 
comandate de două tipuri de legi. Ca obiect al cunoaşterii aparţin 
lumii senzoriale, iar faptele mele sunt definite de legile naturii şi ale 
societăţii. Spre deosebire de aceasta, ca subiect sunt un locuitor al 
lumii inteligibile, o fiinţă autonomă, care este capabilă să acţioneze 
pe baza propriilor legi. numai din această a doua perspectivă mă pot 
considera liber. numai ca subiect transcendental sunt liber.

Şi după Kant s-au născut filozofii care au explorat componentele 
noi şi esenţiale ale identităţii personale moderne. (Hegel, Kierkegaard, 
nietzsche, Husserl – ca să amintim doar câteva exemple de pe con-
tinent.) Cu filozofia lui Kant se încheie însă fără îndoială un capitol.
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Aşa cum am mai amintit în cursul acestui volum, identitatea este 
o problemă specific modernă deoarece pentru a putea formula între-
barea „cine sunt eu?”, „cine suntem noi?”, trebuia să se dizolve acea 
viziune a lumii care a determinat locul omului în univers pe baza unei 
ordini cosmice.1 De aceea, problema identităţii este inseparabilă de 
problema libertăţii căci, începând de la primele formulări ale proble-
mei, este evident că această libertate nu poate fi absolută, ea fiind 
mereu definită şi de factori care nu stau în puterea noastră. Prin 
urmare, interpretarea dintotdeauna a identităţii de află în strânsă 
legătură cu felul în care ne interpretăm libertatea, respectiv dialectica 
libertăţii şi a determinării noastre. 

În filosofia modernităţii aceste probleme legate de libertate şi de 
dialectica libertate–determinare se manifestă, datorită mai multor 
motive, întâi de toate, în problematica conştiinţei de sine. În pri-
mul rând prin punerea sub semnul întrebării a validităţii legitimităţii 
ontologice sau religioase, conştiinţa de sine va conta drept singurul 
for pornind de la care se poate asigura orice certitudine. În al doilea 
rând, fiind sursa acţiunii libere, conştiinţa de sine este, de asemenea, 
singurul punct de plecare plauzibil în interpretarea libertăţii. În al trei-
lea rând, din vreme ce conştiinţa de sine reprezintă cea mai imediată 
relaţie a noastră cu noi înşine, se înţelege de sine că autointerpretarea 
noastră trebuie să pornească de la ea, fie în sensul că raţionamentul 
trebuie să ţină cont de natura sa, fie în sensul că, la urma urmei, con-

1 Cf. Charles Taylor: Sources of the Self. The Making of the Modern Identity. Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts, 2001, p. 3–111. passim, p. 144–145; idem: 
The Politics of Recognition. In Amy Gutmann (ed.): Multiculturalism. Examining the 
Politics of Recognition. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1994, p. 
25–73, p. 27–29; Axel Honneth: The Struggle for Recognition. Moral Grammar of Social 
Conflicts. Transl. by Joel Anderson. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1996, 
p. 121–125.
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ştiinţa de sine („eul”) este cea care îşi pune aceste întrebări referitoare 
la sine însăşi. 

opera lui Hegel introduce perspective noi în filosofia europeană 
şi din acest punct de vedere, deoarece renunţă la două presupuneri 
care, până atunci, au fost acceptate ca fiind evidente şi anume la pre-
supunerile privind caracterul static al subiectului, respectiv caracterul 
imediat al relaţiei noastre cu noi înşine. Hegel a putut să realizeze 
această schimbare de perspectivă datorită faptului că, pe de o parte, 
a dinamizat subiectul, 2 iar pe de altă parte, l-a conceput ca fiind ceva 
în mod esenţial mediat. Mai mult, această schimbare de perspectivă 
îi caracterizează toată filosofia și nu numai abordarea subiectului în 
cadrul acesteia. 

bazele concepţiei hegeliene 

Filosofia hegeliană luată în ansamblul ei îşi asumă să se reîntoarcă 
la un scop la care filosofia modernă părea să renunţe şi anume să 
cunoască realitatea totală „aşa cum este ea”. Cum bine ştim, o ase-
menea întreprindere era declarată ca fiind imposibilă atât de filosofia 
carteziană, cât şi de cea kantiană. Hegel însă afirmă că înţelegem 
greşit problema încă din momentul când presupunem o diferenţă între 
realitate şi conştiinţa care o cunoaşte. Este mult mai util şi, din punct 
de vedere filosofic mai legitim, să privim realitatea ca ceva ce este 
format şi de conştiinţa noastră, interpretarea lumii noastre fiind astfel 
şi o interpretare de sine. 

Această viziune asupra lumii duce, printre altele, la consecinţa că 
cunoaşterea unui obiect oarecare presupune să-i putem defini locul 
pe care îl ocupă în sistemul total al viziunii noastre asupra lumii. În 
acelaşi timp, acest sistem nu poate fi static, căci îi aparţine, pe de 
o parte şi mişcarea prin care descoperim sensul momentelor diferite, 
pe de altă parte şi mişcarea prin care momentele se desfăşoară unele 
din altele. Astfel, în interpretarea realităţii nu se poate defini nici un 
punct care să nu fie rezultatul unui proces de autointerpretare şi nici 

2 Cf. Andreas luckner: Genealogie der Zeit. Zu Herkunft und Umfang eines Rätsels. 
Dargestellt an Hegels Phänomenologie des Geistes. Akademie verlag, Berlin, 1994, p. 
16–19.
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vreun punct care să se poată interpreta independent de celelalte. 
Astfel, dacă dorim să înţelegem conceptul hegelian al conşiinţei de 
sine, trebuie să ţinem cont mai cu seamă de toată filosofia hegeliană. 
În cadrul prezentei lucrări însă trebuie să ne limităm la aspectele cele 
mai specifice.

abordarea logică a identităţii la Hegel

Problema identităţii a devenit obiectul demersurilor filosofiei eu-
ropene nu numai în privinţa identităţii umane, ci constituie şi o temă 
principală a logicii clasice. În mod corespunzător, ea nu apare nici la 
Hegel numai în legătură cu natura şi funcţionarea conştiinţei de sine, 
respectiv cu procesul autointerpretării noastre, ci şi în partea logică a 
sistemului său filosofic. Iar pentru că, după cum am văzut, principi-
ile dinamizării şi medierii sunt valabile în general pentru filosofia lui, 
abordarea conceptului identităţii în contextul felului în care acesta 
este mediat într-o manieră multiplă de către alte concepte ne este la 
îndemână. 

În ştiinţa logicii, conceptul identităţii apare în cadrul „doctrinei 
esenţei” care reprezintă acel nivel în organizarea reţelei conceptua-
le menite să descrie lumea noastră pe care, prin mişcarea reflexiei, 
facem distincţia dintre esenţial şi accidental. la acest nivel apar şi 
aşa-zisele determinări reflexive, şi anume – în strânse legături reci-
proce – noţiunile identităţii, a diferenţei şi a contradicţiei. Conceptul 
identităţii îşi intră în atribuţii atunci când încercăm să definim esenţa 
în sine, deşi imediat în momentul când am dori să ne oprim aci, de 
fapt nu am spune nimic deoarece afirmarea identităţii pure este mai 
degrabă o lipsă a determinării.3 Pentru a defini corect obiectul trebuie 
să ne adresăm diferenţelor şi anume atât celor „indiferente” cât şi con-
trariilor, deoarece acestea vor arăta, in concreto, natura adevărată a 
obiectului investigat.4 Astfel Hegel accentuează intuiţia și investigarea 
obiectului în sine ne arată că acesta, în identitatea sa, este în ace-
laşi timp non-identic şi contradictoriu, iar în această non-identitate 

3 G. W. F. Hegel: A logika tudománya I–II. Ford. szemere samu. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1979. vol. II., p. 21.
4 op. cit., p. 21–56.
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şi contradicţie este totuşi identic cu sine şi nu este altceva decât 
această mişcare prin care se realizează pasajul între diferitele deter-
minări, chiar datorită faptului că fiecare în sine este opoziţia proprie.5 
Acest proces este numit de Hegel „mişcarea negativă a identităţii”,6 
afirmând că adevărul este complet numai „în unitatea identităţii şi a 
diferenţei”, şi de aceea constă în această unitate însăşi.7

În prima parte a Enciclopediei sale consacrate logicii,8 Hegel mai 
adaugă la acestea că diferenţierea dintre identitate şi diferenţă este 
opera intelectului reflexiv care – deşi presupune relativitatea lor – ia 
diferenţele ca şi cum ele ar fi independente şi, astfel, nu le uneşte 
în concept.9 După aceea Hegel delimitează „identitatea intelectuală 
abstractă” de identitatea concretă care, „la un nivel mai înalt al ade-
vărului”, este reprezentat de conceptul însuşi.10

Astfel, investigaţiile logice ale lui Hegel asupra conceptului iden-
tităţii arată următoarele: 1. Conceptul identităţii este dependent de 
conceptul diferenţei (inclusiv al opoziţiei şi al contrarietăţii), deoare-
ce în sine este lipsit de conţinut. 2. Această diferenţă nu este ceva 
extern faţă de identitate, ci singurul lucru care poate să definească 
natura acesteia. Acest lucru nu înseamnă doar că identitatea unui 
obiect se poate defini numai în diferenţa sa de alte obiecte, ci şi că 
definirea obiectului în sine presupune să facem diferenţa, în interiorul 
obiectului, dintre elementele esenţiale şi cele accidentale, respectiv 
relaţiile acestora, astfel că obeictul nu va fi doar diferit de alţii ci, în 
mişcarea determinării, este în acelaşi timp identic şi diferit de sine. 3. 
„Identitatea intelectuală abstractă” nu reprezintă nici chiar în cadrul 
abordării logice un nivel care ar putea să corespundă acelor solicitări 
pe care le ridică conceptul identităţii. Acest lucru nu trebuie să ne 
uimească, dat fiind faptul că principiul organizatoric al întregii filosofii 
hegeliene  este chiar această tensiune dialectică, numită de anumiţi 
specialişti „contradicţie pragmatică”, între ceea ce promite să noteze 

5 op. cit., p. 24.
6 op. cit., p. 26.
7 Ibid.
8 G. W. F. Hegel: Enzyclopädie der philosophischen Wissenscahften im Grundrisse. 
Erster Teil. Die Wissenschaft der Logik. suhrkamp verlag, Frankfurt am Main, o. J. 
(1970).
9 § 114., op. cit., p. 235–236.
10 § 115., op. cit., p. 236–238.
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un concept şi ceea ce notează cu adevărat.11 Din punctul de vedere 
al identităţii acest lucru duce la consecinţa că ceea ce un concept ar 
trebui să reprezinte se va exprima abia la un nivel mult mai înalt, în 
Conceptul însuşi. De asemenea, dacă nu ne ocupăm cu însuşi concep-
tul identităţii ci cu identitatea unui obiect concret, atunci definirea sa 
reală nu poate să se limiteze la obiectul luat în sine, ci trebuie să îl 
abordeze în referinţa acestuia la celelalte obiecte relevante din punc-
tul de vedere al înţelegerii lui, nescăpând din vedere că în determinare 
trebuie calculată şi însăși mişcarea determinării. 

 Cele spuse până acum sunt valide şi dacă obiectul investiga-
ţiilor noastre nu este identitatea unui obiect oarecare ci identitatea 
umană, propria noastră autointerpretare. or, în concepţia lui Hegel, 
identitatea umană, marcată de conştiinţa de sine, solicită un cadru de 
analiză şi mai complex decât cel descris până acum, dat fiind faptul 
că, „dacă obiectul este conştiinţa-de-sine, el este atât »eu« cât şi 
obiect”.12 Astfel, ceea ce căutăm nu se regăseşte într-o conştiinţă-
de-sine presupusă a cunoaşterii, ci între conştiinţele-de-sine care se 
autointerpretează şi se interpretează reciproc, în spaţiul intersubiecti-
vităţii.13

identitate, autointerpretare şi conştiinţă-de-sine în filosofia 
spiritului la Hegel

După cum am mai văzut, pentru a schiţa problema identităţii 
luată în sensul autointerpretării trebuie să pornim de la problema 
conştiinţei-de-sine, care este abordată de Hegel în partea a treia a 
sistemului său, în Filosofia Spiritului. Este de la sine înţeles că trebuie 
să ţinem cont şi în continuare de faptul că – potrivit principiului tota-
lităţii care caracterizează filosofia hegeliană – înţelegerii conştiinţei-

11 vezi explicarea conceptului de contradicţie pragmatică: vittorio Hösle: Hegels 
System. Der Idealismus der Subjektivität und das Problem der Intersubjektivität. Felix 
Meiner verlag, Hamburg, 1998, p. 198.
12 „Când o conştiinţă-de-sine este obiectul, acesta este deopotrivă Eu şi obiect”. G. 
W. F. Hegel: Fenomenologia spiritului. Trad. de virgil Bogdan. Editura IRI, Bucureşti, 
2000, p. 111.
13 „[…] cee ce trebuie să se întâmple nu se poate întâmpla decât prin amândouă.” op. 
cit., p. 113.
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de-sine îi aparţin şi nişte straturi „dinaintea” respectiv „de deasupra” 
acesteia. Prin aceste straturi înţelegem acele facultăţi pe care se con-
struieşte conştiinţa-de-sine, respectiv cele care se desfăşoară pornind 
de la conştiinţa-de-sine.

Unul dintre cei mai importanţi paşi care pregătesc apariţia conşti-
inţei-de-sine îl constituie, potrivit lui Hegel, apariţia „eu-lui”.14 Numai 
la acest punct omul devine un subiect pentru sine, căci acesta este 
punctul unde el se distinge de „totalitatea determinărilor sale natura-
le” ca de o lume exterioară lui. Astfel, naşterea eului se suprapune cu 
naşterea conştiinţei obiective.15 Acesta este fundalul pe care se insta-
lează conştiinţa-de-sine al cărei concept abstract exprimă doar faptul 
că, în orice obiect al conştiinţei, avem cunoştinţă şi de noi înşine şi 
că eul nostru pe care îl distingem de lumea exterioară este identic 
cu sine. Însă această identitate abstractă nu este mai mult decât 
exprimarea fără conţinut a identităţii noastre formale cu noi înşine,16 
deci nu este, în nici un caz, capabil să arate cu adevărat cine este 
de fapt acest eu. Pentru aceasta va fi nevoie de suprapunerea mai 
multor trepte ale conştiinţei-de-sine care, în acelaşi timp, reprezintă 
şi diferite variaţii ale realităţii acestuia. 

Hegel sesizează prima formă – mai mult germinală – a trezirii la 
conştiinţă a eu-lui în atitudinea dorinţei, deoarece în dorinţă conşti-
inţa-de-sine încearcă să nege diferenţa dintre sine şi obiectul său şi 
aspiră, în acelaşi timp, la anihilarea obiectului şi la identificarea lui cu 
acesta. vorbim aici de momentul anihilării pentru că, în încercarea 
sa de a-şi apropia obiectul, conştiinţa-de-sine încearcă să anihileze 
independenţa acestuia (încercând să îl construiască în sine), iar de 
momentul identificării pentru că satisfacţia conţine şi un aspect po-
trivit căreia conştiinţa-de-sine este identică cu obiectul ei.17 „Judecata 
sau diferenţierea acestei conştiinţe-de-sine este conştiinţa unui obiect 
liber în care eul are cunoştinţă de sine ca de un eu, acesta însă se 

14 G. W. F. Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai. Harmadik 
rész. A szellem filozófiája. Ford. szemere samu. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981, G. 
W. F. Hegel: Enzyclopädie der philosophischen Wissenscahften im Grundrisse. Dritter 
Teil. Die Philosophie des Geistes. suhrkamp verlag, Frankfurt am Main, o. J. (1970), 
p. 192. (§ 411.), p. 197. (§ 412.)
15 § 412., op. cit., p. 197.
16 § 424., op. cit., p. 213.
17 § 429., op. cit., p. 218.
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află în acelaşi timp şi în exteriorul ei”.18 Aceasta însă, cum am mai 
subliniat, nu este încă conştiinţa-de-sine propriu-zisă, doar începutut 
acestuia. Căci conştiinţa-de-sine nu devine reală decât în momentul 
când apare şi cealaltă conştiinţă-de-sine. Hegel numeşte această for-
mă a conştiinţei-de-sine conştiinţa-de-sine a recunoaşterii,19 iar pro-
cesul dezvoltării ei o numeşte mişcarea recunoaşterii. 

Înainte de toate, esenţa conştiinţei-de-sine a recunoaşterii constă 
în faptul că ea nu mai este „pentru sine”, ci pentru o altă conştiinţă-
de-sine. „În această altă conştiinţă-de-sine mă contemplez pe mine, 
dar contemplez totuşi şi un alt obiect care, ca şi un alt eu, este 
absolut independent de mine.”20 Deci conştiinţa-de-sine, în timp ce 
este conştientă de unicitatea sa, se confruntă şi de negarea acestei 
unicităţi, iar această contradicţie o îndeamnă „să se prezinte ca un 
eu liber şi să existe ca atare pentru celălalt. Acesta este procesul 
recunoaşterii.”21 

În timp ce percepe cealaltă conştiinţă-de-sine ca pe un „alt” ime-
diat, acest proces al recunoaşterii apare pentru conştiinţă-de-sine în 
forma unei lupte, lupta fiind singura modalitate prin care poate să 
aspire la desfiinţarea diferenţei imediate. Această imediatitate însă 
se manifestă în forma corporalităţii, a existenţei reificate, iar astfel 
conştiinţa-de-sine nu poate să nege nici imediatitatea proprie decât 
dacă, surmontând corporalitatea proprie, îşi riscă viaţa.22 Astfel, lupta 
pentru recunoaştere este o luptă „pe viaţă şi pe moarte”,23 aceasta du-
când la o nouă contradicţie: oricare dintre părţi ar fi cea care se stinge 
din viaţă, aceasta nu duce la împlinirea recunoaşterii ci, dimpotrivă, la 
imposibilitatea acesteia.24 Depăşirea contradicţiei se realizează prima 
dată în mod asimetric: pentru a rămâne în viaţă, una dintre părţile 
combatante renunţă la faptul de a fi recunoscut și astfel celălalt de-
vine recunoscut în mod unilateral. Aceasta este relaţia dintre domn 

18 Ibid.
19 Conştiinţa-de-sine a recunoaşterii este abordată în paragrafele 430–435. ale Filosofiei 
Spiritului.
20 § 430., op. cit., p. 219.
21 Ibid.
22 § 431., op. cit., p. 219–220.
23 § 432., op. cit., p. 221.
24 Ibid. 
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şi slugă.25 În această relaţie, potrivit analizei lui Hegel, grija faţă de 
satisfacerea necesităţilor este comună pentru amândouă părţile,26 dar 
nu mai apare în forma satisfacerii imediate a dorinţelor, ci prin for-
marea obiectelor prin grijă şi planificare. În acest proces, în timp ce 
domnul îşi contemplă superioritatea sa prin intermediul slugii, sluga, 
în supunerea sa şi prin teama sa faţă de domn „creează începuturile 
înţelepciunii şi anume trecerea către conştiinţa-de-sine generală”.27

Cea mai înaltă formă a conştiinţei-de-sine va fi deci conştiinţa-de-
sine generală care este „ştiinţa afirmativă de sine în celelalte subiec-
te”, o ştiinţă care are cunoştinţă atât de independenţa ca şi unicitate 
liberă a tuturora dintre aceste subiecte, cât şi de faptul că ea nu 
diferă de ele. Acesta este nivelul recunoaşterii reciproce: „generali-
tatea reală ca reciprocitate îi este proprie în măsura în care se ştie 
recunoscută în celălalt-ul liber şi ştie acest lucru în măsura în care îl 
recunoaşte şi îl ştie liber pe celălat”.28 În această unitate – care este 
de asemenea unitatea conştiinţei şi a conştiinţei-de-sine – diferenţa 
dintre indivizi se arată ca fiind desfiinţată,29 conducând astfel invesi-
gaţia către facultatea raţiunii şi către „spiritul obiectiv”, adică formele 
convieţuirii sociale şi relaţiile juridice, morale şi etice.

Pe baza consideraţiilor hegeliene din Filosofia Spiritului putem deci 
rezuma organizarea conştiinţei-de-sine în următorul fel. Potrivit con-
ceptului său abstract, conştiinţa-de-sine exprimă faptul că avem cu-
noştinţă de noi înşine în fiecare obiect posibil. Astfel, faţă de conceptul 
eu-lui (care exprimă diferenţa noastră de toţi ceilalţi), face dovada de 
surplus pentru că conţine şi relaţia cu „alţii” (diferenţiaţi de noi înşine) 
şi cu noi înşine. Această relaţie este pe deplin „practică” în sensul că, 
chiar în forma sa cea mai primitivă şi anume în dorinţă, ea se îndreaptă 
spre însuşirea celui diferenţiat, creând astfel o mişcare a cărei sursă 
este ea însăşi. la acestea se adaugă în ritmul al doilea al conştiinţei-
de-sine, în mişcarea recunoaşterii, turnura în cursul căreia conştiinţa-
de-sine recunoaşte că o parte din obiectele diferenţiate de sine însăşi 
nu sunt simple obiecte ci conştiinţe-de-sine însăşi (sau, altfel spus, 

25 § 433., op. cit., p. 222–223. 
26 § 434., op. cit., p. 224.
27 § 435., op. cit., p. 224.
28 § 436., op. cit., p. 226. 
29 § 437., op. cit., p. 227.
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obiecte care, în acelaşi timp, sunt şi eu-uri). Acest lucru are ca şi efect 
multiplicarea perspectivelor pentru conştiinţa-de-sine: nu este vorba 
doar de faptul că ea percepe alte conştiinţe-de-sine, ci are cunoştinţă 
şi de faptul că ea însăşi apare pentru ceilalţi ca şi obiect şi în acelaşi 
timp conştiinţă-de-sine. Acest nivel arată caracterul primordial mediat 
al conştiinţei-de-sine deoarece, în sensul propriu al cuvântului, nu pot 
să fiu o conştiinţă-de-sine fără recunoaşterea celorlalţi adăugând că, în 
acest context, „recunoaşterea celorlalţi” se înţelege, de asemenea, în 
sens dublu, ca şi genitiv subiectiv şi totodată genitiv obiectiv: exprimă 
şi faptul că conştiinţa-de-sine recunoaşte celelalte conştiinţe-de-sine, 
dar şi faptul că ceilalţi trebuie să o recunoască pentru ca ea să ajungă 
la realitate în spaţiul comun. Faza de început (sau originea ipotetică) a 
acestui proces este marcată totuşi de determinarea naturală a conştiin-
ţelor-de-sine, astfel el apare în forma luptei pe viaţă şi pe moarte până 
când, potrivit principiului contradicţiei pragmatice, părţile vor învăţa 
că această strategie nu este potrivită pentru obţinerea recunoaşterii. 
Astfel, lupta pe viaţă şi pe moarte este urmată de relaţia dintre domn şi 
slugă care, deşi încă este o relaţie asimetrică, totuşi, prin faptul că – cel 
puţin pe latura slugii  – învaţă conştiinţa-de-sine să se ţină la distanţă 
de dorinţele sale imediate şi o învaţă să formeze în mod activ realitatea, 
reprezintă o trecere spre conştiinţa-de-sine generală şi, prin ea, spre 
posibilităţile raţiunii, a moralităţii, a legalităţii şi a libertăţii.

Este de sine înţeles că, cu toate acestea, nu am primit nici un 
răspuns la problema organizării concrete a identităţii. Am reuşit să 
conturăm doar mecanismele care, potrivit lui Hegel, influenţează for-
marea acesteia. Cele mai importante concluzii sunt următoarele: 1. 
Identitatea noastră – ea urmărind organizarea conştiinţei-de-sine – 
este în esenţa ei ceva mediat, deoarece cine suntem de fapt se for-
mează şi se manifestă într-un spaţiu comun cu ceilalţi, prin medierea 
celorlalte conştiinţe-de-sine. 2. Formarea identităţii nu este liberă de 
relaţiile legate de dominanţă şi de putere, deşi varianta ideală ar fi 
cea care se bazează pe recunoaşterea reciprocă. 3. Indiferent dacă 
o privim în formarea ei sau în starea ei deja formată, cartografierea 
identităţii noastre în toată complexitatea ei ar însemna cartografierea 
întregii noastre lumi şi a întregii noastre autointerpretări. 

Pornind de la cadrele Filosofiei Spiritului, toate acestea se pot 
formula şi în felul următor: Deşi punctul focal al identităţii noastre 
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este conştiinţa-de-sine şi organizarea ei, ea este influenţată de toate 
nivelurile fiinţei noastre, începând de la determinările naturale până 
la oamenii cu care împărţim un spaţiu comun, relaţiile sociale prin-
tre care trăim, produsele culturale prin care ne înţelegem şi relaţiile 
morale şi etice în care ne trăim libertatea şi responsabilitatea. Toate 
acestea sunt suportate însă de o infrastructură primordială şi anume 
una determinată de principiul recunoaşterii. Iar aceasta este o idee 
care reprezintă un punct de conexiune aproape direct cu anumite 
consideraţii ale filosofiei contemporane. 
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Identitatea şi filozofia modernă 

În filozofia modernă, posibilitatea de a cunoaşte lumea a devenit 
funcţia cunoaşterii eului, adică a autocunoaşterii. Ca urmare, toa-
te momentele autocunoaşterii (începând de la originea imaginaţiilor 
noastre prin modalităţile de formare de concepte până la caracterul 
de bază al comportamentului) vor fi supraestimate. Din acest motiv, 
ontologia şi epistemologia, într-un anumit sens, se leagă prin inter-
mediul presupoziţiei eului. Acesta este un proces istoric lung , al cărui 
element constant este acea concepţie că gândirea şi existenţa trebuie 
deduse din evidenţa conştiinţei. Precum atrage atenţia şi Manfred 
Frank într-un studiu, această întâmplare a început cu debutul pio-
nier al lui Descartes, a devenit universal prin Leibniz şi mulţumită lui 
Kant, Fichte şi Schelling a ajuns la punctul de vârf, fiindcă la aceşti 
autori subiectivitatea a devenit principiul sistemelor evolutive în mod 
deductiv al cunoştinţelor sau altfel zis, forma specifică a posibilităţii 
de întemeiere obiectivă a cunoştinţelor poate fi dedusă din subiecti-
vitatea însăşi. 

În scenariul lui Frank, acest proces istoric are loc în cadrul unui 
rearanjări ştiinţifice şi tehnice mai generală. Dezvoltarea amplă a ştiin-
ţelor naturale prezintă unul dintre impulsurile: conform acestuia, ştiin-
ţele naturii reprezintă ordinea neutră de valori ale cunoştinţelor şi ale 
regulilor, prin intermediul cărora natura va deveni de înţeles. Impulsul 
celălalt este reprezentat de tehnica însăşi, în sensul cel mai larg: con-
form acestuia, tehnica este un instrument eficace în mâna omului cu 
ajutorul căreia natura poate fi stăpânită. În acest cadru, după cum şi 
Frank ne reaminteşte, cel mai cunoscut enunţ provine de la Francis 
Bacon: „Puterea omului se ascunde în cunoştinţă, aceasta este fără 
îndoială …”. În opinia lui Adorno şi Horkheimer, din această propoziţie 
străbate hybris-ul omului iluminist şi prin ea aproape că se avansează 
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acel pericol, reprezentat de comportamentul arogant, dispreţuitor faţă 
de alte civilizaţii şi faţă de alte specii precum şi de încrederea abuzivă. 
Frank nu merge până aici în interpretarea acestei propoziţii, el formu-
lează mai precaut în modul următor: „formula renumită a lui Bacon, 
care identifică cunoştinţa adoptabilă în mod ştiinţific cu puterea, rati-
fică doar referinţa adâncă, interioară, pe care cercetările ştiinţifice le 
susţin cu puterea crescătoare a stăpânirii naturii” 1. 

Ar fi greu de pus la îndoială că acest proces a lăsat o urmă adâncă 
pe suprafaţa subiectului, eului, conştiinţei şi spiritului cognitiv şi presu-
punător de existenţă şi chiar prin intermediul acestei urme, cu ajutorul 
acestei marcaj de putere, poate fi identificat cel mai bine. Îl citez din 
nou pe Frank, care a scris în felul următor referitor la Martin Heidegger: 

„Conform originii lui, acest enunţ schimbător epistemologic, în urma lui 
Heidegger, poate fi numit ’metafizică’. Semnificaţia acestui enunţ putem 
s-o interpretăm deocamdată ca gândire obiectivatoare sau ilustrativă. 
Conform acesteia subiectul arătând în transparenţa proprie desemnează 
ilustrativ ceea ce este netransparent şi ceea ce nu există în el însuşi: 
lumea obiectelor. Ceea ce poate fi priceput din lumea obiectelor (exact 
ca legalităţile) este numai fulguraţia specifică transparenţei subiectului.”2

Construcţie, conştiinţă, medialitate 

Ideea că lumea obiectelor este făcută prezentabilă prin interme-
diul auto-transparenţei şi transparenţei fulgurative a subiectului este 
formată cel mai clar şi univoc la Schelling. În cursul acestei formări 
Schelling a învăţat mult din teoria-schemă a filozofiei transcenden-
tale a lui Kant, a avut posibilitatea de a vedea realizarea într-un fel 
a aceeiaşi experienţe în disciplina ştiinţifică a lui Fichte dar elabora-
rea minuţioasă a potenţialităţii subiectului cognitiv şi presupunător al 
posibilităţii de existenţă în contextul filozofiei de identitate se leagă 
oricum de numele lui. 

1 notele de subsol se referă la operele în limba maghiară! 
Manfred Frank: Identität und Subjektivität. In idem.: Selbstbewustsein und Selbster-
kenntnis. Reclam, Stuttgart, 1991, p. 80.
2 ibid.
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Însă această problemă filozofică n-a rămas în cadrele metodo-
logice ale filozofiei eului, ca de exemplu la Fichte. Dimpotrivă, are 
afect asupra întregimii posibilităţilor filozofice de intensificare sau de 
îndeplinire. este adevărat că punctul de plecare pentru filozofia trans-
cendentală a lui Schelling este eul dar unde se ajunge este identitatea 
eului cu lumea şi cu natura. Această identitate trebuie construită prin 
intermediul diferitelor grade de potenţă. Aşadar identitatea este o 
construcţie.

În această construcţie se vor amplifica procesele referitoare la con-
ştiinţă şi la inteligenţă precum şi mişcările mediale sau de transmitere 
între inteligenţă şi natură. totodată se vor degrada activităţile referi-
toare la existenţă sau la subzistenţă. toate acestea pot fi văzute clar în 
studiul Az énről mint a filozófia princípiumáról (Despre eu ca principiu 
al filozofiei), care este anterior lucrării A transzcendentális idealizmus 
rendszere (Sistemul idealismului transcendental), care poate fi luat în 
considerare ca operă primară din punctul de vedere al tematicii filozofiei 
de identitate. Filozofia propusă de Schelling trebuie să: 

„… aibă ca scop dezvăluirea şi să declararea existenţei. esenţa şi spiritul 
acestei filozofii nu este formată de formule şi de litere, obiectul cel mai 
înalt nu este ceva, ceea ce este intermediat de idei sau rezumat cu greu 
în idei, dimpotrivă, poate să fie numai ceea ce este prezent în om, în mod 
direct pentru el însuşi”.3 

Destăinuirea/demascarea existenţei în acest context înseamnă că 
existenţa/subzistenţa de fapt nu este altceva decât derivat gol. Pe 
deasupra acest derivat este derivatul „a ceea ce este prezent în om, în 
mod direct pentru el însuşi”: adică derivatul conştiinţei sau conştiinţei 
de sine. Această activitate centrală conştiincioasă la Schelling nu tre-
buie imaginată ca o substanţialitate staţionară, punctuală, ci mai cu-
rând ca presupoziţia „sintezei majorităţii în cadrul unităţii conştiinţei.4 

Deci această presupoziţie se structurează în mod minuţios, fiind 
penetrată de constelaţia filozofică a epocii, în A transzcendentális 

3 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Az énről mint a filozófia princípiumáról. In idem. 
Fiatalkori írásai (traducerea lui Weiss János). Jelenkor, Pécs, 2003, p. 29. 
4 op.cit. p. 27.
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idealizmus rendszere (Sistemul idealismului transcendental) 5. De pe 
o parte se rafinează în continuare destăinuirea/demascarea existenţei 
de către conştiinţă, iar pe de altă parte lângă natura de principiu a 
eului lui Schelling, dacă putem să zicem aşa, încearcă să se judece 
construirea medială a eului. Ca rod al acestei judecăţi s-a născut 
noţiunea de „concepţie intelectuală productivă”. Dacă dorim să găsim 
exemple pentru prima, adică pentru momentele de exactitate detalia-
tă a degradării existenţei, atunci trebuie făcut referire în text la părţile 
care vorbesc despre originalitatea şi prejudecata existenţei, unde filo-
zoful atestă despre lucruri primordiale aflate în afara noastră că sunt 
prejudecăţi pustii. Dar nu în modul de a le neglija p, nici în modul de 
a arata lipsa corelaţiilor între lucrurile aflate în afara noastră şi eu, ba 
chiar arătând identitatea lor: 

„Deci, pentru filozoful transcendental, aceea premisă că în afara noastră 
există lucruri este sigură numai fiindcă este identică cu aceea premisă că 
eu sunt, aşadar şi evidenţa poate să fie doar la fel ca şi evidenţa premisei 
de la care a împrumutat evidenţa proprie”. 6

Prin aceasta se deschide în faţa lui Schelling metodologia trans-
cendentală în interiorul căreia poate să declare cu certitudine că „în 
niciun caz nu este vorba despre principiul absolut al existenţei (…) 
ci şi despre principiul absolut al cunoaşterii”.7 La Schelling, prima 
cunoaştere este cunoaşterea despre eul însuşi sau cum mai zice el: 
conştiinţa. Dar despre conştiinţă sau despre identitatea presupusă de 
conştiinţă se dovedeşte şi faptul că este transmisă. Forma specială de 
prezentarea a transmiterii este reflecţia. Aşadar, medialitatea reflec-
ţiei declară, exprimă o identitate, chiar indiferenţa între eu şi lume, 
inteligenţa şi natura. Activitatea iniţiată din partea naturii a mişcărilor 
oscilatoare şi potenţiale care se organizează în acest cadru identic nu 

5 Despre educarea filozofică a tânărului Schelling vezi: Weiss János: A fiatal Schelling. 
Postfaţă la volumul Friedrich W. J. Schelling: Fiatalkori írásai. În acest volum Weiss 
pledă pentru ca în cursul re-înţelegerii gândirii a tânărului Schelling peste înregistrarea 
evidentă a efectului lui Fichte merită ca şi alte opere din epocă să fie implicate în 
dialog, ca exemplu operele filozofice lui Jacobi sau lui Hölderlin. op.cit. p. 189–207.
6 F. W. J. Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere (traducerea lui endreffy 
Zoltán). Gondolat, Budapest, 1983, p. 41.
7 op.cit. p. 54.
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este altceva decât omul, care dispune de gândire şi este apt pentru 
gândire:

„Scopul suprem al naturii este ca pentru ea însăşi să devină în totalitate 
obiect şi atinge acest scop numai cu reflecţia finală de rangul cel mai 
înalt, ceea ce nu este altceva decât omul; sau mai general zis, aceasta 
este ceea ce denumim minte şi numai cu ajutorul ei natura se reîntoarce în 
totalitate în ea însăşi şi cu ajutorul ei va fi evident că natura de la început 
este identică cu ceea ce recunoaştem în noi ca inteligenţă şi conştiinţă.”8 

Însufleţirea iniţiatoare a reflecţiei din partea conştiinţei este in-
spectarea iar în forma cea mai amplă, viziunea intelectuală productivă. 
Această formă de conştiinţă diferă de gândirea ordinară, ne-reflectivă, 
mecanică, prin faptul că în ea, chiar prin actul inspecţiei, se va însufleţi 
viaţa. În explicaţia lui Schelling: mecanismul conştiinţei ordinare aproa-
pe desfiinţează inspecţia în obiect iar concepţia productivă a reflexiei 
transcendentale „în mod contrar, vede obiectul inspectat numai prin in-
termediul actului de inspecţie”.9 Referitor la caracteristicile mediale ale 
identităţii transcendentale, terminologia lui Schelling este divulgatoare: 
vorbeşte despre transformare, ajungere, trecere, referitor la înţelegerea, 
interpretarea relaţiei între cunoştinţă şi existenţă adică inteligenţă şi 
natură. tocmai pentru aceasta putem să enunţăm că, cunoştinţa eului 
despre el însuşi şi despre lume, adică despre conştiinţă, nu este un act 
ulterior, constatativ ci şi un „act curat, care în cunoştinţă trebuie să 
fie neobiectiv în totalitate”. Actul curat nu este altceva decât intelec-
tualitatea performativă a „concepţiei în totalitate liber generatoare”.10 

În această concepţie se apropie foarte mult productivitatea artis-
tică şi intelectuală, diferenţa dintre ele constă doar în direcţia forţei 
producătoare:

„Fiindcă în artă producţia are ca direcţie afară, pentru ca, cu ajutorul 
producţiilor să facă conştient inconştientul, iar în filozofie, contrar cu 
aceasta, are ca direcţie directă spre înăuntru ca în viziunea intelectuală 
să facă conştient inconştientul. – Deci simţul cu care trebuie recepţionat 

8 op.cit. p. 37–38.
9 op.cit. p. 42.
10 op.cit. p. 71.
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de fapt această parte a filozofiei este simţul estetic şi tocmai de aceea 
filozofia artei este organonul adevărat al filozofiei.”11

De fapt structura observării, estetica productivă a viziunii precum 
şi natura transmiterii mediale este ceea ce realizează rudenia între 
artă şi filozofie şi această rudenie este reprezentată cel mai mult în 
discursul identităţii. Despre aceasta afinitate a discursurilor de identi-
tate vorbeşte şi odo Marquard, când, legat de filozofia lui Schelling, 
declară că filozofia istorică de identitate pe care vrea să o creeze se 
va îndeplini în sistemul esteticii ajungând totodată la limite, cu alte 
cuvinte are un sfârşit. În ajungerea la sfârşit şi în experimentarea 
acestuia Marquard rezervă un rol important uitării. În opinia lui, în 
sistemul de identitate a lui Schelling, uitarea este prezentă ca un fel 
de cale de ieşire, în sensul că, istoria de emancipare a identităţii afla-
tă în curs de creare trebuie să uite de incapacitatea proprie. Aceasta 
poate fi realizată cel mai rafinat şi de neuitat prin intermediul artei, 
ceea ce este „marş rapid în lumea iluziilor.”12 În iluzia estetică sigur că 
mai degrabă ne uităm de noi înşine în loc să ne găsim. Dar cel puţin 
putem să facem acest lucru în mod productiv. 

deconstrucţie, corp, fenomenalitate 

Dacă la Schelling am atras atenţia asupra momentelor constructi-
ve ale identităţii, la nietzsche trebuie să accentuăm dominaţia mişcă-
rilor deconstructive – cu toate că există multe posibilităţi în filozofia 
lui nietzsche pentru a reflecta cum pot să aibă loc identitatea, forma-
rea identică a existenţei sau evoluţia identităţii ca existenţă. De fapt 
toată opera poate fi imaginată ca principiul normalizării în structură 
identică sau precum zice Maurice Blanchot, ca depăşirea discursului 
integral – dacă coerenţa este principiul de organizare – de către limba 
fragmentară.13 Bineînţeles, această depăşire este un pas înapoi către 

11 op.cit. p. 50.
12 odo Marquard: Identität: Schwundtelos und Mini-Essenz – Bemerkungen zur 
Genealogie einer aktuellen Diskussion. In o. Marquard und Karlheinz Stierle (ed.): 
Identität. Wilhelm Fink verlag, München, 19962, p. 366. 
13 Maurice Blanchot: Nietzsche és a töredékes írás (traducerea lui ádám Anikó). 
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un grad mai avansat, o „colindare continuă în necunoscut” chiar, o 
cercetare în aerul liber al „climei necunoscute”, o curiozitate faţă de 
îndepărtat şi faţă de tot feluri de lucruri străine.14 

Dacă ne uităm la filozofia lui nietzsche ca o critică elementară a 
posibilităţii de cunoaştere a existenţei identice cu ea însăşi, atunci din 
această perspectivă – folosind cuvintele lui nietzsche – cine asumă 
frigul şi coşmarul singurătăţii concomitente cu diferenţa aspectului 
bănuielii adânce, poate să observe cutarea una într-alta a celor trei 
stratificări critice: a subiectului, a ontologiei şi a epistemologiei. Su-
biectul, ontologia şi epistemologia ca straturi critice înseamnă în pri-
mul rând descoperirea sarcinii filozofului sau mai degrabă recuperarea 
acelei sarcini critice-potenţiale, eliberarea unei bogăţii care se ascunde 
într-o sarcină, pe care filozofia transcendentală şi limba (logica limbii) 
din cadrul metafizicii le-au epuizat. 

epuizarea s-a derulat de fapt în raport cu creşterea progresivă a 
hybrisului sufletului, spiritului sau intelectului european, prin intermediul 
cărora se descoperă şi se identifică în intelectul subiectului sau al indi-
vidului o entitate închisă, omogenă cu auto-identitatea. totodată, din 
„conştiinţa mândră, înşelătoare”, proprie, ca urmare a „uneltei autoîntre-
ţinerii individului” , intelectul priveşte la existenţa proprie (nu incidental 
ca la proiecţia acestei înşelătorii) ca la una ce poate fi cunoscută.15 

Această schemă intelectuală perfecţionată de fapt de Kant şi de 
Schelling a fost criticată vehement de nietzsche toată viaţa lui. În 
afara criticii lui „principium individuationis” realizată în opera faimoa-
să „Naşterea tragediei”, critica a fost formulată în modul cel mai 
spectaculos şi cel mai curajos în textul nepublicat în perioada vieţii, 
fiind un studiu neterminat: „Despre adevărul şi minciuna concepute în 
mod ne-moral”. Acest studiu poate fi privit ca şi persiflajul schemei 
aperceptive a lui Kant care metaforizează drumul stimulilor nervoşi: 

„Un stimul nervos, prima dată transformat în imagine! Prima metaforă. 
După care redăm prin sunete imaginea. Metafora a doua. şi de fiecare dată 

Athenaeum, 1992/3, p. 56–57.
14 Friedrich nietzsche: Emberi – túlságosan is emberi. In idem: A vándor és árnyéka 
(traducerea lui török Gábor). Göncöl Kiadó, Budapest, s. a., p. 248.
15 Cf. F. nietzsche: A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról (traducerea 
lui tatár Sándor). Athenaeum, 1992/3, p. 4.
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un salt complet peste limitele acelui hotar în care am fost cu puţin înainte, 
sărind chiar în mijlocul unei sfere cu totul nouă şi cu totul diferită”.16

În acest fel se formează din schema transcendentală a unei noţiuni 
metaforizarea performativă transgresivă, adică spărgătoare a diferite-
lor sfere, realizând comutări între aceste sfere ale unui stimul nervos. 
Ideea care pune în locul necesităţii cauzalitatea, adică aplicaţia, ideea 
care accentuează funcţionarea forţei active şi a samavolniciei în locul 
pasivului subordonării categoriale este aşa de vie la nietzsche încât 
putem să o întâlnim în mai multe opere şi note. Aproape la zece ani 
de la fragmentul de text mai sus citat, în timpul scrierii Zarathustrei, 
nietzsche zice aşa într-o reflecţie:

„Apercepţia la început este numai activitate (’mişcări arbitrare’).

teoria mea: în toate activităţile omului se derulează întregimea dezvoltării 
vieţii sufleteşti chiar şi percepţiile sunt activităţi: ca să percepem ceva deja 
trebuie să funcţioneze o forţă activă care percepe şi lasă să acţioneze sti-
mulul, şi – că un asemenea stimul – modificat, formează propria imagine. 
Certr este că, neîntrerupt, se naşte ceva cu totul nou (…).
şi în dezvoltarea spirituală se naşte mereu ceva nou. este cu totul impo-
sibil deducerea una dintr-altal a senzaţiei şi a reprezentării”.17

Prin aplicaţia criticii subiective faţă de naşterea neîntreruptă a no-
ului poate se clarifică faptul că nietzsche nu calculează cu niciun fel 
de entitate esenţială, care ar acţiona în mod identic în înseşi acele for-
ţe ce ulterior intră în acţiune la percepţie sau la cunoaştere. Mai mult, 
prin aceste forţe se nasc neîntrerupt centralităţi precum conştiinţa, 
sufletul şi altele, ca imediat în acel moment performativ, când forţele 
încep să acţioneze, să elibereze în ele înseşi „o calitate ’migratoare’, 
care îşi găseşte bucuria în schimbare”.18 Asemenea (de)centralitate, 
ce iese mereu din ea însăşi, este spiritul liber, care tocmai de aceea 
este capabil să părăsească el însuşi în mod migrator, fiindcă îşi aplică 

16 op.cit. p. 6.
17 F. nietzsche: „Az új felvilágosodás” (traducerea lui Kurdi Imre). osiris/Gond, 
Budapest, 2001, p. 187–188.
18 F. nietzsche: Emberi – túlságosan is emberi. ed. cit., p. 240.
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sieşi acele procese de estimare ale reestimării, adică elementele de 
perspectivă precum „strămutarea, deformarea, teologia aparentă a 
orizontului şi toate altele, ce ţin de perspectivă”.19

o asemenea validare intensivă a perspectivităţii, a pluralităţii şi a 
decentralităţii în discursul lui nietzsche are ca rezultat critica elemen-
tară a eului identic sau după cum Paul de Man zice: „a deconstrucţiei 
valorilor valorii”20 şi totodată face posibilă formarea unei (de)concepţii 
de eu plauzibil şi flexibil. nietzsche a lăsat în urmă multe secvenţe de 
texte care arată în direcţia unei (de)concepţii de eu asemănătoare cu 
cele descrise mai de sus, dar aceste idei nu au format niciodată un 
întreg coerent. Asemenea formulări, citate din „Uman-prea uman”: ca 

„ar fi mai valoros dacă (…) am asculta sunetele line ale diferitelor situaţii 
de viaţă, fiindcă acestea dispun de concepţii proprii. Fiind cunoscători 
putem să participăm în viaţa altora numai dacă nu ne privim pe noi înşine 
ca indivizi închişi, terminaţi”,21

sau citând un alt logician: „Dacă ne-am găsit deja pe noi înşine 
atunci trebuie să învăţăm cum să ne pierdem din timp în timp şi să 
ne regăsim din nou: cel puţin, dacă cineva este gânditor. Fiindcă 
pentru gânditor este dezavantajos dacă se leagă mereu de aceeaşi 
persoană”22. Formulările de acest tip fac referire la faptul că nietzsche 
nu vede substanţialitate în eu, în conştiinţă, în suflet şi în spirit ci le 
consideră mai mult ca activitatea de forţă realizată şi situată ritmic 
de cazuri, întâmplări, cauzalităţi şi situaţii de viaţă. Fiindcă este ne-
cesară o forţă pentru ca situaţiile de viaţă să emită sunete iar noi să 
auzim aceste sunete. Aşa cum scrie şi într-o notă: „individul ca mul-
ţime” este interesant pentru mine23 şi individul conceput ca mulţime 
de pe o parte este partea multiplicităţii lucrurilor iar pe de altă parte 

19 Ibid. p. 97. 
20 Paul de Man: Az olvasás allegóriái (traducerea lui Fogarasi György). Ictus/JAte, 
Szeged, 1999, p. 163–164.
21 F. nietzsche: Emberi – túlságosan is emberi. ed. cit., p. 234.
22 op. cit. p. 334.
23 F. nietzsche: „Az új felvilágosodás”. ed. cit., p. 237. Cf. „Hipotéziseim: a szubjektum 
mint sokaság. (…) A szubjektum állandó átmenetisége és megfoghatatlansága…” F. 
nietzsche: A hatalom akarása (traducerea lui Romhányi török Gábor). Cartaphilus, 
Budapest, 2002, p. 221.
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este capabil să aibă o viziune, să se ocupe de această multiplicitate 
– coborând fâlfâind după care înălţându-se, fără teamă şi impercep-
tibil. Individul ca parte a multiplicităţii dar în acelaşi timp aflat peste 
multiplicitate, poate fi caracterizat ca cineva care ţine „sub el însuşi” 
în perspectivă şi liber „multiplicitatea incredibilă a lucrurilor”.24 

Această scenarizare largă, cu traiectorie liberă a individului, poate 
fi observată şi în sintagma „lumii interioare”. Această nu poate fi con-
cepută şi interpretată nicidecum ca transcendentală deci nu poate fi 
acordată cu sufletul, cu conştiinţa sau cu alte entităţi asemănătore. 
Concepţia lumii interioare este menţinută de nietzsche mai de mult 
în sensul fenomenal, cel puţin aşa poate fi citită în nişte note ale ope-
rei „Voinţa de putere”. Menţiunile şi succesiunea ideilor referitoare la 
fenomenalitatea lumii interioare în cartea a treia, „Principiul unei noi 
determinări de valori”, se referă concret la posibilitatea unui discurs de 
identitate nouă, alternativă, în care corpul serveşte spiritului ca idee 
călăuzitoare spre conştiinţă şi suflet: 

„Dacă ’eul nostru’ este pentru noi singura existenţă conform căreia for-
măm şi înţelegem tot universul, atunci totul e excelent! Acum e justificată 
acea îndoială că aici poate are loc situaţia iluziei perspective – unitatea 
aparentă, care, chiar şi linia orizontului, cuprinde totul. Pe linia directoare 
a corpului se prezintă o multiplicitate imprevizibilă; din punct de vedere 
metodologic este permis să folosim ca linie directoare mai bogatul pe care 
putem să-l studiem mai bine pentru înţelegerea mai săracului.”25

Ca o condiţie puternică a evoluţiei/declanşării fenomenalităţii cor-
pului, privit ca un posibil discurs, nietzsche face obiectul criticii a tot 
feluri de calităţi substanţiale, în primul rând bine- înţeles a substanţei 
înseşi. În opinia lui, nu există eroare mai mare decât dacă fenomenele 
psihologice şi fizice sunt privite ca două manifestări diferite ale acele-
iaşi substanţe. „Cu aceasta nu explicăm nimic: ca explicare, noţiunea 
’substanţei’ în totalitate este nefolositoare”26 .

După aceasta, categoriile subiectului, cauzalităţii şi interpretării 
reprezintă obiectul reestimării. Asemenea calităţi substanţiale, care 

24 F. nietzsche: Emberi – túlságosan is emberi. ed. cit., p. 95.
25 F. nietzsche: A hatalom akarása. ed. cit., p. 229.
26 op.cit. p. 231.
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participă în mod fals în relaţia eului cu lumea, denaturează cercetările 
referitoare la însuşi. Cea mai mare problemă cu aceste categorii, în 
opinia lui nietzsche, este că, în cursul procesului format de tradiţiile 
metafizice, au devenit obiectul şi totodată generatorii convingerii fa-
natice şi acceptării fără critică: 

„Subiect: este terminologia credinţei noastre într-o Unitate dată, din-
tre elementele diferite ale sentimentului de realitate supremă: percepem 
această credinţă precum cauzalitatea unui caz – credem într-atât în cre-
dinţa noastră că, din această cauză imaginăm’adevărul’, ’realitatea’, ’sub-
stanţialitatea’. – ’Subiectul’ este ficţiune, care parcă ar fi mai multe stadii 
egale al efectului Unui substrat în noi: ba chiar noi am format ’egalitatea’ 
acestor stadii; echivalarea şi potrivirea acestora este element material, nu 
şi egalitate …”27

Ca să evite omogenizarea metafizică a subiectului, cauzalităţii şi 
interpretării, care induc în eroare întrebarea asupra lumii interioare 
a omului, nietzsche propune folosirea liniei directive a corpului. eli-
berarea şi impunerea fiziologică a „ jocului de ansamblu a funcţiilor 
corpului” înseamnă prinderea fenomenală a lumii interioare, în cursul 
căreia poate să iasă la iveală, precum spune Gilles Deleuze –

„ceea ce defineşte un corp este relaţia forţelor dominante şi dominate. 
toate raporturile de forţă constituie corp: chimic, biologic, social, politic. 
Două forţe arbitrare, fiind inegale, când intră în contact, constituie corp: 
din această cauză corpul – în sensul definit de nietzsche – în toate cazuri-
le este copilul cauzalităţii, ceea ce pare lucrul ’cel mai surprinzător’, mult 
mai surprinzător decât conştiinţa sau spiritul.”28

În acest mod identitatea noastră se formează ca o constituţie 
arbitrară, samavolnică şi variabilă a fenomenalităţii, menţinută de di-
feritele forţe ale corpului, privită ca lume interioară. 

27 op.cit. p. 219.
28 Gilles Deleuze: Nietzsche és a filozófia (traducerea lui Moldvay tamás). Holnap/
Gond, Budapest, 1999, p. 70. 
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Conform introducerii Routledge Encyclopedia Of Narrative 
Theory, de la începutul anilor 1970 putem vorbi despre o cotitură 
narativă şi despre naratologie ca ştiinţă. În zilele noastre, narativul 
a ajuns în centrul atenţiei nu numai în unele domenii ale ştiinţelor 
umaniste şi sociale, de genul teoria literaturii, lingvistica şi filozofia, 
ci şi în cele ale antropologiei, psihologiei şi sociologiei. În cele ce 
urmează am să analizez rolul narativului în formarea identităţii de 
sine, în acţiune, în responsabilitate. În acest domeniu sunt dominante 
abordarea fenomenologică cognitivă şi cea hermeneutică. Se poate 
spune în general că în cazul abordării cognitive, narativul asigură 
coerenţa şi continuitatea identităţii, iar fenomenologia hermeneutică 
accentuează legătura identităţii cu lumea. 

Analizând relaţia dintre acţiune, viaţă şi narativ, Ricoeur a 
construit un model cu trei niveluri (mimesis I, II şi III): modelul 
prefigurării, configurării şi transfigurării narative. Primul nivel este cel 
al simplei observaţii, al descrierii acţiunii, iar acţiunea în sine foloseşte 
în mod unitar o semantică stabilită a acţiunii. Configurarea constituie 
acordarea culorii narative (emplotment) şi realizarea coerenţei – 
împletirea unor evenimente, persoane, motivaţii independente şi a 
amplasării în timp într-o narativă care dă socoteală despre trecut.  
Transfigurarea înseamnă reîmpletirea povestirii în lumina unor planuri, 
intenţii, rezultate. (Ricoeur, 1999a).

Bazându-ne pe ajutorul pe care ni-l dă studiul lui Ricouer intitulat 
Eul şi identitatea narată, putem stabili ce anume este identitatea 
narativă. „Prin construirea identităţii povestirii narate, naraţiunea 
construieşte identitatea personajului şi aceasta din urmă poate fi 
numită identitate narată. Identitatea povestirii construieşte identitatea 
personajului.” (Ricoeur, 1999a, p. 384) Să remarcăm că Ricoeur 
vorbeşte despre identitatea personajului. Necesitatea rescrierii/
repovestirii poveştii se naşte din cauză că identitatea personajului 
izvorăşte din unitatea ei temporală, acest lucru îl deosebeşte de toţi 
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ceilalţi, dar în timp ce îşi trăieşte viaţa, evenimente neaşteptate pot 
perturba această unitate. Cu alte cuvinte, deci, în situaţii conflictuale 
sarcina este autoprezervarea caracterului şi a eului în scopul 
menţinerii permanenţei temporale. În astfel de situaţii conflictuale 
ajută caracterul reflexiv şi prevestitor al povestirii, lucru subliniat şi de 
teoria naraţiunii. (Ricoeur, 1999a, p. 384, p. 390.) 

Considerarea acestor situaţii neaşteptate are miză doar în măsura 
în care de pe terenul ficţiunii trecem la naraţiunea care ţine cont de 
constantele existenţiale ale persoanei răspunzătoare pentru propriile 
fapte în lumea sa. Corespondentul din viaţă a acţiunii-reţelei de acţiuni 
poate fi surprins cu noţiunea de practică. viaţa poate fi reprezentată ca 
o reţea de practici care sunt împletite, întrepătrunse. Pentru scopurile 
lui Ricoeur este potrivită acea noţiune a practicii care, întocmai ca 
povestea narată, poate fi unificată prin configurare. O astfel de noţiune 
a practicii este aceea care cuprinde relaţia de încorporare, adică una în 
care acţiunea în totalitatea sa este definită (conform regulii, în mod 
inevitabil, în mod necesar) de acţiunile parţiale. Cea mai elementară 
regulă de acest gen este regula constitutivă, în cazul căreia regula 
constituie semnificaţia. Practica jocului de şah conţine pionul şi modul 
stabilit în care se poate mişca, dar nu conţine „voleul”, care aparţine 
jocului/practicii tenisului de câmp. Regula constitutivă „accentuează 
caracterul interacţiunii, ce aparţine majorităţii practicilor”. (Ricoeur, 
1999a, 394.) Pe baza lui Weber, Ricoeur introduce noţiunea mai largă 
a acţiunii, a cărei esenţă constă în faptul că este un comportament 
prin care cei care acţionează, conectează sensuri subiective, iar sensul 
intenţionat se referă la comportamentul altora, raportându-se la el. 
Consecinţe: acţiunea cuprinde şi aspectul suportării rezultatului ei; 
experienţa în ceva nu este altceva decât „interacţiune internalizată”; 
practica devine prefigurarea naraţiunii înainte de naraţiune (mimesis I). 
(Ricoeur, 1999a, p. 396)

Ricoeur consideră că relaţia dintre practică şi naraţiune se repetă 
şi la nivel mai înalt. Între practici şi intenţia de totalitate a existenţei 
umane individuale există unităţi practice cuprinzătoare mai lungi sau 
mai scurte, aşa-numitele planuri de viaţă. În teoria acţiunii normative 
a lui MacIntyre relaţiile reciproce care întrepătrund planurile de viaţă 
şi practicile, mai exact unitatea acestora, ocupă un loc esenţial. 
(MacIntyre, 1999) Ricoeur consideră că tocmai „ideea concentrării 
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vieţii sub forma naraţiunii” creează bazele pentru ca idealul „intenţiei 
unei vieţi bune” să aibă sens. (Ricoeur, 1999a, p. 398.) Ricoeur însă 
critică soluţia lui MacIntyre. Există mai multe motive pentru care 
nu putem pune unitatea narată a vieţii în vârful diverselor practici. 
În primul rând, „poveştile nu sunt trăite, ci narate”. Chiar dacă am 
accepta că poveştile vieţii sunt narative puse în scenă, adică naraţiuni 
ţesute în fapte, nu se poate evita problema de a putea fi doar coautor 
al vieţii mele narate. În al treilea rând, naraţiunea concentrată 
ar trebui să aibă un început şi un sfârşit bine fixate, începutul şi 
sfârşitul vieţii reale nu constituie povestea proprie a subiectului dat, 
respectiv despre propria mea viaţă pot să povestesc diverse poveşti. 
În al patrulea rând, planurile de viaţă unificatoare sunt legate de 
orizontul aşteptărilor care izvorăşte din orizontul propriilor experienţe, 
autoînţelegerea are sens doar pentru viaţa trecută deja. (Ricoeur, 
1999a, pp. 399–402.)

Ricoeur consideră fundamentală funcţia mimetică a naraţiunii. 
Tengelyi se situează pe o poziţie similară: dacă pornind de la MacIntyre 
acceptăm că trăim povestiri, atunci cădem victime unei aparenţe 
interpretabile în mod kantian. Adică, „în mod involuntar vom prezenta 
(...) ca principiu constitutiv al poveştii vieţii ceea ce este doar un 
principiu regulator (...) al narării povestirii. (…) În acest fel, mirajul 
»vieţii care se povesteşte pe sine« devine mama metafizicii destinului.” 
(Tengelyi, 1998, p. 25) Ideea apropierii de realitatea vieţii poartă 
trăsătura neschimbabilităţii, fără ca să suprime între timp unicitatea 
şi caracterul întâmplător – spune Tengelyi. (Tengelyi, 1998, pp. 25–
26) Tengelyi este de părere că soluţia constă în separarea formării 
sensului de fixarea sensului. „Povestea vieţii este scena unei formări 
de sens care, fiind imposibilă de dominat şi imposibilă de controlat, se 
deosebeşte radical de orice acordare de sens.” (Tengelyi, 1998, p. 32) 
„Dacă considerăm povestea vieţii scena formării de la sine a sensului, 
iar în identitatea de sine vedem miza cea mai mare a bătăliei duse 
pe această scenă pentru fixarea sensului, atunci este limpede că aici 
e vorba de două lucruri diferite, chiar dacă aceste două lucruri sunt 
unite inseparabil.” (Tengelyi, 1998, p. 33)

„Prevestirile, semnele şi indiciile sensului nou în curs de formare îl plasează 
pe acesta într-o corelaţie de referinţe care poate fi de ajutor pentru fixarea 
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ulterioară a sensului. Sensul care se formează de la sine este însă capabil 
să producă uneori veritabile noi începuturi în povestea vieţii noastre pentru 
că în momentul în care ajunge la suprafaţă întotdeauna conţine încă şi 
iniţiative de sensuri care nu se potrivesc în corelaţia de referinţe găsită 
ulterior şi care cad, ca urmare, victime procesului în care fixarea sensului 
priveşte în urmă: sunt eliminate din acele povestiri modificate cu care 
încercăm să ne dăm socoteală despre cotitura care s-a produs.” (Tengelyi, 
1998, pp. 38–39)

Tengelyi consideră că evenimentul făuritor de destin este acel 
eveniment care descompune materialul identităţii de sine (construit, 
interpretat) ca urmare a procesului formare de sens pornit de la 
sine (şi imposibil de dominat); apare nevoia de a ne părăsi pe noi 
înşine, deoarece sensul care se formează şi devine dominant ne este 
complet străin, diferit faţă de identitatea de sine construită până 
acum: „identitatea de sine ca şi cadru care cuprinde povestea vieţii 
se despică şi se deschide”. (Tengelyi, 1998, p. 43) Această nevoie 
străină ne apasă pe noi, şi numai pe noi, în mod irevocabil şi răspicat 
– această situaţie de viaţă este de altfel incidentală, dar ne este 
particulară întru totul. (Tengelyi, 1998, p. 47)

Tengelyi consideră că acea interpretare a identităţii de sine care 
încearcă să surprindă toată bogăţia de conţinut a vieţii nu poate fi 
identică cu unicitatea şi irepetabilitatea noastră. Aceasta din urmă 
nu se referă la diferenţă de conţinut (nu dă socoteală de esenţa 
identităţii de sine), ci doar la una circumstanţială. „Ceea ce se 
exprimă la persoana întâi singular, nu este altceva decât diferenţă 
poziţională: acel fapt fundamental care spune că ceea ce unul sau 
altul dintre noi numim: ’eu însumi’ niciunul dintre noi nu îl poate 
schimba cu eul altcuiva, chiar dacă întâmplător i s-ar putea asimila în 
toate privinţele.” (Tengelyi, 1998, p. 45)

„Reflecţiile noastre ne duc la concluzia că procesul de căutare a identităţii 
de sine se bazează pe o oarecare ’confuzie de percepţie’. Credem în mod 
involutar că în joc este unicitatea şi irepetabilitatea noastră ori de câte 
ori se destrămă materialul povestirii cu care fixăm identitatea noastră de 
sine. Cercetările pe care le-am făcut arată însă că sursa fundamentală a 
faptului că suntem de neînlocuit nu trebuie să o căutăm defel în acele 
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povestiri în care noi suntem personajele principale şi pe care le repetăm la 
nesfârşit, ci în evenimentele făuritoare de destin unice şi irepetabile, care 
prin forţele neînlăturabile ale alterităţii şi ale deosebirii ne apasă cu nevoia 
de a ne părăsi pe sine. (Tengelyi, 1998, pp. 47–48)

În privinţa teoriilor identităţii, şi în general în privinţa teoriilor, 
pare utilă recurgerea la diferenţierea introdusă de Jerome Bruner, 
care va fi unul din actorii noştri principali în cele ce urmează. Există 
forma narativă a cunoaşterii şi cea logică-ştiinţifică sau, cum îi place 
lui Bruner să o numească, cunoaşterea paradigmatică. Cunoaşterea 
narativă nu se ocupă cu cauzele generale şi fundamentarea acestora, şi 
nici cu procedurile care verifică adevărul declaraţiilor despre experienţe, 
ci obiectul ei este intenţia umană, acţiunea şi schimbarea bruscă care 
are loc în timpul desfăşurării ei, împreună cu consecinţele schimbării, 
iar scopul ei este să surprindă esenţa apariţiei bruşte a particularului, a 
banalului, adică formarea sensului. (Bruner, 1986, pp. 11–13) 

Jerome Bruner, contemporan cu MacIntyre, a fost preocupat 
anterior de psihologia cognitivă şi teoriile despre ştiinţele învăţării. Şi 
teoria cognitivă a ajuns să descopere pentru sine narativul, pe care îl 
consideră instrumentul construcţiei eului şi rezultatul său. În lucrarea 
sa Actual Minds, Possible Worlds, el afirmă că funcţia principală a 
intelectului este crearea lumii. 

Înainte de o analiză mai profundă a concepţiilor lui Bruner despre 
narativul vieţii, merită să recurgem la ajutorul oferit de studiul 
lui Theodore Sarbin intitulat Naraţiunea ca metaforă rădăcină a 
psihologiei. (Sarbin, 1986) Sarbin introduce noţiunea metaforei 
rădăcină pornind de la opera lui Stephen Pepper: În eforturile depuse 
pentru înţelegerea timpului trăit, un domeniu necunoscut, recurgem 
la analogii, şi anume la noţiuni pe care le luăm din domenii pe care 
le cunoaştem deja. Arsenalul noţiunilor cunoscute, iniţiale, devine 
analogie, adică metaforă rădăcină. Timpul trăit este un eveniment 
al istoriei, nefiind unul din trecut, ci „o întâmplare care se desfăşoară 
în actualitate”, o acţiune dinamică, dramatică, care îşi are existenţa 
în înlănţuirea evenimentelor actuale. Metafora rădăcină a timpului 
trăit este narativul, povestirea. Sarbin introduce principiul de naraţie: 
„fiinţele umane gândesc, percep, îşi folosesc imaginaţia şi iau decizii 
morale pe baza unor structuri narative” (Sarbin, 1986, p. 63), din 
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acest motiv narativul este principiul organizator al acţiunii umane 
– putem spune că este un principiu constitutiv, deoarece oferă 
structura pentru fluxul experienţelor. (Sarbin, 1986, p. 64) Narativul 
adus pe scenă poate fi, deci, identificat cu viaţa umană, aceasta 
însă nu este o identificare ontologică; narativul funcţionează bine ca 
metaforă, model în procesul de reflectare asupra vieţii. Pornind de la 
Ricoeur putem spune, deci, că relaţia dintre viaţă şi narativ este una 
mimetică: narativul imită viaţa şi viaţa imită narativul. 

Putem menţiona trei studii ale lui Bruner în care consideră viaţa 
ca narativă şi în care analizează consecinţele acestei interpretări: life 
as Narrative (Bruner, 2004), The Narrative Construction of Reality 
şi Narrative Model of Self-Construction. Pe baza lucrării sale Timp şi 
narativ, Ricoeur consideră o ipoteză fundamentală faptul că despre 
timpul trăit putem da socoteală numai sub formă narativă. (Bruner, 
2004, p. 692) Atât în crearea vieţii, cât şi a narativului, imaginaţia 
umană joacă un rol important; relatarea poveştii vieţii este ea însăşi 
o performanţă cognitivă, nu doar relatarea unui lucru explicit, ci, 
de exemplu, şi rezultatul activităţii şi interpretărilor selective ale 
memoriei. (Bruner, 2004, p. 692)

Povestea propriei vieţi este considerată una „privilegizată”, dar în 
acelaşi timp „o narativă problematică”, deoarece este una reflexivă: 
naratorul şi figura centrală a naraţiei sunt identice, ceea ce poate 
predispune naratorul la distorsionări. În acelaşi timp, toată lumea are 
propriile criterii cu privire la care este modul de povestire potrivit. 
Acestea sunt interne şi externe. Bruner consideră că, cu ajutorul 
criteriului intern apreciem, de exemplu, dacă se exprimă modul în care 
am simţit, respectiv intenţiile noastre. la rândul său, ascultătorul 
va simţi fără nicio verificare dacă aude o poveste profundă sau una 
superficială. Criteriul extern este cel care arată cât de bine cuprinde 
povestea evenimentele vieţii. Poate avea un rol informativ şi ce anume 
se include, respectiv se omite din poveste? (Bruner, 2004, p. 693)

Aceste criterii nu le sunt însă de ajutor celor care îşi povestesc viaţa, 
care sunt prin urmare receptivi la influenţe culturale, interpersonale şi 
lingvsitice. Într-o formulare mai explicită: deoarece sunt construite, şi 
depinzând de obiceiurile culturale şi de modul de folosire a limbajului, 
este evident că poveştile vieţilor vor reflecta teoriile despre „vieţile 
posibile” care far parte din cultura povestitorului. Este într-adevăr o 
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caracteristică importantă a unei culturi câte modele narative are la 
dispoziţie pentru descrierea cursului unei vieţi: ce fel de narative de 
viaţă canonice şi ce fel de elemente de construcţie formale combinabile 
au la dispoziţie pentru a-şi crea propriile narative de viaţă cei care 
aparţin culturii respective. (Bruner, 2004, p. 694)

Esenţa argumentaţiei lui Bruner este:

„procesele cognitive şi lingvistice modelate cultural, care reglează nararea 
unor poveşti de viaţă proprii, dispun şi de puterea necesară pentru 
stabilirea structurii percepţiei senzoriale, a organizării memoriei, pentru 
descompunerea, iar pe urmă reconstruirea, evenimentelor de viaţă conform 
scopului dorit. În cele din urmă noi înşişi devenim narativele autobiografice 
cu care povestim propria noastră viaţă.” (Bruner, 2004, p. 694)

Individul devine şi o variaţiune a formelor canonice ale culturii. 
Părerea conform căreia prin medierea gândirii, limbajul şi alte sisteme 
simbolice îşi lasă amprenta asupra reprezentării realităţii date apare 
deja la lev vîgotski. Din acest motiv, inteligenţa individuală niciodată 
nu este unică.

Conform studiului lui Bruner Construcţia narativă a realităţii (în 
continuare CNR), cunoştinţele şi experienţa noastră sunt legate de 
anumite domenii şi de aici rezultă că acumularea lor nu este uniformă.  

„Fiecare modalitate particulară de utilizare a inteligenţei creează o 
integritate proprie – integritate din cunoştinţe-plus-experienţă-plus-
instrument – care se adaptează domeniului particular al aplicabilităţii. 
Aceasta este o mică realitate viabilă, formată de principiile şi procedurile 
aplicate de noi. Privite sub un alt aspect, aceste domenii constituie 
tezaurele seturilor de unelte ale culturii.” (CNR, p. 2) 

Domeniul este o „mică lume”, o bucată a realităţii culturale, care 
este formată de o mulţime de principii şi proceduri. Pe parcursul vieţii, 
devenim meşteri în utilizarea anumitor seturi culturale de unelte, ne 
pricepem la manipularea unor anumite bucăţi de realitate, ramânând 
incompetenţi în privinţa altor arii ale culturii, cu seturi relevante de 
unelte care nu se vor potrivi în mâna noastră. „Dar se poate afirma 
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că setul cultural de unelte dat exercită o presiune selectivă asupra 
dezvoltării aptitudinilor omeneşti. (…) De aici rezultă şi faptul că 
existenţa unui punct de vedere va însoţi întotdeauna cunoaşterea.” 
(CNR, p. 3) 

Domeniul interacţiunilor umane 1./ este întărit de principii şi 
proceduri, întocmai ca cel al logicii-ştiinţifice. 2./ Organizarea, 
integrarea domeniilor diferă de la o cultură la alta. 3./ Domeniile 
din lumea interacţiunilor umane (cele ale cunoştinţelor omului despre 
sine, ale lumii sale sociale şi culturale) nu se organizează în primul 
rând pe baza unor principii logice şi conexiuni logice. Şi acest domeniu 
îşi are setul cultural de unelte, instrumente, adică tradiţie, care pe 
de o parte servesc drept model pentru procesele care se desfăşoară 
în el, iar pe de altă parte, sunt prezente peste tot, fiind familiare 
şi accesibile pentru toată lumea. În esenţă, propriile experienţe şi 
amintiri le organizăm sub forma unor narative. 

Bruner consideră narativul o formă convenţională mediată de 
cultură, iar utilizarea narativelor se produce la diverse niveluri, în 
funcţie de priceperea individuală în privinţa utilizării instrumentelor, 
care este însuşită prin interacţiunea cu mediul înconjurător, cu cei 
din jurul nostru şi cu cei de la care învăţăm. „Narativele sunt versiuni 
particulare ale realităţii, a căror acceptare este reglementată de tradiţie 
şi »imperativul narativ«, şi nu de verificarea empirică şi aşteptările 
logice, iar cu toate acestea considerăm povestirile adevărate sau 
false.” (CNR, pp. 4–5) Bruner consideră că este imposibilă separarea 
formei narative a gândirii de dialogul, interacţiunea desfăşurate în 
forme narative, deoarece ele se activează, formează reciproc, întocmai 
cum după un anumit punct, structura limbajului şi structura gândirii 
devin inseparabile. 

În mod deloc independent de tendinţele de dezvoltare a ştiinţei 
literaturii şi a filozofiei, pe parcursul anilor 1980 şi psihologii au 
devenit conştienţi de faptul că narativul nu doar reprezintă realitatea, 
ci este parte constitutivă a ei. „Întrebarea care ne preocupă pe noi nu 
este modul de construcţie a narativului din punct de vedere textual, 
ci modul în care narativul ca instrument al intelectului participă la 
construirea realităţii.” (CNR, pp. 5–6)

Bruner evidenţiază 10 aspecte ale narativului constructor de 
realitate. (CNR, pp. 6–18). Primul este cel diacronic, care se referă 
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la derularea în timp a fenomenelor umane, dar acesta nu este timpul 
mecanic, ci cel uman. Al doilea aspect este cel care spune că narativul 
se referă la cazuri individuale, dar această individualitate este mai 
degrabă „motorul decât direcţia” narativului. Particularitatea apare 
încadrată într-o poveste care într-un anumit sens este generală (de 
exemplu, a face curte, violenţa şcolară), dar narativul există doar în 
întruchipare individuală, iar povestea este cu atât mai convingătoare, 
cu cât evenimentul individual se încadrează mai bine în tipul de narativ 
corespunzător lui. În al treilea rând, narativul este materializarea stării 
intenţionale. Acţiunea, povestea umană se desfăşoară întotdeauna 
într-o situaţie, condiţie dată, iar narativul relatează ce se întâmplă 
cu cei implicaţi, ce anume fac ei. Acţiunea, povestea umană este 
întotdeauna legată de intenţie şi presupune alegere. Deoarece 
legătura între intenţie şi acţiunea care îi urmează este una slabă, în 
narative nu se pot da explicaţii cauzale, ci mai degrabă interpretări 
ale motivaţiilor. 

Aspectul al patrulea evidenţiat de Bruner în legătură cu narativul este 
posibilitatea elaborării hermeneutice. Fiind vorba despre o interpretare 
hermeneutică, nu există afirmaţii adevărate; analiza hermeneutică, 
chiar şi în cazul cel mai bun, poate fi doar un raport convingător 
din punct vedere intuitiv despre sensul „textului”, al povestirii, care 
îl obţinem în lumina componentelor. În acelaşi timp, fenomenul 
semnalat de cercul hermeneutic sugerează că componentele, textul 
sunt înţelese în lumina întregii povestiri. Povestea se conturează 
în cadrul unei naraţiuni sau scene prezumtive (structura narativă), 
în care cadru se încadrează actorii şi evenimentele. Sunt posibile 
naraţiuni care concurează. Adică, narativele nu aşteaptă undeva în 
lumea reală externă să se oglindească cândva într-un text: actul de 
construire a narativului este cel de construire a evenimentelor înseşi 
în lumina narativului general, cuprinzător: evenimentele devin funcţii, 
„servitori” ai narativului – afirmă Bruner pe baza lui Propp. 

Procesul de construire a narativului este înfăptuit deja de copiii 
mici, acesta fiind instrumentul cel mai cuprinzător de organizare a 
experienţei umane.1 Producerea povestirii se realizează într-un mod 
interpretativ. Activitatea interpretativă nu este cerută de problemele 
textuale sau referenţiale, ci fără aceasta nu există narativ. Cele 

1 În legătură cu aceasta merită consultat Bruner-lucariello (2001)
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mai multe din povestirile noastre sunt banale, cotidiene, dar când 
ascultătorului ceva i se pare ciudat, imediat se activează capacitatea 
interpretativă. Interpretarea porneşte în primul rând din aspecte 
contextuale, din intenţii, iar pe de altă parte din cunoştinţe anterioare. 
Atât creatorul povestirii, cât şi ascultătorul au cunoştinţe anterioare. 
Elementele le interpretăm în aşa fel ca ele să se potrivească cu 
cunoştinţele anterioare presupuse ale Celuilalt. Aceasta va fi pe de o 
parte baza interpretării, iar pe de altă parte baza negocierii, precum 
şi a modului de relatare (vedeţi aspectul al nouălea al narativului). 

Al cincilea aspect al narativului evidenţiat de Bruner este 
canonicitatea şi ruptura: poveştile sunt de fapt poveşti care se abat 
de la canonic, de la ce ne aşteptăm, de la normal. „Este o regulă 
a canonului din totdeauna că problema este motorul povestirii: 
problema este încălcarea a ceea ce este de aşteptat, a legitimului, a 
lucrurilor ordonate – adică a canonului. Soarta naraţiunii depinde de 
posibilitatea menţinerii, restabilirii, redefinirii regularităţii.” (Bruner-
lucariello, 2001, p. 135) Un aspect al acestei caracteristici a fost 
prezentat de Tengelyi în interpretarea sa a relaţiei dintre povestea 
vieţii şi evenimentul făuritor de destin. Al şaselea aspect este 
referenţialitatea, adică povestea într-o oarecare formă (nu în mod 
direct) face referire la realitate (dar în acelaşi timp construieşte 
realitatea – după cum am vorbit deja despre asta la aspectul patru). În 
această privinţă e suficient de evidenţiat faptul că adevărul narativului 
se află mai degrabă în probabilitate, decât în verificabilitate. 

Aspectul numărul şapte al narativului este posibilitatea de încadrare 
în gen – o poveste particulară apare într-o structură dată, obişnuită, 
specifică, fiind purtată de aceasta, ceea ce dă evenimentului o 
dimensiune atemporală, generală. Genurile sunt în fond reprezentări 
generale, dar fără prea mare coeziune, a condiţiilor umane, activând în 
noi moduri specifice de gândire şi de sensibilitate. Reflectă ontologie 
socială şi invită în acelaşi timp la o anumită atitudine de cunoaştere. 
Adică, nu reflectă doar condiţiile umane, dar definesc şi modul de 
utilizare a intelectului, în măsura în care intelectul este definit de limbaj. 

Aspectul al optulea este în legătură cu proprietatea surprinderii 
„rupturii”, adică povestea cuprinde întreruperea convenţionalităţii. 
Organizarea narativului în jurul a ce „nu este aşteptat” indică faptul 
că narativul este în mod necesar normativ. Ruptura, problema, 
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neaşteptatul sunt încadrate cultural, adică normele se schimbă. 
Narativul vorbeşte despre ruptură fără să aibă însă sarcina de a rezolva 
problema. Prin cuprinderea, exprimarea problemelor fundamentale ale 
existenţei umane, narativul „le face suportabile prin simplul fapt că le 
face interpretabile.” (CNR, p. 16)

Aspectul al nouălea al narativului este sensibilitatea contextuală şi 
capacitatea de negociere (negotiability). Cititorul, ascultătorul trebuie 
să fie deschis (sensibil contextual) faţă de poveste. Deschiderea nu 
este însă niciodată perfectă, deoarece pe baza informaţiilor noastre 
anterioare facem o analiză a intenţiilor povestitorului. Pe baza lui 
Wolfgang Iser (1989), Bruner numeşte povestea dată un act special 
de vorbire. În afară de aceasta, deschiderea face posibilă ca în viaţa de 
zi cu zi narativul să fie instrumentul potrivit al negocierilor culturale. 
Suntem capabili să producem şi să evaluăm versiuni ale poveştii care 
concurează unele cu altele. 

Aspectul al zecelea amintit de Bruner este cel al acumulării 
narativelor. Spre deosebire de cunoaşterea ştiinţifică fundamentalistă, în 
cazul narativelor se pune întrebarea cum se pot potrivi diversele povestiri, 
este oare posibilă formarea unui tot, sau în ce măsură se poate opera 
cu precedenţi în cursul interpretării. Adică, ce fel de strategii pot fi 
descoperite în formarea culturii, a tradiţiei, a „versiunilor despre lume”. 
Sunt bine cunoscute născocirile de cauzalitate istorică, crearea unei cauze 
din anteriorul temporal; interpretarea simultanului ca interdependenţă. 
Aceste născociri se pot răspândi şi pot să apară ca modele. Pentru 
constituirea culturii, este nevoie de capacitatea de a aranja evenimentele 
trecutului la locul lor într-o succesiune continuă până în prezent, adică 
de construire de istorie. Aceasta este o sarcină permanentă, continuă. 
Tocmai această construcţie continuă a trecutului dă formele canonizării, 
şi aceasta face posibilă descoperirea rupturilor, precum şi a modalităţii 
de a le interpreta. Intelectele umane sunt asemănătoare şi ele lucrează 
împreună în procesul comun al acumulării narative. „Nici poveştile noastre 
de viaţă individuale (…) nu pot fi separate de continuitatea poveştii 
sociale construite şi stăpânite în comun, în care ne putem amplasa pe noi 
înşine şi continuitatea noastră personală.” (CNR, p. 20)

După prezentarea aspectelor narativului revenim la premisa inţială 
a lui Bruner, şi anume, cunoştinţele şi experienţa umană au domenii 
specifice, care sunt susţinute şi organizate de instrumente culturale 
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specifice. Consecinţe: evoluţia intelectului nu se produce într-un vacuum 
cultural, adică structurile simbolice ale culturii sunt indispensabile pentru 
formarea activităţii intelectului. Cultura are arii relativ independente, 
dar pe lângă acestea există acele domenii ale experienţei care trebuie 
să fie stăpânite de toţi membrii normali ai societăţii, în cazul în care 
cultura este una vie. De exemplu: o anumită comunitate lingvistică, o 
comunitate de credinţe şi proceduri sociale: ce gândim despre om, cum 
trebuie să se raporteze oamenii unii la alţii – comunitatea psihologiei 
populare, după cum a numit-o în Acts of Meaning. Aceste domenii se 
organizează în esenţă în formă narativă. Acestea sunt de fapt aspectele 
fundamentele ale realităţilor narative, ar trebui arătat cum pot organiza 
structura experienţei umane în anumite cazuri singulare.

Am văzut că atât în interpretarea lui Bruner, cât şi a lui MacIntyre 
şi cea a lui Tengelyi, narativul este un cadru explicativ şi normativ. Face 
posibilă interpretarea trioului format din „lume – omul acţiunii înzestrat 
cu intenţie – consecinţă”, fiind în acelaşi timp un instrument pentru 
evaluarea acţiunii (a celui care o realizează). Narativul este instrumentul 
construirii realităţii. Această construire afectează toatele elementele 
trioului de mai sus – lumea luată în sensul ei larg şi situaţia concretă în 
care se derulează acţiunea, deoarece povestea se conturează în cadrul 
unei poveşti sau scene prezumtive (structura narativă), cadru în care 
se amplasează actorii şi evenimentele. Tocmai din acest motiv sunt 
posibile naraţiuni care concurează: o narativă dată este o interpretare 
posibilă despre motivaţiile acţiunii umane. Actul creării narativului este 
crearea evenimentelor înseşi în lumina narativului general, cuprinzător: 
evenimentele devin funcţiile, „servitorii” narativului. Povestea în formare 
devine şi o variaţiune a formelor canonice ale culturii. Narativul 
interpretează evenimentele în aşa fel încât ele să se potrivească cu 
cunoştinţele anterioare ale celor cărora i se adresează, pe care îi 
afectează. Narativul care vorbeşte despre rupturi nu are însă sarcina 
să rezolve problemele: dacă narativul conţine, exprimă problemele 
fundamentale ale omului, atunci îşi îndeplineşte sarcina de a da sens 
vieţii umane şi de a o face suportabilă în acest fel. 

Există în acelaşi timp abordări psihologice narative ale eului însuşi 
care identifică povestea vieţii cu identitatea de sine. Conform acestora, 
autobiografia este un set de proceduri pentru „confecţionarea vieţii”, şi 
nu doar simpla înregistrare a evenimentelor. Probabil că şi interpretările 
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înguste ale narativului au contribuit la apariţia, respectiv întreţinerea, 
unor dezbateri ramificate despre narativ şi identitatea de sine, şi 
identitatea de sine narată/narativă. În ultimii cinci s-au înmulţumit 
semnificativ vocile critice la adresa surprinderii narative a identităţii 
de sine. J. Phelan vorbeşte de exemplu de un adevărat imperialism 
narativ, J. lippitt critică accentuarea exagerată a unităţii narative, 
iar G. Strawson pune bazele unei contra teorii. P. lamarque este de 
părere că se pune întrebarea dacă subiectul are o poveste adevărată, 
şi dacă aceasta este influenţată de povestea narată. După părerea 
lui unitatea vieţii este dată de faptul că viaţa totdeauna aparţine 
de cineva. (lamarque 2004, p. 404) Dacă însă valoarea explicativă 
a narativelor este cea importantă, părerea lui este că explicaţia de 
cauzalitate este mai potrivită. (lamarque, 2004, p. 406) Bruner a 
considerat unul din aspectele importante a narativelor tocmai legătura 
care există întotdeauna între acţiunea, povestea umană şi intenţie, 
ceea ce presupune alegere, şi deoarece legătura între intenţie şi 
acţiunea care urmează este slabă, în narative nu se pot da explicaţii 
cauzale, ci mai degrabă interpretări care vorbesc de intenţii. lamarque 
exclude activitatea hermeneutică din lumea umană. 

Fenomenele vieţii omeneşti trebuie să se articuleze. Nu afirmăm 
– pe baza celor spuse de Bruner, MacIntyre şi Tengelyi – că fiecare 
moment al vieţii noastre trăite l-am articula prin narativ, nici faptul că 
relatările narative ale identităţii de sine ar avea fundament metafizic. 
Teoriile identităţii de sine narative pot da socoteală despre criteriile 
practice şi particularităţile omului în acţiune – unde „caracteristica 
cunoaşterii nu este vederea, nici dovedirea, ci interpretarea”. (Foucault)
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Habermas este apărătorul democraţiei constituţionale, al individu-
alismului şi al drepturilor individuale şi prin tot ce a făcut s-a dovedit 
a fi un partizan al solidărităţii sociale şi al reformelor sociale. El sus-
ţine că, pe lângă egalitatea în faţa legii, o condiţie indispensabilă a 
democraţiei constituţionale este şi faptul ca cetăţenii să se considere 
şi creatorii legilor. Fără a putea fi separată de evaluarea istoriei sec. 
20 a Germaniei, Habermas consideră ca o sarcină fundamentală de-a 
sa criticarea modalităţilor de abordare naţionalist-obtuze a soluţiilor 
pentru problemele sociale, politice. În ultimul deceniu şi jumătate, 
efectele globalizării au devenit o altă prioritate a cercetărilor sale. 
După părerea sa, starea de post-naţional este una faptică – denumi-
rea în sine arată că rolul politic al statului naţional a ajuns să fie pus 
sub semnul întrebării. Ca urmare a efectelor evidente ale globalizării, 
filozofia, teoria socială s-au văzut obligate să-şi îndrepte atenţia, în 
modul lor specific, spre problematica instituţiilor politice. În ultimele 
sale lucrări – amintim doar câteva: Between Facts and Norms, The 
Inclusion of the Other, Starea post-națională, The Divided West şi 
Europe, The Faltering Project – Habermas analizează tema posibili-
tăţii politicii democratice dincolo de statul naţional. 

Starea post-naţională şi statul universal

Politica democratică dincolo de statul naţional se poate realiza la 
două niveluri: cel al lumii întregi şi cel mai mic, adică nivelul regional. 
După crimele monstruoase ale sec. 20, a devenit evident faptul că 
statul nevinovat presupus de dreptul internaţional nu există, din acest 
motiv este nevoie de statul mondial. Este la îndemână modelul kan-
tian al stării cetăţeniei universale, care ar reglementa relaţiile dintre 
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state, ar pedepsi într-adevăr agresiunea, genocidul, crimele împotri-
va umanităţii, încălcarea drepturilor omului – o astfel de autoritate 
este ONU şi organizaţiile ei. Funcţionarea eficientă a unui astfel de 
stat universal este posibilă prin cooperarea marilor puteri. (Habermas, 
2006, pp. 19–20) amploarea problemelor, a căror rezolvare este în 
interesul propriu al fiecărui stat în cauză, face necesar ca statele naţi-
onale să se considere părţi ale comunităţii internaţionale. (Habermas, 
2009, p. 192) 

În zilele noastre, chiar şi în statele dezvoltate, suveranitatea poate 
fi menţinută doar într-o formă particulară. statul este reprezentat 
al cetăţenilor, persoane suverane ce acţionează colectiv şi posedă 
monopolul violenţei legitime dar, în acelaşi timp, în cadrul Uniunii Eu-
ropene şi a altor organizaţii internaţionale urmează de regulă deciziile 
luate împreună. (Habermas, 2006, p. 137)

Modelul structurii politice a stării post-naţionale este idealul kan-
tian al republicii universale. Kant vedea posibilă fundamentarea stării 
cetăţeniei universale şi a păcii eterne în constituţionalizarea tuturor 
relaţiilor internaţionale, în extinderea statului constituţional la nivel 
global. (Habermas, 2006, p. 143) Kant, în cele din urmă, a conside-
rat că se poate realiza doar organizarea benevolă a republicilor paş-
nice. Părerea lui Habermas este că societatea universală organizată 
pe baze republicane nu este o alternativă dezirabilă, iar în volumul de 
studii The Divided West schiţează alternativele posibile care se opun 
acesteia. (Habermas, 2006, p. 137) Din critica republicii universale 
a lui Kant s-a născut, pe de o parte, viziunea liberală hegemonă, cea 
a statului minimal într-o piaţă globală şi o societate reglementată de 
dreptul privat. Cealaltă alternativă, inspirată de schmitt, este cea 
a modelului bazat pe aversiunea faţă de modernitatea occidentală, 
conform căreia sfera politicii este dominaţia unor sfere de influen-
ţe, imperii rivale. a treia alternativă este opusul proiectului liberal, 
şi anume proiectul post-marxist, care renunţă de asemenea la stat 
ca centru al politicii, iar lumea globalizată o vede ca pe o dinamică 
a unor centre parazitare şi a unor periferii exploatate. (Habermas, 
2006, pp. 185–193)

Habermas consideră că nu trebuie renunţat complet la ideea lui 
Kant, şi referindu-se la lucrarea sa Metafizica moravurilor, susţine 
că „există o legătură conceptuală între rolul legalităţii promovatoare 
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de pace şi între cea a legalităţii care serveşte libertatea, şi care este 
considerată din acest motiv legitimă de către cetăţeni”. (Habermas, 
2006, p. 121) Părerea lui Habermas este că se poate formula con-
ceptual acel „sistem politic cu mai multe niveluri care asigură pacea 
şi drepturile omului deasupra naţiunilor (supranational) fără autorizări 
din partea statelor – nu are monopolul guvernării universale şi nici cel 
al aplicării violenţei –, fiind în acelaşi timp capabil să rezolve provocă-
rile politicii interne globale la nivelul care străbate naţiunile (transna-
tional)”. (Habermas, 2006, p. 144)

Habermas face deci distincţie între nivelurile naţional, cel care stră-
bate naţiunile şi cel supranaţional. (Habermas, 2006, pp. 94–102) sar-
cina nivelului supranaţional am schiţat-o mai sus. sarcina nivelului care 
străbate naţiunile ar fi reacţia la provocările globalizării economice. la 
acest nivel trebuie administrate în esenţă probleme de distribuţie (cli-
mă, protecţia mediului, surse de energie, apă potabilă etc.) Habermas 
consideră că, de la începutul lumii moderne ne confruntăm cu proble-
ma „păstrării reţelei solidarităţii între membrii comunităţii politice” îm-
preună cu echilibrul politicii şi a pieţei, în cadrul menţinerii echilibrului 
fragil al democraţiei şi al capitalismului. (Habermas, 2009, p. 190)

„În comunitatea internaţională a statelor suverane nu există re-
stricţiile care ar putea să apară din obligaţiile legislative mutuale. 
Doar limitarea voluntară a aplicării suveranităţii (...) poate transfor-
ma părţile unite prin contract într-o comunitate »creată« politic.” 
(Habermas, 2006, p. 133) instituţia care se crează în acest fel nu 
poate fi considerată în nicio privinţă un stat republican. În esenţă, ro-
lul este jucat de relaţiile orizontale dintre statele membre, în opoziţie 
cu tendinţele centralizatoare. Constituţionalizarea dreptului internaţi-
onal „duce de la asocierea ne-ierarhică a celor care acţionează colec-
tiv la organizaţii ale ordinii cosmopolitane care se situează deasupra 
naţiunilor şi care le străbat pe acestea”. (Habermas, 2006, p. 133) 
După părerea lui Habermas, în ziua de azi acest proces se materiali-
zează în trei organizaţii foarte diferite: ONU, Organizaţia Mondială a 
Comerţului şi Uniunea Europeană. Caracteristica lor comună este că 
le lipsesc mandatele puternice pentru guvernarea (governance) care 
străbate naţiunile şi care se situează deasupra naţiunilor. 

Habermas consideră însă că legitimitatea nu se poate formula ca 
o analogie a statelor democratice federale, în contrast cu concepţia 



Éva Biró-Kaszás

68

statului federal universal al lui Höffe, deoarece procesul are simultan 
actori colectivi şi individuali. De exemplu, carta ONU precizează că 
principiul de bază este egalitatea statelor suverane, dar, totodată, 
Consiliul de securitate al ONU are dreptul să se amestece în afacerile 
statului, dacă acest lucru este cerut de apărarea drepturilor omului. 
„Pe baza acestora, putem considera organizaţia mondială comunita-
tea »statelor şi a cetăţenilor«. În mod similar, Convenţia de la Bruxel-
les a înaintat proiectul Constituţiei Europene în »numele statelor şi 
al cetăţenilor Europei«.” (Habermas, 2006, p. 135) Habermas îşi eti-
chetează propria concepţie ca „Politică internă globală fără guvern 
universal”, aceasta presupunând o societate globală fără centru, con-
struită politic, şi în care „guvernarea globală ar păstra pentru state 
instituţii şi proceduri la niveluri care se situează deasupra naţiunilor 
şi la niveluri care le străbat pe acestea”. (Habermas, 2006, p. 135) 

Constituţionalizarea eficace a dreptului internaţional – atât la ni-
veluri situate deaspura naţiunilor, cât şi la cele care străbat naţiunile 
– nu se poate lipsi de nivelul statului naţional, deoarece doar în ca-
drul statului se pot asigura drepturi egale pentru cetăţeni cu privire 
la influenţarea luării deciziilor. Cel mai de jos nivel este, deci, nivelul 
naţional, care înseamnă statele membre ale ONU. Nivelurile s-ar in-
fluenţa reciproc, în cadrul statului naţional acest lucru înseamnă că, 
constituţiile naţionale ar trebui să se adapteze la principiile constituţi-
ei universale. După cum am spus deja, acest nivel ar însemna terenul 
legitimării democratice a statului universal. 

identitatea politică comună nu este o precondiţie a legitimării de-
mocratice a statului universal, ci tocmai procesul constituţionalizării 
poate crea acest lucru (patriotism constituţional). Conform teoriei 
acţiunii comunicative a lui Habermas, structura comunicării conţine 
lipsa de constrângere şi egalitatea, adică condiţiile pentru realizarea 
consensului, care sunt, în acelaşi timp, precondiţiile legitimării demo-
cratice. 

am să prezint concepţia lui pe baza unei lucrări anterioare. Ha-
bermas formulează propriul model discursiv în urma analizei modelelor 
normative ale democraţiei. Părerea lui este că se poate păstra ideea 
materializării suveranităţii în naţiune fără să fie nevoie de reîntoarce-
rea la forma de republicanism a lui rousseau. Mai departe spune că 
trebuie renunţat la acea „procedură îndoielnică” care constă în nevoia 
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de a exprima suveranitatea prin categoriile părţii şi a întregului, şi 
propune o concepţie de societate fără centru, care poate fi dedusă 
din teoria sa a discursului. adică, suveranitatea populară ar trebui 
exprimată prin terminologia intersubiectivităţii: 

„Cu toate că a devenit anonimă, suveranitatea populară se retrage în 
procedurile democratice şi în formularea juridică a precondiţiilor acestora 
doar pentru ca să apară ca o putere generată comunicativ. Mai precis, 
această putere comunicativă îşi are originea în interacţiunea dintre insti-
tuţionalizarea în legi a formării voinţei şi publicitatea mobilizată cultural.” 
(Habermas, 1996, p. 251)

adică, prin utilizarea unor proceduri comunicative corespunzătoa-
re, şi nivelele situate dincolo de naţiuni pot funcţiona în mod suveran, 
iar noţiunea de „popor” se foloseşte în sensul neutru de component 
al statului universal, al comunităţii Europene sau al statului. În acest 
fel se poate elimina ideea falsă a omogenităţii, care este sugerată de 
sensul iniţial al cuvântului „popor”. Cum se poate oare concepe legi-
ferarea formării voinţei peste nivelul naţional? acesta este răspunsul 
lui Habermas:

„Într-o comunitate democratică nu e permisă considerarea auto-înţelegerii 
politico-morale a cetăţenilor ca a priori istorico-cultural pentru posibilita-
tea formării democratice a voinţei, ci doar ca pe un conţinut lichid al unui 
proces ciclic care se generează ca urmare a instituţionalizării prin lege a 
comunicării cetăţenilor.” (Habermas, 1996, p. 161)

Habermas subliniază că şi identităţile naţionale moderne s-au for-
mat tocmai celor descrise mai sus. Mai mult chiar, însăşi „subiectul 
social” este „konstitutum proceselor comunicative”. (Weiss, 2005, p. 
59) astfel, Constituţia Europeană – sau chiar constituţia mondială 
– ar putea juca un rol catalitic în realizarea acestui proces la nivelul 
situat deasupra naţiunilor. vorbind despre Europa, Habermas este de 
părere că

„Europa s-a unificat de câtva timp din punct de vedere economic, social 
şi administrativ, şi are o fundaţie culturală comună, precum şi experienţa 
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comună a înfrângerii naţionalismului. Nu există obstacol a priori pentru ca 
voinţa politică dată să creeze contextul comunicativ necesar din punct de 
vedere politic de îndată ce s-au puse bazele constituţionale ale unui astfel 
de context.” (Habermas, 1996, p. 161)

se pune întrebarea cu privire la existenţa reală a acelei voinţe poli-
tice – adică, poate oare publicitatea globală neorganizată constituţio-
nal transforma influenţa comunicativă în putere politică –, care poate 
duce la un nivel corespunzător de integrare a societăţii globale şi care 
să asigure legitimitatea corespunzătoare pentru deciziile organizaţiei 
mondiale. (Habermas, 2006, p. 142) Norocul este, remarcă Haber-
mas, că, deoarece organizaţia mondială are ca sarcină principală asi-
gurarea păcii şi a drepturilor omului, pentru acest lucru este suficient 
că, comunitatea internaţională condamnă moral încălcarea acestora. 
Mecanismul formării voinţei se poate desfăşura după cum urmează:

„Premisa culturală comună serveşte ca o bază îngustă, dar energică, a 
judecăţii. Este suficientă, pe de o parte, pentru ca să includă pe lista pro-
blemelor de rezolvat ale comunităţii mondiale, adică să treacă pe ordinea 
de zi, reacţiile normative care vin din lume, iar pe de altă parte să creeze 
legitimitate pentru vocile publicităţii globale. atenţia acesteia din urmă 
este orientată spre anumite întrebări de către mass-media.” (Habermas 
2006, p. 143)

Conform concepţiei societăţii universale fără centru, drepturile 
omului şi pacea la nivel supranaţional ar putea fi asigurate de o or-
ganizaţie mondială, în spiritul Cartei ONU. la nivelul care străbate 
naţiunile, la acest nivel intermediar, marile puteri ar dezbate acele as-
pecte de politică internă care au depăşit simpla coordonare în privinţa 
problemelor echilibrului ordinii mondiale. (Habermas, 2006, p. 136) 
Habermas observă că, în afară de statele Unite, nu există un „ jucător 
global” care să aibă puterea corespunzătoare pentru restabilirea echili-
brului. ar fi necesar ca diversele state naţionale să înfiinţeze „regimuri 
continentale” asemănătoare cu Uniunea Europeană. 

al treilea nivel, cel al statelor naţionale, este cel unde mecanismele 
naţionale ale publicităţii democratice ar legitima într-un mod indirect 
activitatea care are loc la nivelurile superioare. În starea post-naţiona-
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lă care rezultă din globalizare, statele naţionale nu sunt capabile să-şi 
regleze economiile naţionale şi să asigure bazele pentru siguranţa 
socială şi din acest motiv, sunt nevoite să se deschidă spre comunităţi 
care depăşesc naţiunile. 

viaţa noastră de zi cu zi se bazează pe convingeri împărtăşite, pe 
adevăruri culturale şi pe aşteptări care sunt considerate evidente. În 
spaţiul public, armonizarea acţiunilor se petrece în cadrul unui limbaj 
comun şi a unor afirmaţii a căror valabilitate este recunoscută reci-
proc. Conflictul este întreruperea comunicării, care poate proveni din 
neînţelegere sau lipsă de sinceritate. „spirala violenţei porneşte din 
întreruperea comunicării, iar pe urmă, pe spirala necontrolabilă a ne-
încrederii reciproce, duce la încetarea comunicării.” (Habermas, 2006, 
p. 15) În acelaşi timp, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, lipsa asupririi 
şi fricii, duc la schimbarea mentalităţilor. 

Un aspect nou este fenomenul terorismului, care este adesea con-
siderat ca o formă de manifestare a războiului civilizaţiilor. Habermas 
consideră că terorismul, violenţa, au caracter structural, deoarece iz-
voarele lor sunt inegalitatea socială, discriminarea, sărăcia şi margina-
lizarea. Este de asemenea important modul în care cultura occidenta-
lă se prezintă pentru lumea exterioară. Numai atunci poate deveni un 
factor civilizator dacă se pune frână capitalismului, sunt tratate cele 
mai adânci inegalităţi – nu este permisă asistarea pasivă la sărăcirea 
unor regiuni şi continente întregi. Habermas vede în „războiul civiliza-
ţiilor” o denumire menită să ascundă, de fapt, ruptura în comunicare 
şi, după părerea lui, interese foarte concrete (energia, petrolul) îşi au 
rolul lor în menţinerea acestei rupturi. (Habermas, 2006, pp. 16–17)

Este posibil oare dialogul? Habermas consideră că, condiţia dia-
logului, a înţelegerii este o anumită egalitate a vorbitorilor. situaţia 
ideală de dialog, în limbajul politicii, se poate exprima prin conceptele 
de adevăr, libertate şi echitate. Modelul hermeneutic al înţelegerii nu 
dă faliment dincolo de graniţele culturii noastre; interpretările încear-
că întotdeauna înlăturarea prăpastiei dintre înţelegerile anterioare, 
oricât de mari ar fi distanţele culturale şi spaţio-temporale, respectiv 
diferenţele semantice. Este posibil acel proces al interpretării în care 
prin eforturi hermeneutice, participanţii lărgesc treptat orizonturile 
înţelegerilor lor anterioare, până în punctul în care are loc fuziunea 
orizonturilor. schimbarea reciprocă de perspectivă, privirea lucrurilor 
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din punctul de vedere al celuilalt, se pot realiza prin bună intenţie, 
prin renunţarea la violenţa nudă; acestea sunt însă condiţii necesare 
dar nu şi suficiente: este nevoie de situaţia de comunicare lipsită de 
distorsiuni şi violenţă latentă. (Habermas 2006, pp. 17–18) „institu-
ţionalizarea discursurilor arată spre o practică emancipativă.” şi în 
privinţa acestor discursuri e adevărat că 

„problema (…) este cum se pot dezvolta capacităţile de auto-organizare în 
publicităţile autonome pentru ca procesele formatoare de voinţă practice 
ale vieţii reale orientate spre valori de întrebuinţare să poată ţine în şah 
imperativele de tip sistem ale aparatului de stat şi ale sistemului econo-
mic, şi să poată aduce ambele subsisteme comandate de mass media 
într-o dependenţă de imperativele vieţii reale.” (Habermas, 1985, p. 255, 
citat de Némedi, 2000, p. 207)

ideea principală a teoriei acţiunii comunicative a lui Habermas 
poate fi considerată valabilă şi în cazul întâlnirii unei alte culturi sau 
pentru fenomenul denumit ciocnirea civilizaţiilor, şi anume că viaţa 
reală este în mod inerent una raţională – aceasta dă baza normativă 
pentru teoria lui Habermas şi asigură bazele dialogului. (vedeţi şi 
Némedi, 2000, p. 258)

„Doar individualismul egalizator al moralei raţionale pretinde recunoaşte-
rea reciprocă pentru toată lumea, conform respectului egal şi al judecăţii 
cumpănite reciproce, şi ca urmare, este universal în sensul cel mai bun al 
cuvântului. statutul de membru în această comunitate morală cuprinză-
toare, care, prin esenţă, este deschisă pentru toată lumea, înseamnă nu 
doar solidaritate şi includerea nediscriminatorie, ci şi dreptul fiecăruia la 
apărarea individualităţii şi a alterităţii sale.” (Habermas, 2006, pp. 23–24)

Conform modelului discursiv al lui Habermas, starea post-naţiona-
lă poate însemna într-adevăr transformarea rolului nivelului statului, şi 
nu este doar etichetarea unei tendinţe politice, sociale: „Cu cât învaţă 
mai repede să-şi dirijeze interesele în canalele noi ale »guvernării fără 
guvern«, cu atât vor putea schimba mai repede mijloacele tradiţio-
nale ale presiunii diplomatice şi ale intervenţiei militare cu exercitarea 
»moale« a puterii”. (Habermas, 2006, p. 176) Experienţa zilnică a 
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dependenţei reciproce şi dezbaterea acesteia, contactul internaţional 
regulat îi ajută pe cetăţeni în internalizarea legilor şi în conştientizarea 
apartenenţei la o comunitate politică mare. Habermas consideră că 
în acest sens este foarte important ca Uniunea Europeană să aibă 
succes, deoarece solidaritatea simţită la acest nivel intermediar, care 
străbate naţiunile, poate genera o solidaritate la scară mai mare. Mai 
mult, societatea universală construită politic nu poate funcţiona fără 
acest nivel intermediar. (Habermas, 2006, pp. 177–119) Procesul de 
formare a Uniunii Europene este considerat de Habermas ca model 
pentru construirea societăţii universale a cetăţenilor, dar vede, în ace-
laşi timp, că procesul integrării europene a încetinit. 

Identitatea şi constituţia europeană

În ciuda problemelor frecvente, care par de nerezolvat, integrarea 
europeană se dezvoltă. Explicaţia funcţionalistă a acesteia este că 
zona economică şi financiară unică produce constrângeri care gene-
rează în mod spontan reţeaua deasă a dependenţelor transnaţionale 
şi în alte sfere ale comunităţii. Habermas consideră însă că „forţa 
explicatoare a acestei forţe de acţionare nu este suficientă” şi că în 
prezent una din cele mai importante probleme teoretice de studiat în 
privinţa procesului de unificare este lipsa identităţii europene. (Ha-
bermas, 2006, pp. 67–68) această problemă cu pronunţat caracter 
politic nu poate fi rezolvată prin mecanismele pieţei, întocmai ca pro-
blemele politice ale extinderii spre Europa de Est şi cele ale eurozonei, 
respectiv situaţia politică globală modificată. 

Uniunea Europeană extinsă nu poate exista fără constituţie, de-
oarece procesele de decizie nu pot fi doar rezultatele unor tratative 
interguvernamentale, având în vedere că modalităţile de decizie posibile 
(unanimitate, majoritar, majoritate relativă cu ponderare) nu funcţio-
nează. În loc de acestea sunt necesare modalităţi de decizie similare 
celor utilizate în afacerile interne ale statelor membre, adică modalităţi 
bazate pe reflectare, pe deliberări, iar pentru aceasta este indispensabi-
lă încrederea şi conştiinţa apartenenţei la o comunitate care depăşeşte 
graniţele statelor. acest lucru ridică probleme foarte serioase de legiti-
mitate. Până acum, câştigul pozitiv pe termen mediu adus statelor de 
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apartenenţa la UE a constituit o bază suficientă de legitimitate. Pen-
tru înlăturarea diferenţelor sociale, economice, rezultate din aderările 
recente este necesară o activitate politică activă. acestea afectează 
şi sfera autorităţii naţionale. sfârşitul ordinii mondiale bipolare obligă 
Europa la o mai bună analiză a rolului ei. (Habermas, 2006, pp. 69–70)

răspunsul la probleme poate fi constituţia: ea poate întări inte-
grarea, capacitatea pentru luarea de decizii colective, poate reduce 
aşa-numitul deficit democratic, fiind, în acelaşi timp, mediul dezvoltă-
rii identităţii europene. situaţia este tratată în mod diferit de tabăra 
euroscepticilor şi de cea a pro-eruropenilor. Primii susţin funcţionarea 
Uniunii Europene în forma interguvernamentală, iar cei din urmă sus-
ţin cooperarea integrată. Pentru susţinătorii formei interguvernamen-
tale, Uniunea Europeană este una din organizaţiile internaţionale fără 
misiune politică. Cei care sunt de partea integrării, deloc independent 
de atacul terorist asupra statelor Unite ale americii, ar dori să vadă 
Uniunea Europeană în lumea politicii ca pe un „ jucător global”, şi nu 
ca pe o parte a unei coaliţii în care statele Unite ale americii îşi asu-
mă un rol hegemon. această poziţie este întărită de faptul că nivelul 
statului naţional nu este suficient pentru rezolvarea problemelor poli-
tice, demografice şi a celor de asigurare socială. Habermas consideră 
că integraţioniştii sunt ajutaţi de acele guverne care, spre deosebire 
de viziunea neoliberală, susţin intervenţia statutului şi ar fi bucuroşi 
sa vadă un „model social european.” (Habermas, 2006, pp. 71–74)

se întăresc acele voci care spun că Uniunea Europeană nu se poa-
te dezvolta într-o comunitate politică cu identitate de sine, deoarece 
nu există poporul european. această problemă Habermas a analizat-o 
şi în lucrarea sa intitulată Between Facts and Norms. (Habermas, 
1996, pp. 500–505) acest argument consideră ca evident faptul că 
comunitatea politică poate exista doar pe bază de limbă, tradiţie şi 
valori comune. Mai sus, pornind de la Habermas, am pledat în favoa-
rea posibilităţii puterii politice a cetăţenilor europeni. această pute-
re este puterea comunicativă, care îşi are rădăcina în interacţiunea 
dintre instituţionalizarea în legi a formării voinţei şi publicitatea mo-
bilizată cultural. Mai concret, în ceea ce priveşte poporul european, 
şi identitatea europeană inexistentă, întrebarea esenţială este, după 
părerea lui Habermas, ce condiţii trebuie îndeplinite pentru realizarea 
solidarităţii dincolo de graniţe. (Habermas, 2006, p. 76)
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Forma solidarităţii intermediată de legi s-a format prima dată, îm-
preună cu conştiinţa naţională, în cadrul statelor naţionale „prin unifi-
carea naţionalismului şi a republicanismului”. istoria naţională este, de 
fapt, o construcţie academică produsă de istorici, etnografi, literaţi, 
lingvişti, etc. care prin socializarea instituţională şi prin canalele mass 
media a transformat gândirea cetăţenilor în aproximativ o sută de ani. 
această opinie publică a putut servi drept bază pentru angajamentul 
faţă de democraţia constituţională. (Habermas, 2006, pp. 76–77) 

acest tip de solidaritate politică s-a transformat însă între timp. 
„În cazul practicilor democratice, al proceselor publice de autoreflexie 
politică s-a format o dinamică internă.” În loc de destinul naţiunii, in-
teresele cetăţenilor sunt formulate în paradigme politice, de exemplu, 
paradigma justeţei. (Habermas, 2006, p. 77.) Un exemplu al realizării 
istorice a acestui proces este modul în care memoria traumelor naţi-
onale germane a condus poporul german la considerarea constituţiei 
proprii ca pe un rezultat. Precondiţia acestui proces a fost „împletirea 
constituţiei, ca parte a culturii liberale, în plasa deasă a experienţelor 
istorice şi în valorile dinainte de politică ”, adică – putem adăuga – să 
devină parte logică a lumii reale şi să se manifeste ca un imperativ ra-
ţional. În acest fel se poate produce „forma conştienţei care străbate 
naţiunile – o schimbare aparte prin care nu statul, ci constituţia va fi 
obiectul ataşării emoţionale”. (Habermas, 2006, p. 78) 

„În timp ce conştiinţa naţională s-a cristalizat în jurul unei forme statale 
în care indivizii au putut să apară ca actori împuterniciţi de comunitate, 
solidaritatea cetăţenească (civic) se formează în comunitatea politică for-
mată democratic de către cetăţeni liberi şi egali. Întrebara centrală nu 
mai este autoafirmarea comunităţii înspre exterior, ci menţinerea ordinii 
liberale în interior.” (Habermas, 2006, p. 78)

Pentru stat va rămâne, desigur, rolul foarte important de orga-
nizare a capacităţilor practice, a diverselor dimensiuni ale vieţii rea-
le. Nu se poate exclude nici posibilitatea ca diferenţa dintre istoria 
naţională şi experienţele istorice să servească ca material incendiar 
pentru forţele interne anti-europene. În acelaşi timp, problemele regi-
onale, religioase, sociale şi de politică de partid pot avea rădăcini în 
interese care depăşesc graniţele naţionale, putând avea rol unificator. 
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În această unitate însă pot juca un rol nu doar paradigmele politi-
ce universale, de exemplu, justeţea, ci şi particularităţile individuale. 
acestea însă nu mai pot să apară ca date a priori, ca naturale:

„acei cetăţeni care se consideră membrii unei comunităţi politice (…) 
acţionează conştienţi de faptul că comunitatea »proprie« este altfel ca 
celelaltele – în privinţa modului de trai preferat şi acceptat tacit împreună. 
acest ethos politic nu mai poate fi însă natural în continuare (...) acesta 
este ceva construit.” (Habermas, 2006, p. 80)

realizarea transparenţei caracterului nenatural, construit, este o 
condiţie indispensabilă a discursului bazat pe egalitate. Doar în acest 
fel se poate construi încredere şi o solidaritate care trece de graniţele 
naţionale. Dar această „încredere nu este doar un rezultat al procesului 
comun de formare a opiniei politice şi a voinţei, ci o precondiţie a ei. 
(…) identitatea cetăţenească politică, fără de care Europa nu poate 
obţine capacitatea de a acţiona independent, se poate constitui doar 
în sfera care străbate naţiunile.” (Habermas, 2006, p. 81, p. 82)

„spre deosebire de universalismul centralizat al vechilor imperii, 
modernitatea se bazează pe universalismul descentralizat având la 
bază acelaşi respect pentru toată lumea.” (Habermas, 2009, p. 196) 
această lipsă a centrului crează precondiţia şi în acelaşi timp nece-
sitatea ordinii globale stratificate, cu configurare pe trei niveluri, de 
genul celei descrise de Habermas. Nivelul mijlociu, cel care trece de 
graniţele naţiunilor, este cel al marilor puteri globale. la acest nivel, 
Habermas ar acorda un rol privilegiat unei Comunităţi Europene care 
poate gândi în perspectivă şi care poate să acţioneze în mod unitar. 
(Habermas, 2009, p. 197) importanţa acestui nivel se poate reliefa 
doar prin referire la nivelurile situate deasupra şi sub el. 

am vorbit mai sus despre faptul că Habermas consideră ordinea 
globală o guvernare fără guvern. Întrebarea este însă: dacă nu există 
stat care să ofere cadrul pentru procesele legitimării democratice, ce 
organizare instituţională îl poate înlocui pe acesta? Cele trei elemente 
ale statului constituţional sunt: statalitatea, constituţia democrati-
că, solidaritatea cetăţenească. statalitatea este definită în esenţă de 
infrastructura statală. Celelalte două elemente pot depăşi graniţele 
naţionale. Organizaţia mondială supranaţională ar avea competenţă 
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doar în problemele de menţinere a păcii şi de asigurare a drepturilor 
omului la nivel mondial. 

Nivelul care ne interesează pe noi aici, cel care străbate naţiunile, 
s-ar ocupa de „problemele globale de politică internă”: pe de o parte, 
inegalităţile în ceea ce priveşte înavuţirea, probleme ecologice etc., iar 
pe de altă parte, ar iniţia dialoguri între culturi pentru recunoaşterea 
civilizaţiilor principale ale lumii şi despre drepturile lor egale. Prima ca-
tegorie de probleme nu este în fond una politică, fiind totuşi una care 
îşi are rădăcinile în interesele naţiunii şi afectează împărţirea echita-
bilă. soluţia pentru ele, crearea posibilităţii pentru formarea voinţei 
politice, cer un cadru instituţional şi persoane autorizate să acţioneze. 
Nivelul supranaţional este unui ierarhic, iar cel care străbate naţiunile 
unul heterarhic, adică părţile în cauză sunt egale în privinţa puterii şi 
autorităţii. această structură heterarhică poate fi menţinută în func-
ţiune „doar de puteri extinse, de tip regional sau continental, care 
sunt reprezentative şi capabile să ia decizii şi să stabilească direcţii 
de acţionare.” (Habermas, 2009, pp. 113–114) Habermas se referă la 
statele Unite, China, india, rusia şi Uniunea Europeană.

am văzut, deci, că ideile lui Habermas referitoare la Europa sunt 
ghidate de democraţia constituţională, de apărarea drepturilor de li-
bertate a individului şi de solidaritatea socială. El schiţează concepţia 
unei societăţi universale fără centru, în care o organizaţie mondială 
asigură la nivelul supranaţional drepturile omului şi pacea, în spiritul 
Cartei ONU. la nivelul care străbate naţiunile, rolul de dezbatere a 
problemelor legate de echilibrul ordinii mondiale revine marilor puteri 
regionale. În acest sens, acordă un rol cheie Uniunii Europene, ca 
acea structură heterarhică care poate rezolva într-un mod eficace 
problemele regionale economice, sociale, culturale şi de altă natură 
care depăşesc graniţele naţionale. Din aceste motive, putem numi 
pe drept modelul lui Habermas ca viziunea Europei democratice şi 
cosmopolite. 
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La începutul anilor nouăzeci la Universitatea Debrecen un profe-
sor de filozofie scoţian, din Glasgow, a ţinut o conferință. A vorbit 
despre faptul că în societățile europene pendulul istorico-politic osci-
lează între naţionalism şi internaţionalism în timp ce în societatea 
americană este caracterizat de balansarea între individualism şi colec-
tivism. La prima vedere această deosebire pare corectă. Dar este 
ştiut că, conştiinţa naţională este foarte puternică în SUA. 

Alături de identitatea personală la sfârşitul secolului al 20-lea a devenit 
o întrebare importantă în filozofia americană problema identităţii naţionale, 
dar nu în acel sens european, unde această identitate înseamnă deosebirea 
şi apărarea naţiunii de celelalte naţiuni. Identitatea naţională europeană 
caută răspuns la întrebarea cine este maghiar, cine este francez, cine este 
român etc. Identitatea naţională europeană se deosebeşte şi protejează. 
Conştiinţa naţională americană caută răspuns la întrebarea pe baza căror 
fapte putem să zicem despre cineva că este american. În America se pune 
întrebarea care dintre identităţile naţionale americane servesc dezvoltării 
ţării şi care dintre aceste identităţi naţionale servesc cel mai bine dezvoltă-
rii în viitor. În Europa putem să vorbim despre naţionalism, iar în SUA 
despre patriotism. La sfârșitul secolului al 20-lea, în vederea definirii patri-
otismului, filozofii americani privesc înapoi şi reflectă la istoria lor.

Întrebarea de bază a identităţii naţionale americane este raportul 
dintre individualism şi colectivism. Pentru societatea americană este 
caracteristică pendularea între individualism şi colectivism fiindcă atât 
individualismul cât şi colectivismul a fost prezent în istoria americană. 

În opinia lui Charles Taylor, individualismul şi colectivismul sunt 
fundamentate ontologic sau axiologic.1 Atât în sensul ontologic cât 

1 Notele de subsol se referă la operele în limba maghiară! Cf. Charles Taylor: Ütköző 
szándékok: a szabadelvű-közösségelvű vita (Idei ciocnitori: disputa liberal-comunitar). In 
Horkay Hörcher Ferenc (Ed.): Közösségelvű politikai filozófiák, Századvég, Budapest, 
2002, pp. 153–156.

IdentItatea personală şI naţIonală 
în fIlosofIa amerIcană 

István Bujalos 
Universitatea din Debrecen



ISTváN BUjALoS 

80

şi în sensul axiologic individualismul extrem este prezent în viaţa spi-
rituală şi socială americană. Dar colectivismul extrem nu este nicio-
dată prezent fiindcă un asemenea colectivism poate să existe numai 
în lipsa libertăţii individuale. 

Individualismul ontologic deduce acţiunile, structurile şi instituţiile 
sociale din caracteristicile individului; chiar şi bunurile societăţii sunt 
privite ca lanţul bunurilor personale. Deducerea colectivismului are 
sens invers. 

Individualismul axiologic priveşte lumea valorilor societăţii ca 
rezultanta alegerilor valorilor personale, ba chiar mai mult, în indivi-
dualismul extrem individul este atât de independent încât valorile şi 
scopurile lui nu-i definesc identitatea personală. Colectivismul axiolo-
gic recunoaşte determinismul valorilor publice.

Concepţia individualismului şi colectivismului ajută la înţelegerea 
raportului dintre individualism şi colectivism în SUA.

În filozofia americană din secolul al 20-lea identitatea personală 
– chiar separată de identitatea naţională şi comunitară – este o pro-
blemă filozofică importantă. Identitatea personală nu este o proble-
mă unică, ci ridică o multitudine de întrebări. Identitatea personală 
explică ceea ce face ca omul să fie individual, ceea ce îl deosebeşte 
de alţii. Toate persoanele dispun de valori proprii care-i structurează 
viaţa particulară. Identitatea personală este particularitatea individu-
lui sau mai bine zis prin identitatea personală se exprimă caracteris-
ticile individului. Identitatea personală se schimbă periodic dar fără 
continuitate nu există identitate. Putem să spunem că, în cazul 
omului unic, nu putem vorbi despre identitate numerică, adică despre 
faptul că acelaşi om, într-o clipă cu totul diferită, este asemănător 
cu omul văzut într-o clipă anterioară. Putem să spunem doar că, 
identitatea personală înseamnă identitate calitativă, adică continuita-
tea şi asemănarea succesivă a omului cu sinele. 

Ce asigură continuitatea existenţei? Datorită existenţei corporale 
omul are o continuitate fizică. Identitatea omului se manifestă prin 
semne fizice precum amprentele sau genele. Când vorbim despre 
faptul că, pe Pământ trăiesc șapte miliarde de oameni, chiar şi 
atunci identitatea oamenilor o sesizăm în parte ca fiinţă corporală, 
organism biologic. Acest număr este dat de numărul organismelor 
umane. 
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Cu toate acestea, foarte puţini acceptă că omul este doar un 
organism biologic. La jumătatea secolului al 20-lea, o mare parte a 
filozofilor americani – Nagel, Nozick, Parfit, Shoemaker – au atribuit 
o importanţă determinantă percepţiei, memoriei şi – în legătură cu 
identitatea personală şi cu continuitatea identităţii –conştiinţei. Deşi 
aceste caracteristici sunt psihologice şi nu biologice. Dualismul stră-
vechi – lumea ideilor şi împărăţia umbrelor, materie şi formă, obiecte 
difuze şi gânditoare, corp şi spirit, materie şi conştiinţă, subiect şi 
obiect – primeşte formă nouă în filozofia americană a secolului al 
20-lea, în primul rând în filozofia spiritului. În zilele noastre, reducţio-
nismul este probabil cel mai răspândit. Conform acestuia suntem 
fiinţe materiale ca şi animalele, dar avem alte organisme decât anima-
lele. Sunt foarte mulţi care pot argumenta ireductibilitatea caracteris-
ticilor psihologice. Indiferent de concepţie, sunt cercetați aproape 
exclusiv constituenţii biologici şi psihici ai identităţii personale, relaţia 
biologică şi psihică. Filozofii mai sus menţionaţi analizează puțin sau 
deloc elementele sociale şi culturale ale identităţii personale. 

În ultima treime a secolului trecut mai mulţi filozofi americani 
s-au reîntors la întrebările dezbătute intens în pragmatismul american 
la începutul secolului al 20-lea şi au început să analizeze cum se 
încadrează caracteristicile naţionale, culturale şi comunitare în indivi-
dualitate. Au observat că identitatea personală, în afara stratului 
biologic şi psihic, mai are şi un strat socio-cultural.

În anii 1970, pe această cale, debutează în gândirea americană filozo-
fia lui john rawls, care în opera Az igazságosság elmélete2 (Teoria drep-
tăţii) prezintă o imagine a omului provocatoare pentru mai mulţi gândi-
tori. Imaginea de individualitate a lui rawls este individualistă, desigur, 
fiindcă vede omul ca actant liber, independent şi capabil să aleagă, 
identitatea sa nelegându-se de scopurile şi interesele momentane. 

rawls crede că individul decide în mod liber ce este bun pentru 
el, pe baza planului raţional de viaţă. Dacă un obiect are caracteris-
tici pe baza căruia alegerea acestui obiect în cadrul planului raţional 
de viaţă al individului este raţional, atunci acel obiect este bun pentru 
individ. Dacă un obiect este ales de mai multe persoane astfel, atunci 
acel obiect este bun omenesc. rawls consideră ca între oameni exis-

2 john rawls: A Theory of Justice. oxford University Press, 1972. Az igazságosság 
elmélete. (Traducerea Krokovay Zsolt) osiris, Budapest, 1997.
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tă un larg consens privind definirea a ce poate fi considerat bun 
omenesc. Libertatea, posibilitatea şi respectul de sine fac parte în 
mod cert din această categorie. 

Dacă oamenii consideră că un obiect este bun, atunci aceasta 
înseamnă că „vor să raţionalizeze acel obiect dat”. Atributul „bun” 
înseamnă propunerea şi lauda obiectului dintr-un oarecare punct de 
vedere. Dar punctele de vedere se schimbă de la caz la caz, vrem 
obiectele cu scopuri diferite. Punctele de vedere ale indivizilor sau 
altfel zis planurile raţionale definesc ce este bun pentru ei.

Așadar rawls crede că viaţa omenească nu este altceva decât o 
viaţă conform unui plan raţional. Planul raţional nu este proiectarea 
detaliată a acţiunilor individuale pe parcursul întregii vieți. mai degra-
bă vorbim despre ierarhia planurilor de scurtă durată chiar dacă în 
societatea noastră elaborăm planuri de lungă durată când alegem o 
ocupaţie sau funcţiune. Planul ne ajută să atingem scopurile perma-
nente şi generale, dar înainte de toate bunurile primare.3 Individul 
elaborează planul raţional de viaţă proprie, individul decide ce este 
bun pentru el – deci teoria lui rawls este individualistă. Individul 
elaborează planul de viaţă în cadrul binelui, adică limitele binelui şi 
dreptului delimitează bunul ce poate fi ales. Cadrul normelor dreptă-
ţii şi regulilor binelui este dat de societate, adică, după cum zice 
rawls, de comunitatea naţională închisă în sine.4 

În cursul dezvoltării morale individul învaţă regulile binelui, le înca-
drează în identitatea personală. rawls deosebeşte trei etape în cursul 
dezvoltării morale a individului. La începutul dezvoltării personale 
individul nu este liber deloc, moralitatea lui este formată de autorita-
tea națională externă adică poruncile familiei şi ale părinţilor. Aceștia 
îl cresc cu dragoste, le formează respectul de sine, dau moralitate 
copilului. moralitatea copiilor este primitivă, ei nu pricep încă sche-
mele generale ale binelui şi dreptului. moralitatea lor în această etapă 
este reprezentată de cuminţenie, de supunere şi de alăturare faţă de 
persoanele autoritare. 

omul nu este liber nici în a doua etapă a dezvoltării morale. În 
această etapă moralitatea individului este formată de asocierile 

3 Cf. john rawls: A Theory of Justice. oxford University Press, 1973, p. 410.
4 Expresia engleză: „self-contained national community” Cf. rawls, john: A Theory of 
Justice. oxford University Press, 1973, p. 457.
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umane şi ca un întreg de comunitatea naţională. Acestea definesc şi 
standardele rolurilor individuale. În această etapă individul va cunoaş-
te şi va învăţa idealurile soţiei bune, soţului bun, prietenului bun, 
cetăţeanului bun, colegului bun etc. În această etapă identifică şi 
învaţă cum trebuie acceptat că diferiți oameni au scopuri, planuri şi 
puncte de vedere diferite. În această etapă învaţă obligaţiunile şi 
sarcinile.

În primele două etape ale dezvoltării morale asocierile umane şi 
comunităţile naţionale formează componentele morale, culturale, 
sociale ale individualităţii individului. În aceste două etape şi în opinia 
lui rawls identitatea naţională constituie identitatea individuală. 

Individul va fi o fiinţă liberă, care formează planul raţional de 
viaţă, în etapa a treia a dezvoltării morale. În perioada moralităţii 
principiilor – aşa cum rawls defineşte această perioadă – dorim să 
acţionăm conform principiului dreptăţii, fiindcă recunoaştem că regi-
mul social corect facilitează binele nostru. Comportamentul nostru 
nu este definit numai de relaţiile noastre particulare ci şi de principii 
morale independente de cauzalitatea relaţiilor particulare. Prin senti-
mentul moral care este construit în temeiul principiilor morale putem 
să fim independenţi de cauzalitatea circumstanţelor noastre. În acţi-
unile realizate conform principiilor morale se manifestă natura adevă-
rată a omului: omul este o fiinţă liberă, egală şi raţională. Aceasta 
nu înseamnă că relaţiile şi atașamentele faţă de persoanele particula-
re, de grupuri şi de comunităţi ar fi dispărut ba chiar mai mult, 
„încălcarea relaţiilor faţă de persoane concrete şi de grupuri provoacă 
sentimente morale şi mai puternice”5 în noi. Dacă trădăm prietenia 
sau naţiunea, conştiinţa de culpabilitate este mai mare decât în 
momentul când am ajuns la nivelul moralităţii principiilor.

Identitatea personală a omului se reflectă în „coerenţa planului de 
viaţă, fiindcă acesta se bazează pe acea dorinţă de nivel superior că, 
în acord cu conceptul referitor la corect şi la drept să urmeze princi-
piile alegerii corecte”6 

Putem să vedem că în opinia lui rawls conţinutul identităţii per-
sonale al individului – atât dreptatea cât şi perceperea binelui – este 
constituit de comunitatea naţională, dar individul, ca deliberativ şi ca 

5 john rawls: A Theory of Justice. oxford University Press, 1973, p. 475. 
6 op. cit. p. 561. 
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formatorul planului de viaţă este liber şi poate să aibă o relaţie criti-
că faţă de identitatea comunitară-naţională.

Având în vedere toate acestea, comunitarul michael Sandel nu are 
dreptate, spunând că rawls închipuie un individ, care există premer-
gător de familia şi comunitatea lui şi a cărui decizii morale sunt libere 
de orice sarcină loială.7 rawls enunţă chiar contrarul: individul, la 
sfârşitul dezvoltării morale va deveni independent şi se va deosebi pe 
sine de comunitate. În opinia lui rawls identitatea personală a indivi-
dului şi caracteristicile personale sunt constituite de comunităţile 
(familia, asociaţiile şi națiunea) lui. Dar în etapa a treia a dezvoltării 
morale încă nu poate să se deosebească pe sine de caracteristicile 
proprii. Eul formează relaţia posesiei (mine) cu caracteristicile care 
constituie eul (me) şi cu aceasta devine o fiinţă liberă, autonomă.8 

Filozofiile comunitare apărute în anii 1980, care de atunci au o impor-
tanţă determinantă (Hayek, Nozick, Dworkin, rawls etc.), accentuează 
rolul comunităţii care constituie identitatea personală faţă de individua-
lism. Filozofii comunitari (Sandel, Walzer, macIntyre, Charles Taylor) 
gândesc ca societatea este guvernată de bunăstarea generală şi de sco-
purile comune, aşadar binele comunităţii este primar. moralitatea are 
rădăcini în experienţă, în experiența particulară a comunităţilor actuale. 

Dar michael Walzer observă corect că nu există o diferenţă radi-
cală între filozofiile liberale şi cele comunitare. Comunitarismul este 
numai corecţia liberalismului. Filozofiile comunitare intervin numai în 
apărarea comunităţilor (istorice). Comunitarismul accentuează doar 
că „omul nu este un erou liberal, nu este un individ autonom care 
alege calitatea de membru şi care trece liber dintr-o grupă în alta a 
societăţii civilizate. Faţă de acesta, noi, oamenii ne naştem în grupu-
rile noastre principale – în comunităţi culturale, naţionale şi lingvistice, 
unde se vor forma nu numai identitatea dar şi caracterul nostru…”9 

Filozofii comunitari critică societăţile din occident, în special 
societatea americană care, urmărind modelul liberal, poate să devină 

7 michael Sandel: Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge University Press, 
1982, p. 62. 
8 Chiar invers ca şi la Sandel. Compară cu: Sandel, michael: Liberalism and the Limits 
of Justice. Cambridge University Press, 1982, p. 55. 
9 michael Walzer: Politics and Passion Toward a More Egalitarian Liberalism. Yale 
University Press, New Haven & London, 2004, p. X.
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ţara persoanelor izolate radical, vatra persoanelor raţional egoiste, pe 
care le apără şi le separă de drepturile inalienabile. Liberalismul pro-
cedural din zilele noastre pare că luptă cu tradițiile şi cu comunităţi-
le tradiţionale – subliniază comunitarismul. 

Dintre filozofii comunitari, michael Sandel prezintă formarea istori-
că a comunităţii şi identităţii americane în opera Elégedetlenség a 
demokráciával (Nemulțumire cu democraţia)10. În opinia lui Sandel 
instituţiile şi experiența societăţii americane din zilele noastre sunt 
reprezentările teoriei liberale a lui ralws.11 Sandel povesteşte ca o 
întâmplare tristă cum liberalismul a devenit dominant în societatea 
americană. Zice că lupta concepţiilor politice rivale, liberalismul şi 
republicanismul caracterizează istoria americană, despre care asemănă-
tor cu rorty, şi Sandel are aceeași opinie. Esenţa istoriei americane o 
reprezintă politica.12 Chiar dacă istoricii gândirii susţin că e simplificator 
felul în care Sandel povesteşte istoria Statelor Unite, bazându-se pe 
dihotomia liberal/republican – putem spune că Sandel a scris o poves-
te foarte importantă. Sfârşitul poveștii este că astăzi SUA este o 
republică procedurală, care este zidită pe liberalismul procedural. Din 
cauza victoriei liberalismului procedural Sandel este trist, fiindcă din 
cauza republicii procedurale oamenii sunt nemulţumiţi. „viaţa noastră 
politică este plină de nemulţumiri. Cu toate că viaţa americană în 
ultima jumătate de secol a atins rezultate frumoase – victoria în cel 
de-al Doilea război mondial, belşug nemaivăzut, o mai mare dreptate 
socială pentru femei şi grupurile minoritare, sfârşitul războiului rece 
– viaţa noastră politică este frământată de teamă şi de frustrare.”13

oamenii sunt speriaţi de pierderea autoguvernării şi a autocondu-
cerii şi de eroziunea comunităţii. Sunt speriaţi de faptul că pierd 

10 michael Sandel: Democracy’s Discontents, America in Search of a Public Philosophy. 
The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, massachusetts, London, 
England, 1996.
11 Cf. michael Sandel: Democracy’s Discontents. p. IX.
12 Într-un interviu rorty a zis următoarele: „Cultura americană de fapt este politică. 
America s-a fondat pe concepţia etică a libertăţii. S-a fondat ca patria societăţii celei 
mai libere și este un loc unde democraţia este cea mai bună, unde orizonturile sunt 
deschise. Există o romanţă naţională, care zice: „suntem diferiţi de Europa, fiindcă am 
luat un start nou. Nu avem tradiţii, putem să formăm oamenii aşa cum presupunem 
că ei ar trebui să fie.” In Giovanna Borradori: The American Philosopher. University of 
Chicago Press, 1994, p. 109. Traducere proprie. B. I.
13 michael Sandel: Democracy’s Discontents. p. 3.
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controlul asupra forţelor care le dirijează viaţa şi cadrul moral al 
comunităţii se va dărâma.

Chiar dacă istoria americană este disputa liberalismului şi republi-
canismului, între principiul de libertate al democraţilor şi al republica-
nilor există şi o asemănare: oamenii sunt capabili să aleagă scopurile 
şi valorile. Conform republicanilor libertatea depinde de autoguverna-
re. Această înseamnă că omul împreună cu concetăţenii apreciază 
binele public şi formează destinul comunităţii politice. omul trebuie 
să aibă moralitate civilă necesară pentru autoguvernare. Deci politica 
republicană nu poate fi neutră faţă de valorile şi scopurile urmărite 
de cetățenii ei. Sandel recunoaşte că în tradiția republicană regăsim 
sclavia, excluderea femeilor din viaţa publică şi dreptul de vot bazat 
pe avere. Dar enunţă că „tradiţia republicană care accentuează 
comunitatea şi autoguvernarea poate să ofere corecţie pentru viaţa 
civilă sărăcită.”14

Libertatea liberală şi republicană a fost mereu prezentă în viaţa 
politică americană, „dar superficial zis, în perioada timpurie a istoricii 
americane a dominat republicanismul, iar liberalismul a devenit domi-
nator mai târziu”.15 

Diferența dintre liberalism şi republicanism este că, în primul rând, 
la origini nu are principiul de libertate. Sandel consideră că particula-
ritatea specială a liberalismului este că în chestiunea vieţii bune 
guvernământul trebuie să fie neutru. Acesta este principiul central al 
liberalismului, acesta deosebeşte gândirea politică modernă de con-
cepţia politică americană timpurie şi această idee s-a încadrat în 
instituţiile şi exerciţiile americane din zilele noastre. Această concep-
ţie distinctivă a liberalismului a definit-o ronald Dworkin în modul 
următor: „deciziile politice, cât se poate, trebuie să fie independente 
de toate concepţiile particulare ale vieţii bune şi de acelea care dau 
valoare vieţii. Fiindcă cetăţenii unei societăți au concepte diferite, 
guvernământul nu îi tratează ca cetăţeni egali, dacă preferă o con-
cepţie faţă de celălalt.”16

În cadrul liberalismului din zilele noastre nu există consens privind 
întrebarea care sunt drepturile fundamentale şi care sistem politic 

14 op.cit. 6.
15 Ibidem.
16 ronald Dworkin: A Matter of Principle. Harvard University Press, 1985, p. 191.
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este neutru. Sandel deosebeşte două şcoli în cadrul liberalismului 
contemporan: „liberalii egalitari susţin statul cu economia de piaţă şi 
cu asistenţa socială dezvoltată şi împreună cu sistemul libertăţilor 
cetăţeneşti sprijină şi unele drepturi sociale şi economice – dreptul la 
bunăstare, la educație, la sănătate etc. Liberalii libertariani apără 
economia de piaţă şi spun că politicile redistributive încalcă drepturi-
le oamenilor.”17 Sandel se menţine între egalitarii ralws şi Dworkin, 
iar reprezentanţii principali ai libertarianilor sunt Hayek şi Nozick. Dar 
ambele şcoli liberale au la bază principiile lui Kant, fiindcă pornesc de 
la ideea că suntem indivizi separaţi, cu scopuri, interese şi concepte 
despre o viaţă bună proprie.

Sandel critică liberalismul kantian. Această critică are la bază 
următoarea întrebare de bază: dacă eul independent alege scopurile 
proprii, atunci care este situaţia cu acele obligaţiuni care au la origi-
ne familia, poporul, cultura şi tradiția, şi nu sunt alese? Sandel criti-
că liberalismul kantian fiindcă eul liber de sarcini poate să aibă obli-
gaţiuni morale şi politice care sunt asumate în mod voluntar. Dacă 
cineva acceptă în mod voluntar o poziţie politică, atunci acceptă şi 
obligaţiunile ce decurg din această poziţie. Dar cetăţeanul oarecare 
nu are obligaţiuni faţă de concetăţeni cu excepţia acelei obligaţiuni 
naturale universale de a nu comite nedreptatea. Irealitatea acestui 
liberalism este ilustrată de Sandel cu exemple luate din istoria ame-
ricană: înaintea războiului civil, robert Lee a fost contra separării 
statelor sudice şi contra sclaviei, dar după declanşarea războiului civil 
a decis că obligaţiunile lui faţă de statul virginia depăşesc obligaţiu-
nile faţă de uniune, fiindcă „nu poate să-şi ridice mâna contra rudelor, 
copiilor, a vetrei”. Liberalii pot afirma că aceasta nu este o dilemă 
morală în realitate, fiindcă obligaţiunile morale faţă de uniune stau 
faţă-n faţă cu iubirea, sentimentul şi prejudecata. Dar cine poate să 
gândească în mod serios că din familie şi din vatră nu izvorăsc obli-
gaţiuni morale? Conform lui Sandel acest exemplu arată că, concep-
ţia liberală a omului este prea slabă ca să acopere întregimea obliga-
ţiunilor morale şi politice. Cu toate că toată lumea recunoaşte, aşa-
dar şi liberalii, existenţa obligaţiunilor de solidaritate. şi ei recunosc 
când argumentează în favoarea statului cu economie de piaţă şi cu 

17 michael Sandel: Democracy’s Discontent. p. 11.
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asistenţă socială dezvoltată dar conceptualizarea lor nu susţine statul 
modern cu economie de piaţă şi cu asistenţă socială dezvoltată. San-
del însumează în felul următor argumentarea liberală în favoarea 
statului cu economie de piaţă şi cu asistenţă socială dezvoltată: după 
ce omul nevoiaş nu este liber, de aceea liberalii egalitari ar impozita 
pe cei bogaţi ca să asigure condiţiile unei vieţi acceptabile pentru cei 
săraci. Argumentarea liberală nu se bazează deci pe binele comun ci 
şi pe dreptul celor săraci la o viaţă acceptabilă. În acest fel liberalis-
mul nu face referire la comunitatea cu care mă identific ci şi la o 
comunitate oarecare, ale cărei scopuri le împărtăşesc sau nu le 
împărtășesc. şi dacă liberalul zice că respectul general al vieţii umane 
reprezintă această comunitate, atunci Sandel poate să-l întrebe oare 
de ce asigură acest drept pentru acei oameni, care trăiesc în ţara 
noastră şi de ce nu se ocupă de viaţa acelora care nu trăiesc aici. 
Sandel concluzionează acea constatare critică conform căreia, „lângă 
o concepţie dată de oameni nu este clar cum liberalismul poate să 
apere graniţele particularităţii”18 – granițele fiind înţelese şi în mod 
teoretic dar şi în mod concret. 

republicanismul lui Sandel se deosebește de liberalism prin faptul 
că, în timp ce liberalismul declară prioritatea corectului faţă de bine, 
republicanismul este politica binelui comun. Binele comun este auto-
guvernarea şi susţine dezvoltarea trăsăturilor necesare pentru aceas-
ta. La aceasta se adaugă o altă diferenţă fundamentală, care înseam-
nă diferenţa conceptelor de libertate. Pentru republicanism libertatea 
este legată de autoguvernare. omul este liber dacă face parte dintr-
o comunitate politică care stăpâneşte propria soartă și omul este 
participant în deciziile luate de comunitatea care este partea guver-
nământului. Aşadar libertatea republicană necesită o formă anumită 
a vieţii publice dar care depinde de educarea moralităţii cetăţeneşti. 
În schimb libertatea liberală se leagă numai cazual de autoguvernare. 
Sandel zice că republica procedurală (aşa cum denumeşte şi Statele 
Unite din zilele noastre, şi ceea ce este întruchiparea liberalismului) 
reprezintă o libertate care este contrară cu democrația.19

Sandel caracterizează istoria Statelor Unite în secolul al 19-lea ca 
un fel de autoguvernare economică-politică locală. Exercitarea liber-

18 michael Sandel: Democracy’s Discontent. p. 17.
19 op. cit. p. 28.
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tăţii legată de autoguvernare şi de comunitatea locală a dus înainte 
Statele Unite. La începutul secolului al 20-lea, ca rezultat al schim-
bării capitalismului s-a născut economia naţională, şi aliniind la aceas-
ta politica locală a fost schimbată de politica naţională care a accen-
tuat identitatea naţională şi scopurile comunitare. La sfârșitul seco-
lului al 20-lea aceasta s-a transformat în politică procedurală neutră 
faţă de care, în ciuda rezultatelor obţinute, poate fi sesizată o insa-
tisfacţie aproape explicabilă. 

Sandel caracterizează istoria Statelor Unite ca o autoguvernare 
locală şi politică în secolul al 19-lea. Exercitarea libertăţii legată de 
autoguvernare şi de comunitatea locală a dus înainte Statele Unite. 
La începutul secolului 20, ca rezultat al schimbării capitalismului, s-a 
născut economia naţională şi aliniind la aceasta politica naţională 
care a formulat identitatea naţională şi scopurile comune, a fost 
schimbată de politica locală. La sfârșitul secolului 20 aceasta a deve-
nit o politică procedurală neutră contra căreia, chiar în ciuda rezul-
tatelor obținute, poate fi observată o nemulţumire inexplicabilă. 

Faţă de Sandel, care are concepte republicane referitor la comu-
nitate, neopragmaticianul richard rorty descrie diferit formarea 
identităţii istorice americane. 

Prima operă faimoasă a lui rorty „Oglinda filozofiei şi naturii” este 
critica teoriilor de corespondenţă a reprezentaţiilor şi a dreptăţii. În 
opinia lui rorty cunoştinţa nu reprezintă realitatea ci formează lumea. 
Aşadar nici filozofia nu poate să fie o ştiinţă întemeietoare mulţumită 
gnoseologiei. Trebuie să renunţe la aspiraţia pentru filozofia funda-
mentală. mai precis trebuie să-și ia rămas bun de la această aspiraţie.

rorty menţine că adevărul cunoştinţelor este dat de coerenţa lor 
precum şi de faptul că-şi dovedesc eficienţa în timpul formării în sens 
pozitiv a lumii. Aspiraţia filozofiei moderne privind cunoştinţele apo-
dictice nu poate fi îndeplinită fiindcă cauzalitatea lumii şi a omului nu 
poate fi eliminată. 

Identitatea personală a omului privat şi libertatea individuală pri-
vită ca auto-înfiinţare la rorty se leagă foarte strâns la cauzalitate. 
Nu există nici un fel de esenţă eternă, constantă, nici omul nu are un 
sâmbure constant, ci toate sunt cauzale ca şi relaţiile, aşadar noi 
înşine înfiinţăm lumea şi individualitatea noastră. „De fapt în viaţa 
noastră totul este incidental, începând de la întâlnirea spermatozoi-
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dului cu ovulul, din care ne-am născut …” – scrie rorty. Personalita-
tea, eul pentru rorty nu este altceva decât ceea ce a formulat 
Dennett: „centrul gravitaţiei narative” sau cum zice Lyotard: „punctul 
de oscilaţie al circuitului de comunicaţie”. Cauzalitatea pe de o parte 
înseamnă diacronie radicală şi istorie iar pe de altă parte înseamnă 
ne-detaşabilitatea cauzalităţii (a limbii, eului, a comunităţii) din 
întâmplările lumii.

 Deci concepţia de identitate a lui rorty este coerentă cu celelal-
te părţi ale filozofiei proprii, aşa cum libertatea concepută ca auto-
înfiinţare se potriveşte cu concepţia de identitate. Fiindcă personali-
tatea poetului puternic este una care înfiinţează un vocabular nou. 

rorty deosebeşte omul privat de omul de rând, de cetățean. Per-
soanele vieţii publice le numeşte liberali ironici. Dar liberalul nu recu-
noaşte cauzalitatea ci şi faptul că, cruzimea este lucrul cel mai rău 
pe care-l putem face. Cauzalitatea este o categorie ontică-ontologică 
în timp ce cruzimea este un concept moral-politică. 

Etica lui rorty este bazată pe cruzime iar cruzimea este o cate-
gorie negativă fondatoare. Cruzimea în etica lui rorty este un punct 
de reper absolut (deci nu cauzal), un punct de la care se îndepărtea-
ză mereu şi faţă de care poate fi măsurată dezvoltarea morală către 
o solidaritate umană mai mare. Cruzimea nu poate fi eliminată total, 
şi chiar în cursul istoriei în mod sinuos şi cauzal va creşte după care 
se va micşora din nou. 

Această etică este normă în politica şi cultura americană. Într-un 
interviu, rorty consideră politica ca cea mai distinctivă trăsătură a 
culturii americane. „Cultura americană în fapt este de natură politică. 
America s-a fondat pe concepţia etică a libertăţii. A fost fondat ca 
pământul societăţii celei mai libere, este un loc, unde democraţia este 
cea mai bună, unde orizonturile sunt deschise.”20 rorty aşează filozo-
fia în slujba politicii, mai precis în slujba democraţiei liberaliste din 
Statele Unite. 

În mai multe opere rorty povesteşte istoria democraţiei liberale 
din Statele Unite, dar aceste narațiuni nu sunt exemplele vreunei 
teorii politice şi nici nu se poate spune că rorty, prin povestiri şi 
istorie, ar abstractiza teoria politică sau filozofia politică. Nici nu 

20 Giovanna Borradori: The American Philosopher. University of Chicago Press, 1991, p. 109. 
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putem să zicem că rorty ar idealiza istoria americană şi ar prezenta-
o ca tip de ideal pentru alţii. În istoria americană sunt foarte multe 
greşeli, pot fi întâlnite crime şi devieri. Democraţia liberală americană 
nu este unitară nici din punct de vedere politic, istoria ei este carac-
terizată de disputa şi lupta multor şcoli, ideologii şi curente. 

Prin povestirea întâmplărilor şi interpretarea istoriei americane 
rorty formează viziunea. El se declară în general în favoarea demo-
craţiei liberale iar mai târziu în opera Achieving our Country (1998) 
în cadrul democraţiei liberale americane, prin povestirea istoriei de 
stânga, recomandă concepţia de stânga. Stânga este partidul speran-
ţei, stânga susţine cel mai bine speranţa unei vieţi mai bune. Libera-
lismul de stânga al secolului 20 dă naştere identităţii naţionale care 
deserveşte cel mai bine patria, fiindcă mişcările de stânga au ajuns 
cel mai aproape să realizeze visul lui Lincoln şi Statele Unite vor fi 
comunitatea statelor cooperative, prima societate fără clase sociale, 
unde veniturile şi bogăţia vor fi împărţite în mod egal, unde se asigu-
ră egalitatea de şanse şi libertatea individuală. În primele şase decenii 
ale secolului 20 aceasta a fost esenţa retoricii de stânga, atât în 
mişcarea Progresivă ca şi în New Deal. Această retorică a fost for-
mată de Walt Whitman şi john Dewey.

rorty este de acord cu Whitman că „Statele Unite de fapt este 
poemul cel mai mare” (Whitman). Statul naţional este un poet auto-
înființător şi un poem auto-înfiinţat. În opinia lui rorty oamenii ame-
ricani care înfiinţează patria lor proprie ocupă locul lui Dumnezeu. 
„Noi suntem poemul cel mai mare, fiindcă ne-am pus în locul lui 
Dumnezeu: esenţa noastră este existenţa noastră şi existenţa noastră 
se ascunde în viitor”.”21 – zice rorty. Dewey şi Whitman încearcă să 
secularizeze America, văd patria lor ca o democraţie paradigmatică, 
o ţară care poate să fie mândră de sine. mândră, fiindcă este o echi-
pă istorică fruntaşă.

21 richard rorty: Achieving Our Country. Leftist Thought in Twentieth-Century 
America, Harvard University Press, 1999, p. 22.





93

Discuţia contemporană despre identitatea politică este purtată 
întotdeauna într-o anumită constelaţie şi sistem de referinţă, adică 
nu se opreşte doar la politic în sine, ci vrea să arate ceea ce este altfel 
decât identitatea culturală, naţională, regională etc. Tocmai acest 
caracter dihotomic face dificilă definirea noţiunii în sine. Dacă sensul 
iniţial al politicului cuprindea tot ceea ce ţinea de viaţa publică, sfera 
de interpretare pentru care noţiunea poate fi considerată relevantă 
s-a restrâns considerabil în zilele noastre. Ca şi în Grecia antică, şi în 
zilele noastre ea este folosită în primul rând în legătură cu guvernarea, 
bineînţeles, şi în ciuda faptului că opinia publică consideră că „poli-
tica este prezentă pretutindeni”, politicul în sine poate fi interpretat 
doar în cadrul restrâns al politicii. Identitatea politică, la rândul ei, 
se rezumă la loialitatea faţă de putere, sau faţă de un anumit partid, 
ideologie, organizaţie politică. În acest context, identitatea politică 
europeană nu înseamnă altceva decât loialitatea politică faţă de Eu-
ropa, respectiv faţă de Uniunea Europeană. 

Formarea identităţii politice europene

În Grecia antică, politica cuprindea sfera întreagă a vieţii publice, îm-
preună cu persoanele şi temele ei. În centrul politicii nu se afla individul, 
ci comunitatea, polisul. Politica ca atare se baza, deci, pe o identitate 
situată deasupra indivizilor. Nu se referea la existenţă, ci la existenţa 
împreună, adică unea, integra membrii grupului, eliminându-i în acelaşi 
timp pe cei care nu-i aparţineau, pe străini. Această dualitate, etichitarea 
cu „noi” şi cu „ei”, însoţeşte întreaga istorie a politicului. (Bakk, 2003)

Identitatea politică nu îşi are însă începuturile în Grecia antică, 
ea aparţine mai degrabă discursului modernităţii. Identitatea ajunge 
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de fapt în centrul de atenţie a filozofiei, şi în primul rând a filozofiei 
politice, în epoca modernă, deşi categoriile ei imanente, de genul 
identitate naţională, politică, culturală, religioasă etc., au rămas no-
ţiuni neclarificate până în ziua de azi. Calhoun consideră că epoca 
modernă „a consolidat identităţile individuale şi categoriale, precum 
şi eforturile depuse pentru întărirea identităţii de sine”, în timp ce „au 
făcut problematice formarea şi recunoaşterea identităţilor”. (Calhoun 
1997, p. 99) Interpretarea limitelor individualităţii-colectivităţii, li-
bertăţii-determinismului a început în epoca modernă, cu precizarea 
că, între timp, însăşi teoria modernităţii şi-a transformat propriile 
concepte. Începând cu anii 1950, de exemplu, conceptul weberian 
de „modernitate” este utilizat simplificat pentru procesul general al 
dezvoltării sociale, spre deosebire de originile ei modern-europene. În 
viziunea lui Arnold Gehlen, modernitatea a dus la dispariţia premiselor 
iluminismului, doar consecinţele iluminismului acţionând în continuare 
(Gehlen, 1963), iar Habermas consideră că modernizarea societăţii, 
ajunsă în acest fel pe o traiectorie universală, se desparte de moder-
nitatea culturală devenită învechită, mai mult, accelerarea nestăvilită 
a proceselor sociale aduce cultura într-o stare „cristalizată”, în care 
toate posibilităţile imanente premiselor s-au realizat deja (Habermas, 
1998, p. 8). 

Heller ágnes consideră că, la baza lumii moderne stă libertatea, 
care a înlocuit fundamentele lumii premoderne, şi deoarece esenţa 
libertăţii constă în posibilitatea de a pune lucrurile sub semnul între-
bării, modernitatea nu are de fapt niciun fundament, fiind într-un pro-
ces permanent de auto-deconstrucţie. Acest lucru înseamnă, desigur, 
că modernitatea poate fi descrisă doar printr-un model cu mai mulţi 
factori, în care dinamica modernităţii este factorul cheie. În interpre-
tarea lui Heller, această dinamică poate fi descrisă prin negarea insti-
tuţionalizată a valorilor unei ordini sociale mondiale date, respectiv a 
validităţii lor, fiind susţinută prin solicitarea şi utilizarea permanentă 
a conceptelor de adevăr, bun şi just. Ca urmare a dinamicii moder-
nităţii, valorile tradiţionale, precum şi cele ale modernităţii, îşi pierd 
validitatea, deoarece sunt puse în permanenţă sub semnul întrebării. 
(Heller, 2000)

În viziunea lui Heller, în procesul permanent de recreare moder-
nitatea este ajutată de două tipuri de imaginar: imaginarul tehnic şi 
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cel istoric. Imaginarul tehnic îşi are rădăcinile în iluminismul raţio-
nal, este orientat spre viitor, oferă explicaţia dominantă a lumii prin 
modernitate, consideră oamenii şi natura ca fiind lucruri, crede în 
progres, recompensează utilul şi performanţa. În contrast cu acesta, 
imaginarul istoric este orientat spre trecut şi tradiţie, este bazat pe 
romantism, vizează memoria, influenţa sa asupra gândirii neavând 
drept obiectiv întărirea orientării spre scopuri şi mijloace, ci îmbogăţi-
rea în semnificaţii a lumii personale sau colective (Heller, 2008, p. 8). 
Deşi contradictorii, cele două tipuri de imaginar operează împreună 
în gândirea modernă, deoarece, de exemplu, cu toate că problemele 
legate de distribuţia socială apar în mod raţional şi orientate spre vii-
tor, argumentele „finale” care determină realizarea alocărilor sunt mai 
degrabă produsele imaginarului istoric. În lumea modernă, individul 
îşi poate organiza foarte bine viaţa pe baza imaginarului tehnic, cel 
istoric oferind doar perspectiva pentru aceasta. Pe de altă parte, în 
cadrul comunităţilor politice ambele tipuri de imaginar sunt prezente. 
Imaginarul istoric este cel care conduce cele trei forme de instituţio-
nalizare a identităţii colective: memoria, narativele colectiv şi autode-
finirile. Aceste trei elemente, respectiv instituţionalizarea acestor trei 
forme, contribuie la supravieţuirea comunităţii politice, dar imaginarul 
istoric nu joacă nici în aceasta un rol dominant, deoarece în funcţie 
de nivelul de instituţionalizare, imaginarul tehnic îşi are şi el rolul său. 
Imaginarul istoric poate fi asociat cu comunitatea modernă, bazată 
pe principii liberale, şi cu o structură de identitate colectivă, iar ima-
ginarul tehnic cu funcţionalitatea instituţională a comunităţii politice 
instituţionalizate. În supravieţuirea unei comunităţi politice cele două 
tipuri de imaginar funcţionează deci dihotomic. (Bakk, 2003, p. 39)

După cum am amintit în introducere, identitatea politică este în 
multe cazuri definită prin raportare la alte identităţi (de exemplu, 
cea naţională, culturală, religioasă etc.). Cei mai mulţi cercetători 
folosesc, de exemplu, identitatea politică ca un sinonim pentru identi-
tatea naţională, cu toate că cele două nu sunt întru totul identice în 
conţinut. Csepeli György, de exemplu, susţine că, condiţia sentimen-
tului natural de identitate naţională este ca persoana (individul) să 
aplice aceeaşi categorie naţională asupra ei însăşi care este aplicată 
de cei care aparţin acelei categorii asupra lui. El consideră că ele-
mentele cognitive ale identităţii naţionale pot fi educate, în procesul 
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de socializare individul se identifică cu cultura în care trăieşte, învaţă 
valorile scrise şi cele nescrise ale statului, sărbătorile, prin însuşirea 
ideologiei şi discursului naţional se formează conştiinţa apartenenţei 
la naţiune. (Csepeli, 1992) spre deosebire de aceasta, formarea iden-
tităţii politice este rezultatul unui alt „proces de socializare”. loialita-
tea faţă de putere, o ideologie, un partid, o organizaţie politică este 
fără îndoială rezultatul unei alegeri cognitive, conştiente, şi ca atare, 
se poate schimba din timp în timp, în contrast cu cea naţională. 

În cadrul ştiinţelor sociale se pot evidenţia două „tabere” în sta-
bilirea relaţiei dintre identitatea politică şi cea culturală: una din ele 
este de părere că cele două paradigme funcţionează pe baza logicii 
sau-sau (de exemplu, Jean-Marc Ferry, Heinrich schneider), deoarece 
identitatea culturală în contextul european este legată de un sistem 
de valori canonizat de mai multe mii de ani, cunoscut ca atitudinea 
„tradiţional-fundamentalistă”, în timp ce identitatea politică se rezu-
mă în mod expres la loialitatea faţă de „Europa instituţionalizată”, 
adică faţă de sistemul politic al Uniunii Europene, cu sistemul său 
de valori şi elita sa politică. Alţi cercetători sunt însă de părere că 
identitatea europeană are simultan atât valenţe culturale, cât şi poli-
tice, diferenţele fiind date doar de dominanţa uneia sau a alteia: sau 
identitatea culturală este dominantă (de exemplu rostoványi zsolt) 
sau cea politică (de exemplu Walter reese-schäffer, Dér Aladár), 
dar ambele joacă un rol în stabilirea identităţii europene a individului. 
(Dér, 2005)

În funcţie de abordarea aleasă, cercetătorii care au tratat tema 
identităţii politice europene se pot de asemenea împărţi în două ca-
tegorii: în cei cu o viziune simbolistă şi în cei cu una constructivistă. 
simboliştii (de exemplu simona Cerutti) pun la îndoială identitatea 
europeană în sine, susţinând că în cazul în care există aşa ceva, în-
semnătatea ei este nesemnificativă în comparaţie cu identitatea na-
ţională. Părerea lor este că dintre conştiinţele de identitate organiza-
te pe baze teritoriale, cea naţională este definitorie, deoarece ea se 
bazează pe o istorie, tradiţie, cultură, limbă etc. comune, pe când 
identitatea europenă nu poate să prezinte niciunul din aceşti factori. 
Constructiviştii însă (de exemplu Michael Bruter) susţin că există 
deja o identitate europeană şi că aceasta se va întări în viitor în rândul 
cetăţenilor uniunii. Ei consideră că identităţile naţionale evidenţiate 
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de simbolişti sunt de regulă angajamente construite în mod artificial 
din simboluri de către actorii puterii unei naţiuni date cu scopul de a 
legitima puterea lor şi cea a statului. Partizanii abordării constructi-
viste susţin că, conducătorii Uniunii Europene, întocmai ca în cazul 
statelor, au început construirea de simboluri în ultimii ani şi rezulta-
tele sunt din ce în ce mai evidente în acest sens. Unele simboluri, ca 
de exemplu, steagul, imnul sau banii, nu mai sunt specifice doar unei 
naţiuni, ci aparţin deja şi Uniunii Europene, iar cetăţenii uniunii se 
identifică din ce în ce mai bine cu ele. (szanyi, 2008) Cel mai puternic 
ataşament al cetăţenilor faţă de stat este de dat de statutul de cetă-
ţean, atât în sens naţional, cât şi în cel politic. În procesul de întărire 
a identităţii politice europene rolul cel mai important este jucat tot 
de statutul de cetăţean. Identificarea cu simbolurile se poate produce 
doar după aceasta, deoarece individul se simte parte a „sistemului” 
în primul rând ca cetăţean, adică nu este un străin sau oaspete în 
Europa. În cele ce urmează ne vom ocupa de rolul jucat de statutul 
de cetăţean în formarea şi întărirea identităţii, analizând drepturile, 
obligaţiile cetăţenilor, respectiv criteriile cetăţeniei în cazul a două 
ţări (românia şi Ungaria).

rolul statutului de cetăţean european în formarea identităţii 

După cum am precizat mai sus, identitatea europeană, ca identi-
tate politică, poate fi surprinsă mai greu, fiind un fenomen mult mai 
recent decât identitatea naţională, care se leagă de regulă de un ca-
dru bine definit: un stat. Această legătură este stabilită de instituţia 
cetăţeniei. Identitatea europeană, ca oricare altă identitate politică, 
este în esenţă una construită, dar în această structură este un statut 
juridic, întocmai ca asemănarea dintre cetăţenia statală şi cea uni-
onală, adică un cadru obiectiv, general care poate întări trăsăturile 
simbolice, sau chiar şi pe cele subiective, ale formării identităţii. 

Instituţia cetăţeniei unionale este o consecinţă complet nouă a in-
stituţionalizării Uniunii Europene, aflată într-o relaţie destul de com-
plicată cu instituţia cetăţeniei statale şi cu reglementările, destul de 
diferite, cu privire la aceasta existente în statele uniunii. 
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Cetăţenia unională şi drepturile asociate acesteia

Între anii ’50 şi ’90, Comunitatea Europeană era unită mai ales de 
relaţii economice, şi nu de cele politice. Ca urmare a acestui lucru, în 
primele patru decenii ale integrării, cetăţenii statelor europene mem-
bre nu sunt cetăţeni în sens social sau politic, ci pot fi consideraţi 
mai degrabă cetăţeni ai unei „pieţe comune”. (szalainé, 2009, p. 69)

Instituţia cetăţeniei unionale a fost creată prin Tratatul de la 
Maastricht (1992). Cetăţenia unională este un statut juridic particu-
lar la care sunt îndreptăţiţi cetăţenii uniunii, în paralel cu cetăţenia lor 
naţională. Cetăţenia unională a fost reconfirmată de Tratatul de la 
lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

reglementările1 privitoare la cetăţenia unională precizează că sunt 
cetăţeni unionali toate acele persoane care sunt cetăţeni ai unei ţări 
membre. Cetăţenia unională există prin intermedierea din partea ce-
tăţeniei statelor membre, apărând sub forma unui raport juridic între 
uniune şi cetăţeni pe lângă cetăţenia naţională. 

statului de cetăţean unional îi sunt asociate mai multe drepturi: 
pe lângă cele vechi, legate de activităţile economice (dreptul la libera 
circulaţie şi la libera şedere), apar cele noi, cu caracter politic (dreptul 
de vot, cel de petiţionare, dreptul la protecţie diplomatică şi consula-
ră). scopul introducerii drepturilor politice este fără îndoială întărirea 
coeziunii politice a uniunii. Cetăţenii nu s-au folosit de aceste aceste 
drepturi politice până în prezent, şi nici statele membre nu le-au utili-
zat cu prea mare entuziasm. (Craig & Búrca, 2009)

Cetăţenia unională poate avea un efect mai slab asupra întăririi 
identităţii ca urmare a faptului că reglementările statelor membre 
asupra cetăţeniei pot fi diferite, iar statele nu par să fie dispuse să 
renunţe la dreptul lor autonom de a stabili condiţiile de obţinere a 
cetăţeniei. Există în continuare state care consideră cetăţenia un ca-
dru exclusiv şi nu sunt dispuse să accepte instituţia cetăţeniei duble 
sau multiple, ceea ce devine din ce în ce mai mai necesară pentru 
facilitarea mobilităţii (de exemplu, Austria, Danemarca, Germania, 
luxemburg, olanda). 

1 http://www.univie.ac.at/rI/eur/20040401/HU_EC_Treaty_vienna.pdf, accesat la: 
8 iunie 2010. 
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Legile cetăţeniei în statele membre 

Deoarece cetăţenia unională poate fi obţinută doar prin cetăţenia 
diferitelor state, merită studiate reglementările statelor membre cu 
privire la cetăţenie. 

reglementările şi practica statelor membre ale Uniunii Europene 
cu privire la cetăţenie sunt studiate în detaliu în două volume publi-
cate în 2006, respectiv 2007, sub coordonarea lui rainer Baubock 
(Baubock ed. 2006, Baubock ed. 2007). 

Din aceste studii rezultă că procesul de formare a identităţii 
europene comune se confruntă şi cu faptul că ţările occidentale, 
membre mai vechi ale uniunii, şi cele est-europene, devenite membre 
recent, se raportează diferit la cetăţenie deja şi la nivelul limbii. 

În limba engleză există doi termeni pentru denumirea cetăţeniei: 
nationality şi citizenship. Primul termen este apropiat de conceptele 
de naţiune, naţionalitate, iar al doilea evocă conotaţii care se leagă de 
statutul de „cetăţean”. În legătură cu cetăţenia unională folosesc ex-
presia „national citizenship”, iar atunci când este vorba de o cetăţenie 
concretă, preferă expresia „nationality”, cu toate că ambele expresii 
sunt utilizate. În cele mai multe state ale uniunii cele două expresii 
apar cu aceeaşi semnificaţie. (Baubock ed. 2006, p. 98) În mod for-
mal, cetăţenia (nationality) este definită ca şi raportul juridic dintre 
individ şi stat, care însă leagă în acelaşi timp individul şi de legile 
internaţionale. (Baubock ed. 2006, p. 15). Este un principiu general 
acceptat dreptul unui stat dat să stabilească cine îi sunt cetăţenii. 

În spiritul secolului 19, cetăţenia (nationality) se referea în primul 
rând la drepturi de genul apărarea naţiunii da atacuri din afara ţării, 
respectiv excluderea „celorlalţi”. Într-o interpretare mai contempora-
nă, cetăţenia (nationality), se bazează pe istoria, cultura, etnicitatea 
comună, desemnând apartenenţa la o colectivitate cu convingeri şi 
valori politice comune. Nu putem însă vorbi de o noţiune explicită, 
unanim acceptată. (Baubock ed. 2006, p. 35) 

statele membre ale uniunii recunosc principiile generale legate de 
cetăţenie: toată lumea are dreptul la cetăţenie, adică trebuie evitată 
„apatridia” (statelessness), nimeni nu poate fi deposedat arbitrar de ce-
tăţenie, iar cetăţenia unei persoane nu este determinată automat nici 
prin căsnicie, nici divorţ nici prin schimbarea cetăţeniei soţului sau soţiei. 
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Evitarea cetăţeniei duble sau a celei multiple este un principiu ge-
neral acceptat în reglementarea juridică a cetăţeniei. În afara de pro-
blema loialităţii, în cazul cetăţeniei duble sau multiple pot să apară şi 
alte complicaţii legate de impozitare, serviciul militar, dreptul la vot. 
În ciuda acestui fapt, din ce în ce mai multe state ale uniunii se văd 
obligate să ia măsuri în sensul acceptării cetăţeniei multiple. 

Cele mai multe dintre „noile”state membre ale Uniunii Europene 
sunt foste ţări socialiste, iar în cazul lor noţiunea cetăţeniei se deose-
beşte de percepţia occidentală prezentată până acum. În aceste ţări, 
cetăţenia este strâns legată de interpretarea etnică, transferul cetă-
ţeniei către generaţiile următoare se produce în mod riguros pe baza 
descendenţei, există o repulsie puternică faţă de cetăţenia multiplă şi 
se pune mare accent pe grija pentru minorităţile care trăiesc în alte 
ţări, respectiv pentru cei din emigraţie (Baubock, 2007, p. 12). În 
acest ţări, emigrarea a jucat un rol mult mai important decât imigra-
rea, şi acest lucru a marcat puternic raportarea la cetăţenie. Deose-
birea esenţială dintre aceste ţări şi cele din Europa de vest constă în 
faptul că nici una dintre ele nu există ca stat independent în limitele 
graniţelor actuale de mai mult de 70 de ani. 

Aceste state sunt caracterizate de grija pentru naţiune, de frica 
pentru dispariţia ei, care pe lângă experienţa istorică, mai sunt susţi-
nute şi de situaţia demografică. Fragilitatea statalităţii în aceste ţări 
duce la supracompensare. În preambulul constituţiilor lor se vorbeşte 
de rădăcini străvechi şi de continuitate istorică. se pare că legitimita-
tea se bazează pe autohtonism şi pe continuitate. 

Cetăţenia unională aduce unele complicaţii din punctul de vedere 
al instituţiei existente a cetăţeniei. 

Un drept strâns legat de cetăţenie este cel al refuzului extrădării 
- statul suveran nu este obligat să-şi extrădeze cetăţenii. În cadrul 
Uniunii Europene însă acest drept este limitat de introducerea man-
datului european de arestare (European Arrest Warrant), un aspect 
al cetăţeniei unionale care excede cetăţenia statelor. 

o alta problemă se poate naşte din faptul că acordarea cetăţeniei 
este încredinţată statelor. Acest fapt poate crea probleme în cazul în care 
un stat al Uniunii Europene ar acorda cetăţenie şi unor persoane care nu 
sunt membre ale Uniunii (de exemplu, Ungaria maghiarilor din serbia, 
Croaţia, Ucraina, sau românia românilor din republica Moldova). 
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 Dreptul la liberă circulaţie în cadrul Uniunii, pe de altă parte, 
poate duce la situaţii în care cineva nu trăieşte în propria ţară timp 
de mai mulţi ani. În mod tradiţional, acest lucru ar putea să ducă la 
pierderea cetăţeniei, motiv pentru care statele membre trebuie să 
trateze cu circumspecţie aceste situaţii şi trebuie să-şi armonizeze 
legile proprii, interne cu cele ale altor state membre. 

 În unele state ale Uniunii, pe lângă instituţia cetăţeniei, există şi 
cea a semi-cetăţenii (denizen - termen folosit de politologul suedez 
Thomas Hammar), care desemnează grupuri de imigranţi care tră-
iesc de mult timp în ţara care i-a primit fără să fi obţinut cetăţenie. 
Aceştia au acces liber pe piaţa muncii, au anumite drepturi în privinţa 
asigurărilor sociale, iar în unele locuri pot chiar participa la alegerile 
locale. Din punct de vedere juridic însă ei nu sunt consideraţi cetă-
ţeni. Această situaţie este reglementată de directiva Consiliului Eu-
ropei adoptată în noiembrie 2003 şi care a intrat în vigoare în 2006. 
Această directivă a creat un nou statut: statutul celuia care rezidă 
aici pe termen lung (the long-term resident status), care se referă la 
acei străini care trăiesc legal de cel puţin 5 ani în ţara dată. Crearea 
statutului de „long-term resident” nu este scutită de probleme, mai 
ales din cauză că Uniunea Europeană a instituţionalizat şi cetăţenia 
unională. se pune întrebarea cât este de motivată diferenţa între 
drepturile conferite de cetăţenia unională şi cele conferite de statutul 
long-term rezident. 

Politica Ungariei în domeniul cetăţeniei 

Dintre statele care au aderat recent la Uniune în cazul Ungariei 
este cea mai evidentă aşezarea cetăţeniei pe baze etnice. Principiul 
etnicităţii este prezent în legile cetăţeniei, în prevederile privind acor-
darea vizei, în dispoziţiile privind dreptul de şedere şi cel de muncă. 
Conform specialiştilor străini, cetăţenia este abordată de statul ma-
ghiar sub aspect istoric, cultural, etnic şi emoţional, fără conştientiza-
rea statutului său juridic şi normativ, a sensului neutru într-un sistem 
democratic (Baubock, 2007, p. 135)

Această abordare a stat la baza Legii statutului din 2001, care a 
oferit cvasi-cetăţenie pentru persoanele de etnie maghiară din statele 
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vecine. Persoanele care pe baza legii statutului au primit certificate 
de maghiar beneficiază de următoarele avantaje: drepturi culturale 
şi în domeniul educaţiei, reduceri la biletele de călătorie, subvenţii în 
domeniul asigurărilor sociale şi al sănătăţii. Pe baza certificatului de 
maghiar, maghiarii din afara graniţelor pot lucra fără restricţii timp 
de trei luni pe an în Ungaria. legea statului i-a ajutat şi pe pedagogii 
maghiari (cu tichete de cărţi, de exemplu) şi pe acele familii care îşi 
înscriu copilul în clasă cu predare în limba maghiară. Alte ajutoare au 
fost garantate pentru instituţiile şi organizaţiile maghiare. legea sta-
tului maghiarilor a provocat reacţii puternice în statele vecine, care au 
interpretat gestul ca o limitare a propriei suveranităţi, iar, ca urmare 
a presiunilor exercitate, chiar şi comisia de la Veneţia2 s-a ocupat 
de ea şi a formulat mai multe critici, care se refereau în primul rând 
la unilateralitatea legii şi la lipsa unor consultări preliminare cu ţările 
afectate. 

Iniţiativa maghiară nu este un caz izolat. slovacia a adoptat în 
1997 Legea slovacilor de peste graniţă, care are prevederi asemănă-
toare. În ciuda acestui lucru, legea slovacă nu a stârnit nici pe departe 
reacţiile rezultate în urma legii statutului maghiarilor. În privinţa cva-
si-cetăţeniei maghiare, reacţiile cele mai vehemente au venit tocmai 
din partea slovaciei. 

Pe 26 mai 2010, Parlamentul Ungariei a adoptat textul de modi-
ficare a legii cetăţeniei maghiare, care le asigură maghiarilor de peste 
graniţă să obţină în procedură simplificată şi în condiţii privilegiate 
cetăţenia maghiară. Modificarea legii nu înseamnă acordarea cetăţe-
niei în masă şi în mod automat, adică este nevoie în continuare de o 
cerere individuală pentru obţinerea ei. spre deosebire de reglementă-
rile anterioare, legea nu le mai cere maghiarilor de peste graniţă să 
aibă reşedinţă în Ungaria şi nici susţinerea unui examen din cunoştinţe 
elementare despre constituţie. 

răspunsul slovaciei la modificarea legii maghiare a cetăţeniei a 
fost rapid şi energic. În aceeaşi zi, un grup de parlamentari slovaci a 
propus convocarea unei şedinţe extraordinare, iar în Bratislava a fost 
imediat convocat guvernul slovac pentru discutarea modificării legii 
cetăţeniei slovace. Pe data de 31 mai, Ivan Gasparovici, preşedinte-

2 organizaţie înfiinaţată în cadrul Consiliului Europei ca for de cooperare între specialiştii 
în drept constituţional.
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le slovaciei, a semnat modificarea legii cetăţeniei slovace, care prin 
prevederea conform căreia acel cetăţean slovac care în mod benevol 
devine cetăţean al unei alte ţări pierde în mod automat cetăţenia slo-
vacă, interzice în esenţă dubla cetăţenie. Cu toate că noua conducere 
a slovaciei este mult mai deschisă decât guvernul Fico, cu ocazia în-
tâlnirii dintre orbán viktor şi Iveta radicova din 15 dec. 2010, cei doi 
premieri au declarat că slovacia şi Ungaria se situează încă la mare 
distanţă în chestiunea naturalizării etnicilor maghiari de peste graniţă 
în procedură simplificată. În privinţa obţinerii cetăţeniei maghiare în 
procedură simplificată, nu este în continuare clar dacă noii cetăţeni 
vor avea, de exemplu, drepturi de vot, indiferent pe teritoriul cărei ţări 
au reşedinţa permanentă.3 

reglementările româniei privind cetăţenia 

În românia, obţinerea, respectiv pierderea cetăţeniei, sunt regle-
mentate de o lege promulgată în 1991 şi republicată pe 13 august 
2010. 

legea stabileşte cetăţenia română ca relaţia unei persoane fizice 
cu şi apartenenţa sa la statul român. legea precizează că doar cetă-
ţenii români pot ocupa poziţii de funcţionari publici şi în sistemul mi-
litar. legea se bazează pe principiul ius sanguis: copilul unor cetăţeni 
români (chiar şi dacă doar unul din părinţi este român) este cetăţean 
român, indiferent dacă s-a născut în românia sau în străinătate. 
Dacă părinţii unui copil născut pe teritoriul româniei sunt necunos-
cuţi, copilul primeşte cetăţenie română. 

Cetăţenia română se poate obţine şi la cerere, printre condiţii 
fiind domiciliu pe teritoriul ţării pentru o perioadă mai lungă de timp 
(opt ani, cinci ani pentru soţ sau soţie), loialitate faţă de stat, mij-
loace pentru o existenţă decentă, comportament bun şi lipsa unor 

3 legea nr. lv din 1993 privind cetăţenia maghiară a fost completată cu modificări care 
au intrat în vigoare la data de 20 august 2010 şi care prevăd că cetăţenia maghiară 
poate fi cerută şi de către persoane din afara graniţelor care au ascendenţi maghiari sau 
de persoane care ele însele au fost cetăţeni maghiari odinioară. legea poate fi aplicată 
de la 1 ianuarie 2011. Prima depunere de jurământ a avut loc pe data de 14 martie, o 
zi cu încărcătură simbolică. 
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antecedente judiciare, cunoaşterea limbii române şi a unor noţiuni 
elementare de cultură şi civilizaţie românească. Condiţiile referitoare 
la perioada de domiciliu în ţară se înjumătăţesc în cazul unui cetăţean 
al Uniunii Europene, a unei personalităţi recunoscute pe plan interna-
ţional, în cazul existenţei statutului de refugiat sau în cazul celor care 
au investit cel puţin un milion de euro în românia. 

Cetăţenia se poate acorda din nou şi persoanelor care au pierdut-
o, precum şi descendenţilor până la gradul trei, fie că se mută pe 
teritoriul româniei, fie că renunţă la cetăţenia anterioară, fie că nu. 

Aceste reglementări sunt aplicate în cazul acelor cetăţeni ai re-
publicii Moldova care doresc redobândirea cetăţeniei române, sau pe 
cea a părinţilor, bunicilor lor. Între 2002 şi 2005 s-au depus aproxi-
mativ 24.000 de cereri din Moldova şi Ucraina. (În 2009 aproximativ 
100.000 de cetăţeni ai republicii Moldova aveau cetăţenie dublă. În 
2009 la consulatul româniei de la Chişinău erau înregistrate 650.000 
de cereri.)

Condiţiile au fost înlesnite cu un an în urmă prin acceptarea şi a 
descendenţei de ordinul trei în locul celei de ordinul doi, prin elimina-
rea testului de limba română în cazul persoanelor care au avut deja 
cetăţenie română odinioară, iar perioada de acordare a răspunsului a 
fost redusă la 5 luni. 

Cetăţenia română intră în vigoare din momentul în care solici-
tantul depune jurământul faţă de ţară (Jur să fiu devotat patriei şi 
poporului romăn, să apar drepturile şi interesele naţionale, să respect 
Constituţia şi legile României).

Conform art. 5 alin. (2) din Constituţia româniei, cetăţenia ro-
mână nu îi poate fi retrasă unei persoane care s-a născut cetăţean 
român. 

Atât în cazul Ungariei, cât şi al româniei, se văd bine bazele et-
nice ale cetăţeniei, un lucru caracteristic statelor membre din estul 
Europei. 
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importanţa instituţiei cetăţeniei unionale 
din punctul de vedere al identităţii europene

Dacă până în 1990 Comunitatea Europeană a funcţionat mai de-
grabă ca o megaorganizaţie economică, şi legislatorii statelor comuni-
tăţii îi priveau pe cetăţeni mai ales ca forţă de muncă, de la începutul 
anilor ’90, în scopul întăririi unităţii politice, procesul de legiferare 
s-a reîntors la un fenomen neglijat în prealabil, şi anume la categoria 
cetăţeanului. Tratatul de la lisabona a salvat din ideea constituţiei 
comune europene Carta Drepturilor Fundamentale, iar în cadrul aces-
teia, instituţia cetăţeniei unionale, împreună cu drepturile asociate ei. 
szalayné sándor Erzsébet subliniază că Uniunea şi statele membre – 
se pare – că s-au îndepărtat în ultima vreme de la discuţiile europene 
referitoare la procesul adoptării unei constituţii, acestea fiind înlocuite 
din ce în ce mai mult de probleme de genul identităţii, a poporului, a 
moştenirii culturale, religioase şi umaniste a Europei, respectiv rapor-
turile legitimităţii normative. (szalayné, 2008, p. 80)

În legătură cu instituţia cetăţeniei unionale au fost formulate şi 
critici: cetăţenia unională nu este o noţiune prea puternică, nu con-
curează sub nicio formă cu cetăţenia statală, cetăţenia unională nu 
este însoţită de obligaţii, drepturile asociate cu statutul de long-term 
resident abia se deosebesc de cele conferite de cetăţenia unională. Pe 
baza lipsurilor enumerate mai sus, criticii trag concluzia că instituţia 
cetăţeniei unionale este prea puţin potrivită să întărească conştiinţa 
identităţii unionale a cetăţenilor statelor membre. 

În ciuda acestor lucruri, nu trebuie desconsiderată importanţa 
Tratatului de la lisabona şi cea a cetăţeniei unionale. Tratatul de la 
lisabona a creat Uniunea Europeană ca entitate juridică, asigurând 
în acest fel un cadru instituţional mult mai solid pentru construirea 
identităţii europene. Ca urmare a acestui lucru, alianţa mai mult sau 
mai puţin slabă a statelor este înlocuită cu o uniune care se poate mai 
bine defini. Şi în acest fel se poate da răspunsul şi la întrebarea deve-
nită celebră a fostului ministru de externe american, Henry Kissinger: 
„Ei bine, totuşi pe cine să sun dacă vreau să vorbesc cu Europa?”. 
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109

În literatura de specialitate, cu privire la identitatea şi ideologiile 
naţionale persistă o lipsă de consens şi o ambiguitate semantică în 
definirea şi folosirea unor concepte cheie. Mai mulţi termeni impor-
tanţi (cum ar fi „identitate etnică”, „etnolingvistică”, „etnoculturală” 
„naţională” etc.) sunt utilizaţi în paralel, adesea în alternanţă, şi fără 
conotaţii precise. Cauzele ţin desigur şi de statutul ştiinţific al discipli-
nei de studiu, însă situaţia este derivabilă într-o anumită măsură şi din 
încărcătura ideologică şi politică pronunţată a conceptelor respective. 

Lucrările publicate în Occident utilizează adeseori termenii de na-
ţional şi apartenenţă naţională ca fiind sinonimi cu exprimarea calităţii 
de cetăţean al unei ţări. Această situaţie se datorează în principal 
faptului că, în majoritatea ţărilor occidentale identitatea naţională 
s-a construit în principal în jurul identităţii de cetăţean, iar teritoriul 
statutului a devenit în consecinţă termenul fundamental de referinţă 
pentru „teritoriul naţional”. Europa de Est însă a avut o cale diferită 
de dezvoltare, în care etnicitatea, apartenenţa etnică a îndeplinit un 
rol fundamental. Aplicarea mecanică pentru această regiune a unor 
concepte (şi semnificaţii conceptuale) elaborate sub influenţa evolu-
ţiei istorice din vestul continentului conduce inevitabil la interpretări 
greşite. O eroare caracteristică de acest tip apare atunci când terme-
nul de etnic este utilizat de autorii occidentali (sau emulatorii lor inte-
resaţi din Est) pentru a desemna colectivităţile minoritare având ca-
racteristici naţionale pe deplin formate din ţările Europei Răsăritene. 

Pe de altă parte, lipsa consensului conceptual poate reflecta şi 
lipsa unui acord politic intern cu privire la soluţionarea problemei naţi-
onale. Aşa se poate explica, de exemplu, de ce reprezentanţi ai elitelor 
din rândurile majorităţilor naţionale preferă termenul de grup etnic 
pentru a desemna o minoritate din ţara lor, utilizarea termenului de 
minoritate naţională părîndu-li-se mult prea delicat, cu conotaţii care 
pot conduce la ideea „autonomiei” sau „separării.” De cealaltă parte, 
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anumite minorităţi naţionale se pronunţă pentru utilizarea noţiunii 
de comunitate naţională pentru a se autodefini, chiar şi termenul de 
minoritate apărîndu-le restrictiv şi inadecvat pentru a desemna o co-
lectivitate naţională în deplinul sens al cuvîntului. Evident, chestiunea 
nu este una pur academică, ştiut fiind că prin promovarea conceptului 
de comunitate naţională, minoritarii avansează în fapt cerinţa recu-
noaşterii drepturilor naţionale colective. 

Pornind de la premisele teoretice fundamentale consacrate în li-
teratura de specialitate, în studiul de faţă ne propunem să realizăm 
o analiză a rădăcinilor socio-istorice şi identitare ale evoluţiilor care 
au condus la crearea diviziunii Est-Vest în perceperea şi ideologiza-
rea identităţii naţionale, sugerând totodată posibile căi, modalităţi 
de apropiere ale celor două viziuni în contextul făuririi Europei unite. 

Repere teoretice

Natura controverselor cu privire la funcţiile identităţii şi ideologi-
ilor naţionale aruncă o luminăasupra legăturii puternice dintre sfera 
identitară şi cea politică, ce caracterizează societăţile contemporane. 
Identitatea naţională poate fi definită din această perspectivă ca o 
formă modernă comunitară de identitate culturală simbolică împărtă-
şită de un grup de persoane care trăiesc pe un anumit teritoriu şi care 
se organizează politic pentru apărarea valorilor spiritual-identitare pe 
care le împărtăşesc. În acest sens, sintagma „identitate naţională” 
exprimă legătura dintre identitate, comunitate şi modernitate, la care 
fac referire majoritatea autorilor contemporani importanţi. 

Astfel, în analiza sa asupra rădăcinilor istorice ale naţionalismu-
lui, Ernest Gellner descrie formarea naţiunilor ca fiind prin excelenţă 
un fenomen caracteristic modernităţii. Transformarea în condiţiile de 
viaţă ale omenirii în cursul industrializării necesita crearea de noi uni-
tăţi politice bazate pe naţiune şi cultura ei standardizată proprie. „O 
cultură avansată se reflectă în întreaga societate, o defineşte şi are 
nevoie să fie sprijinită de organizarea statală. Acesta este secretul 
naţionalismului (subl. autorului.)1

1 Ernest Gellner: Naţiuni şi naţionalism. p. 34.
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Un alt autor important, Karl Deutsch, adoptă un punct de vedere 
similar, considerînd confluarea statului cu poporul ca stând la originea 
naţiunii moderne.2 Această concepţie reia de fapt principalele elemen-
te ale definiţiei liberale clasice a lui John Stuart Mill, conform căreia 
„ o porţiune a umanităţii poate fi considerată ca formând o naţiune 
atunci cînd membrii ei sunt uniţi de simţăminte comune, care nu 
există între ei şi alţii, care le determină să vrea mai mult să coopereze 
între ei decât cu alţii şi să dorească să aibă propriul lor guvern, sau o 
porţiune din guvern care să le fie destinat în mod exclusiv”.3

Identitatea şi ideologia naţională sunt – în această viziune – strâns 
legate. Apariţia identităţii naţionale coincide cu intrarea în faza modernă 
– prin definiţie naţională – a dezvoltării omenirii. Aşadar, ideea naţională 
apare în mod inevitabil atunci când se manifestă condiţiile sociale care o 
generează. Nu naţiunile preexistente determină naşterea concepţiilor na-
ţionale, ci invers, ideologiile naţionale conduc la apariţia identităţii naţi-
onale ca formă modernă de identitate culturală colectivă. „Naţionalismul 
– consideră Ernest Gellner – este mai întâi un principiu politic care sta-
tuează că unitatea politică şi cea naţională ar trebui să fie congruente.”4 
În acest sens termenul de naţional reprezintă expresia identităţii politico-
culturale colective moderne, care exprimă nevoia, aspiraţia unei comuni-
tăţi culturale de a se defini şi de a se organiza ca o comunitate politică. 

Putem observa că această interpretare nu valorizează naţionalis-
mul, nu îi acordă în sine nici valenţe pozitive, nici valenţe negative 
din punctul de vedere al dezirabilităţii morale sau politice. Expresia 
de naţionalist este utilizată ca un sinonim pentru naţional, fără vreo 
tentă peiorativă sau – dimpotrivă – măgulitoare. Important este rolul 
instrumental al principiului naţionalist, funcţiile esenţiale pe care apli-
carea acestui principiu îl are în orice societate modernă. În viziunea 
autorului, esenţa „proiectului naţionalist” este reprezentată de crearea 
şi perpetuarea acelui tip de unitate politică care se revendică de la 
naţiune, se defineşte şi acţionează ca protector al naţiunii. Această 
unitate politică modernă este statul naţional.

Toate aceste definiţii evidenţiează rolul esenţial al ideii naţionale 
în calitate de ideologie politică în construcţiile politico-statale din 

2 Karl W. Deutsch: Nationalism and Social Communication. p. 105.
3 John Stuart Mill: Considerations on Representative Government. p. 4.
4 Gellner, op. cit. p. 9.
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epoca modernă. În interpretarea acestui rol, aserţiunea lui Rogers 
brubaker conform căreia conştiinţa naţională („nationhood”) repre-
zintă „o formă politică şi culturală instituţionalizată”5, ni se pare fer-
tilă din punct de vedere metodologic, pentru că facilitează ieşirea 
cercetătorului din paradigma gândirii etnocentrist-substanţialiste, prin 
orientarea atenţiei asupra rolului şi funcţionării ideologiei naţionale în 
cadrul practicii sociale. 

Definiţia dată de gânditorul american direcţionează cunoaşterea 
spre înţelegerea conştiinţei naţionale „ca un eveniment[ …] ca o rea-
litate contingentă, fluctuantă, în funcţie de conjunctură, ca un cadru 
de viziune şi o bază de acţiune individuală şi colectivă precară, în 
loc de interpretarea ei ca un produs relativ stabil al unor tendinţe 
de dezvoltare economică, politică şi culturală profunde.”6 În viziu-
nea lui brubaker, numai procedându-se astfel se poate evita riscul 
cantonării într-o viziune care tinde să considere naţiunile ca realităţi 
imuabile, existente în mod natural. Pentru a evita această capcană, 
investigatorul fenomenului naţional trebuie să-şi direcţioneze efortu-
rile de cunoaştere spre evidenţierea semnificaţiilor concret-istorice şi 
ale multiplelor modalităţi – aflate în continuă transformare – în care 
ideologia naţională îşi îndeplineşte funcţiile sale ideologice de bază. 

Legătura organică dintre identitate naţională şi modernitate sub-
liniată de autorii menţionaţi poate fi interpretată ca derivând şi din 
„nevoia de ideologie” care caracterizează societatea modernă. În acest 
context, referindu-se la geneza ideologiilor, Paul Ricoeur consideră că 
societăţile premoderne, care prescriau în mod clar individului modul 
de integrare în viaţa socială, se găseau într-o fază preideologică a 
dezvoltării, în care numai funcţia integratoare era exercitată. Doar 
apariţia unei societăţi în care există o pluralitate a modurilor posibile 
de integrare a constituit punctul de cotitură după care putem vorbi 
despre funcţionarea ideologiilor.7 

Această viziune este împărtăşită şi de Clifford Geertz, care apre-
ciează că ideologiile apar atunci când „modelele vechi, nespecializate” 
nu mai corespondeau schimbărilor care erau din ce în ce mai mult 
percepute ca având caracter politic. „Pierderea orientării este cea care 

5 Rogers brubaker: Nationalism Reframed. pp. 19–20.
6 idem, p. 21.
7 Paul Ricoeur: Lectures on Ideology and Utopia. 1986.
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determină la modul cel mai concret apariţia activităţii ideologice, ne-
putinţa, din cauza lipsei de modele utilizabile, de a înţelege universul 
drepturilor şi responsabilităţilor civile în care s-au aflat indivizii.”8 În 
acest context identitatea şi ideologiile naţionale răspund „uneia dintre 
necesităţile cele mai presante ale lumii moderne, şi anume menţinerea 
solidarităţii între populaţiile unor state care sunt vaste şi anonime, 
astfel încât cetăţenilor lor le este cu neputinţă să se bucure de tipul 
de comunitate care se bazează pe rudenie sau de interacţiunile faţă 
în faţă.”9

Ricoeur aduce o contribuţie esenţială şi prin evidenţierea celor 
trei funcţii fundamentale ale ideologiei: funcţia integrativă, funcţia 
distorsionatoare şi funcţia de legitimizare. Deşi în plan metodologic 
separarea celor trei funcţii este posibilă şi poate fi utilă, în practică 
aceste funcţii se intercondiţionează şi se interrelaţionează. „Proble-
mele integrării conduc la cele ale legitimării, iar acestea din urmă 
conduc la problemele distorsionării […] Conceptul de integrare repre-
zintă presupoziţia celorlalte două concepte de bază – de legitimare şi 
de distorsionare – dar de fapt funcţionează ideologic prin intermediul 
acestor două funcţii”.10 Analizând modalităţile de afirmare a funcţiilor 
amintite în cazul ideologiilor naţionale, Kenneth Minogue ajunge la 
concluzia că „teoriile naţionaliste pot fi înţelese ca distorsiuni ale rea-
lităţii ce le permit oamenilor să facă faţă unor situaţii care, altminteri, 
ar putea să li se pară insuportabile.”11 

Referindu-se la funcţia legitimizatoare a ideologiilor naţionale, unii 
autori opinează că însuşi conceptul de naţiune ar fi de fapt un instru-
ment inventat de elite pentru propriile lor scopuri. Astfel, Tom Nairn 
evidenţiează impactul deosebit al ideologiilor naţionale asupra clasei 
de mijoc educate, precum şi capacitatea deosebită a doctrinei naţi-
onaliste de a produce o mobilizare populaţională dincolo de barierele 
sociale şi de clasă.12Istoricul Eric Hobsbawm consideră că naţiunea 
este una din multiplele „tradiţii inventate” de către elitele politice în 
scopul legitimării poziţiilor lor de putere într-un secol al revoluţiilor 

8 Clifford Geertz: The Interpretation of Cultures. p. 219.
9 David Miller: O apărare a naţionalităţii. p. 55.
10 Paul Ricoeur: op.cit. p. 265.
11 Kenneth Minogue: Nationalism. p. 148
12 Tom Nairn: The Break – Up of Britain: Crisis and Neo-Nationalism. pp. 332–334.
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şi al modernizării.13 Acelaşi rol instrumental al ideologiilor naţionale 
este avut în vedere de gânditorul american benedict Anderson, atunci 
când defineşte naţiunea ca fiind o comunitate construită social de 
membrii săi, o „comunitate politică imaginată”, în sensul de produs al 
imaginarului social colectiv, corespunzând necesităţilor de mobilizare, 
integrare şi legitimare ale societăţii moderne.14 Fundamentele acestei 
abordări se regăsesc în teoria identităţii sociale, concept definit de 
Henri Tajfel ca fiind „un complex emoţional şi raţional derivat din 
conştientizarea apartenenţei la un grup şi din valorile ataşate acestui 
statut.”15

Identitatea naţională, o dată formată pe baza unor experienţe 
culturale ţinând de o anumită organizare socială, poate avea o stabi-
litate mai mare sau mai mică în funcţie de condiţiile socio-culturale 
şi politice care o influenţează. Adoptarea viziunii constructiviste asu-
pra naturii identităţii naţionale nu exclude, ci dimpotrivă, presupu-
ne recunoaşterea stabilităţii, a caracterului persistent al identităţii 
dobândite,16 mai cu seamă la nivelul formelor ei de exprimare cum ar 
fi limba, cultura, religia, conştiinţa originii comune, memoria colectivă 
a trecutului, pentru a numi doar cele mai frecvente şi caracteristice 
manifestări. În argumentarea acestei idei, Samuel Huntington atrage 
atenţia asupra faptului că, în general, instituţiile, actorii, regulile şi 
metodele politice se schimbă mult mai uşor decât identitatea sau 
reflectarea ei în politică.17 

În acelaşi timp, naţionalitatea, ca formă de identitate colectivă, 
implică şi o dimensiune subiectivă, care se referă la identificarea indi-
vizilor cu un set specific de valori naţionale. Spre deosebire de concep-
tul de origine naţională, care se referă la ceva dat, moştenit prin naş-
tere, identitatea naţională este, înainte de toate, expresia conştiinţei 
apartenenţei la o comunitate culturală care se defineşte ca o comuni-
tate politică. La această realitate se referă Ernest Renan atunci când 
caracterizează naţiunea, în mod sugestiv, ca un „plebiscit cotidian.”18 

13 Eric Hobsbawn: Introduction: Inventing Traditions, and Mass-Producing Traditions: 
Europe, 1870–1914. pp. 13–14.
14 benedict Anderson: Imagined Communities. pp. 36–46.
15 Henri Tajfel: Social Categorization, Social Identity and Social Comparison. p. 63. 
16 Gertjan Dijking: National Identity and Geopolitical Visions. Maps of Pride and Pain.
17 Samuel P. Huntington: Political Order in Changing Societies. 
18 Ernest Renan: Qu’est ce qu’une nation? pp. 37–56.
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Această perspectivă este împărtăşită şi de autori contemporani, cum 
ar fi Walker Connor, după care „ viziunea proprie a unui grup despre 
el, mai curând decât caracteristicile ,tangibile’ , constituie esenţa în 
stabilirea existenţei sau nonexistenţei unei naţiuni.”19 sau Anthony D. 
Smith, atunci când defineşte naţiunea ca fiind „o populaţie care îm-
parte un teritoriu istoric, mituri comune şi memorii istorice, o cultură 
de masă, o economie comună şi drepturi şi datorii legale comune 
pentru fiecare membru.”20 

Asemenea definiţii implică două dimesiuni fundamentale interco-
nectate, care trebuiesc luate în considerare de analiza sociologică:

-	 un segment de populaţie care trăieşte pe un anumit teritoriu 
într-un număr suficient pentru a permite perpetuarea şi dezvoltarea 
conştiinţei identităţii (apartenenţei la comunitate) a persoanelor care 
o compun (dimensiunea demografică).

-	 un anumit tip de relaţionare care exprimă conştiinţa identităţii 
şi apartenenţei, un „spirit comunitarian”. 

Importanţa conceptelor de teritoriu şi populaţie pentru identităţile 
naţionale derivă însă mai ales din schimbarea fundamentală – interve-
nită odată cu intrarea în modernitate – în modul de gândire şi rapor-
tare a populaţiei la teritoriu. Aşa cum observă Elie Kedourie, în timp 
ce sistemul de state european din Evul Mediu cunoştea o mare diver-
sitate de guverne şi constituţii, în epoca modernă afirmarea „principiul 
naţionalităţii” ca normă politică generală impune ca societatea să se 
constituie numai din state-naţiuni.21

Codificarea şi implementarea sistemului modern al drepturilor 
omului, în calitatea lui de expresie legală a emancipării civice şi poli-
tice naţionale, era destinată pe de o parte să definească un nou tip 
de relaţii reciproce între indivizi şi stat, menit să înlocuiască modelul 
tradiţional de ierarhii şi dependenţe feudale, iar pe de altă parte să 
dezvolte strategii şi discursuri ideologice alternative de legitimare, 
corespunzătoare caracteristicilor şi cerinţelor modernizării. Eliberarea 
indivizilor (dobândirea calităţii lor de cetăţean) şi formarea statu-
lui liberal (aplicarea principiului autodeterminării naţionale) trebuiesc 
considerate aşadar ca două faţete interconectate ale aceluiaşi proces 

19 Walker Connor: A nation is a nation, is an ethnic group, is a… pp. 378–400.
20 Anthony D. Smith: National Identity. 
21 Elie Kedourie: Nationalism. p. 79.
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istoric. Cetăţenii liberi trebuiau integraţi într-un stat suveran capabil 
să le protejeze şi să le garanteze libertatea, iar funcţionarea statului 
liberal presupunea includerea în structurile sale a cetăţenilor liberi şi 
egali în drepturi. 

Evidenţiind această legătură, Clifford Geertz face distincţie între 
două dimensiuni fundamentale – ambele necesare şi strâns legate 
între ele – ale ideologiilor naţionale: pe de o parte dimensiunea etni-
că, care exprimă loialităţile primordiale menite să confere indivizilor 
o identitate distinctă, iar pe de altă parte dimensiunea civică, care 
exprimă aspiraţia locuitorilor pentru dobândirea calităţii de cetăţean 
într-un stat.22 În acest context, omogenizarea naţională este consi-
derată de cei mai mulţi autori vestici importanţi un corolar necesar al 
formării identităţii naţionale, subordonat procesului de modernizare. 
O sinteză elocventă a acestor argumente o regăsim în argumentaţia 
lui John Stuart Mill:

„Experienţa arată că este posibil ca o naţionalitate să se unească 
cu cealaltă şi să fie absorbită de aceasta: iar în cazul în care o naţi-
une reprezenta mai înainte o porţiune inferioară şi rămasă în urmă a 
rasei umane, absorbţia va fi cu siguranţă în avantajul ei. Nimeni nu ar 
putea presupune că nu ar fi mai avantajos pentru un breton, un basc 
sau un navarez să împărtăşească curentul de idei şi simţăminte al unui 
popor având o cultură şi civilizaţie înaltă – poporul francez – decât 
să continue să revolve în jurul orbitei lui mentale înguste ca o relicvă 
a unor vremuri demult trecute, fără a participa la mersul înainte al 
lumii.”23

În acelaşi spirit, modul de abordare al lui Karl Deutsch, derivând 
dintr-o definire funcţionalistă a naţiunii, consideră că ”proiectul naţi-
onalist” îndreptat spre crearea unei societăţi omogene din punctul de 
vedere al identităţii sale naţionale poate fi explicat prin necesitatea de 
a întări şi extinde canalele de comunicaţie în cadrul societăţii, pentru 
a putea asigura ataşamentul popular faţă de simbolurile şi normele 
naţionale.24La rândul său, Alfred Cobban adaugă o nouă dimensiune, 
cea politico-statală : în viziunea lui, omogenizarea naţională este con-

22 Clifford Geertz: The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics 
in the New States. pp. 107–113.
23 John Stuart Mill: Considerations on Representative Government. p. 395.
24 Karl Deutsch: op.cit., pp. 96–98.
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secinţa nemijlocită a schimbărilor ce au avut loc în ordinea internaţi-
onală ca urmare a transferării suveranităţii la naţiuni, unităţi culturale 
care se definesc ca fiind expresia „voinţei populare.”25 

Strategii de legitimare naţională 

O dată adoptată o asemenea perspectivă teoretică generală, se 
impune însă interpretarea nuanţată a contextului social concret în 
care s-au afirmat funcţiile ideologice de bază ale naţionalismului. Pro-
cedând la o astfel de analiză, Ernest Gellnerajunge la concluzia că : 

1. statul naţional devine normă politică ca rezultat al unor schim-
bări majore în condiţiile sociale ale omenirii, când o cultură înaltă 
devine cultura operaţională a întregii societăţi 

2. apariţia naţionalismului este legată în mod esenţial de noile 
principii de legitimare ale societăţii industriale avansate, în care: 

-	 un număr important de posturi trebuiesc ocupate pe baza meri-
telor individuale, în lumina performanţei şi competenţei

-	 inegalităţile sunt graduale şi prezintă o anumită continuitate, 
fără bariere de netrecut între clase sau caste 

-	 aceste inegalităţi nu sunt interiorizate de către beneficiarii şi 
victimele inegalităţii 

-	 ele nu sunt justificate în sine, ci necesită o justificare pragma-
tică.26

Asemenea celorlalţi autori menţionaţi, Gellner consideră deci că 
există o legătură necesară între modernizare, formarea statelor na-
ţionale şi crearea unei culturi înalte standardizate. În acest context, 
omogenizarea naţională poate fi un instrument eficient de legitimare 
a structurilor moderne de distribuire a puterii şi a unităţilor politi-
co-teritoriale corespunzătoare (adică a statelor naţionale), fiind un 
corolar şi o expresie – atât ideologică cât şi practică – a societăţii 
moderne. Acelaşi autor ne atenţionează însă că trebuie ţinut seamă 
şi de natura contradictorie a efectelor pe care politicile de omogeni-
zare naţională le pot aveaasupra statutului indivizilor în societate, în 

25 Alfred Cobban: The Nation State and National Self-Determination. pp. 30–38.
26 Ernest Gellner: The Coming of Nationalism and its Interpretation. The Myth of Nation 
and Class. pp. 108–109.
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condiţiile competiţiei, ale luptei pentru putere între naţiuni, pentru 
transformarea teritoriului pe care îl consideră teritoriul lor naţional în 
teritoriul statului lor propriu.27 

Într-adevăr relaţia dintre instituţia cetăţeniei şi instituţia statului 
naţional a fost marcată în cursul istoriei moderne de tensiuni struc-
turale şi chiar de conflicte, cu toată existenţa unei intercondiţionări 
evidente între ele. Sursa acestora rezidă în opinia noastră în două 
contradicţii fundamentale:

– contradicţia dintre afirmarea statului naţional ca reprezentant 
politic al unei singure culturi şi comunităţi naţionale şi afirmarea drep-
turilor naţional-minoritare;

– contradicţia dintre omogenizarea naţională caracteristică mo-
dernităţii şi protecţia dreptului la identitate.

Cetăţenia, în accepţiunea ei înrădăcinată în literatura de specia-
litate contemporană, nu poate fi redusă la apartenenţa individului la 
comunitatea politică a statului, ea exprimând totalitatea drepturilor 
civile, politice, sociale şi culturale. Or, dreptul potenţial cel mai peri-
clitat de procesul de omogenizare este tocmai dreptul la identitate al 
persoanelor care nu aparţin comunităţii naţionale dominante. Chiar în 
situaţiile în care asimilarea în cultura dominantă a persoanelor apar-
ţinând unor culturi subordonate are loc în mod spontan, fără con-
strângere, prin opţiunea liberă a individului, se pune problema naturii 
cadrului socio-economic, politic şi spiritual în care individul respectiv 
a luat o asemenea decizie. Libertatea de alegere a cetăţeanului în-
tre diferitele comunităţi culturale se poate manifesta pe deplin doar 
atunci, când condiţiile macro- şi microsociale sunt favorabile multicul-
turalităţii. Însă, în societăţile în care mai multe comunităţi naţionale 
îşi dispută întâietatea, cu greu s-ar putea vorbi de existenţa unui 
asemenea context favorabil. 

Referindu-se la acest aspect, Federico Neiburg observă că aparte-
nenţa naţională are, asemenea lui Janus, două feţe: pe de o parte asi-
gură solidaritatea celor care împărtăşesc aceeaşi identitate naţională, 
pe de altă parte tinde să excludă pe cei care nu aparţin respectivei 
naţiuni.28 Natura funcţiilor asumate de ideologiile naţionale în cadrul 
societăţilor moderne ridică aşadar în mod necesar chestiunea rolului 

27 Ernest Gellner: The Social Roots of Egalitarism. pp. 91–111.
28 Federico Neiburg: National character. 10298. 
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autorităţii politice (al statului) în reglementarea raporturilor interetni-
ce. Căci, aşa cum remarcă Will Kymlicka, statul naţional, chiar dacă 
îşi propune să apere în mod egal drepturile individuale ale fiecărui 
cetăţean indiferent de apartenenţa culturală a acestora, este în fapt 
departe de a fi neutru din punct de vedere cultural. „Deciziile guverna-
mentale referitoare la limbă, frontierele interioare, vacanţele publice 
şi simbolurile de stat implică inevitabil recunoaşterea, satisfacerea 
şi apărarea nevoilor şi a identităţilor unor grupuri etnice şi naţionale 
particulare. Statul promovează inevitabil anumite identităţi culturale 
şi făcând astfel dezavantajează altele.”29 „Provocarea este endemică 
pentru democraţiile liberale, deoarece acestea acordă, în principiu, 
reprezentare egală tuturor.”30 

Întrebarea fundamentală care se impune este: în ce măsură şi în ce 
condiţii statul poate să exprime, să protejeze şi să sprijine pluralitatea 
identităţilor colective, culturilor şi intereselor comunitare de pe terito-
riul său? „Pot cetăţenii cu diverse identităţi să fie reprezentaţi ca egali, 
chiar dacă instituţiile publice nu recunosc identităţile noastre particu-
lare, ci numai interesele împărtăşite în mod universal vizând libertăţile 
civile şi politice, veniturile, sănătatea, asigurările şi educaţia?”31 

Aprofundând analiza dintr-o atare perspectivă, Charles Taylor 
operează o distincţie dintre două principii/practici politice generate 
de modernitate: pe de o parte politica demnităţii egale, care îşi propu-
ne acordarea „aceluiaşi coş al drepturilor şi libertăţilor” pentru toţi, pe 
de altă parte politica diferenţei, care porneşte de la ideea că, pentru 
a asigura cu adevărat egalitatea în drepturi, identităţile minoritare 
trebuie protejate de majoritatea dominatoare şi asimilatoare. ”Aceste 
două politici, ambele bazate pe noţiunea dreptului egal, intră în con-
flict. Pentru una, principiul respectului egal cere să tratăm oamenii la 
fel, fără nicio diferenţă între ei. Pentru cealaltă, trebuie să recunoaş-
tem şi chiar să încurajăm particularităţile şi diferenţele. Reproşul pe 
care prima îl face celei de-a doua este că violează principiul nondis-
criminării. Reproşul celei de-a doua este că prima neagă identitatea, 
forţând oamenii să intre într-un şablon impropriu pentru ei.”32 

29 Will Kymlicka: Multicultural Citizenship. p. 108.
30 Amy Guttmann: Introduction. p. 3. 
31 ibid.
32 Charles Taylor: Politics of Recognition. p. 43.
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Evidenţierea unor asemenea contradicţii sistemice vine să întăreas-
că ideea conform căreia societatea modernă nu poate fi caracterizată 
doar prin egalitarismul de fundal generat de creşterea economică gene-
ralizată pe care îl invocă Gellner. Organismul politic modern nu trebuie 
privit în manieră exclusivă ca fiind expresia unilaterală a raţionalităţii 
economice, îndeplinind – în variate feluri – un important rol şi în re-
producerea structurilor şi inegalităţii socio-culturale. Ţinând cont de 
această complexitate, ideea naţională ar putea fi aşezată concomitent 
în două contexte interpretative: pe de o parte ca un răspuns la cerinţele 
industrialismului modern, iar pe de altă parte, ca o strategie discursivă 
de constituire şi reprezentare a puterii, care poate fi şi a fost folosită 
de către elitele politice în lupta pentru afirmarea propriilor lor interese. 

Astfel putem înţelege mai bine natura caracterului complex al na-
ţionalismului, efectele contradictorii generate de ideologiile naţionale, 
şi mai ales de aplicarea lor în practică. Este un fapt că, în anumite 
contexte istorice naţionalismul a servit nu doar la legitimarea moder-
nităţii, ci şi la supravieţuirea temporară în poziţiile de putere ale unor 
elite aristocratice, legate de structurile feudale. În alte situaţii, în loc 
să contribuie la promovarea competenţei drept criteriu fundamental 
de promovare, naţionalismul a servit la justificarea unor principii se-
lective- bazată pe apartenenţa etnică – în ocuparea poziţiilor de elită 
în cadrul statului.

Cu toate că a dărâmat multe bariere sociale, naţionalismul a con-
dus în anumite zone şi etape ale dezvoltării istorice la politici bazate 
pe ideea supremaţiei unei singure naţiuni etnice şi la discriminarea 
minorităţilor etno-naţionale, ridicând astfel noi ziduri în calea mobi-
lităţii neîngrădite şi a dobândirii egalităţii de şanse. Populaţiile unor 
ţări au devenit divizate, de data aceasta însă nu de sistemul medieval 
de clase şi stări, ci datorită creării unei linii despărţitoare – adesea la 
fel de inpenetrabilă – între elitele şi populaţiile naţionale dominante 
pe de o parte şi minorităţile pe de altă parte. Iar perpetuarea acestei 
situaţii necesita – contrar viziunii exagerat de optimistă sugerată de 
Gellner – o justificare ideologică, mai degrabă decât una pragmatică.

Una din caracteristicile principale ale acestui proces de creaţie 
ideologică este rescrierea istoriei în funcţie de preceptele doctrinei 
naţionale, prin aplicarea unor concepte naţionaliste, ceea ce condu-
ce la o viziune complet schimbată asupra trecutului. „Premiza de 
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bază a ideilor naţionaliste” – aşa cum o defineşte Susan Reynolds 
– „este că naţiunile sunt realităţi obiective, existente de-a lungul în-
tregii istorii.”33 Afirmarea caracterului etern al naţiunii şi proclamarea 
„principiului naţionalităţilor” ca forţă organizatoare a întregii istorii a 
omenirii fac parte din însăşi esenţa oricărei ideologii naţionale. 

Deşi este un fenomen modern, pentru a funcţiona eficient în cali-
tate de ideologie politică, naţionalismul este nevoit să-şi construiască 
o legitimare tradiţională, printr-un proces de apropriere spirituală a 
trecutului, îndeplinind astfel concomitent şi celelalte două funcţii ide-
ologice menţionate de Geertz: cea de distorsionare, prin selectarea şi 
interpretarea tendenţioasă, subordonată propriei metafizici, a faptelor 
şi evenimentului trecutului, şi cea de integrare, prin formarea şi culti-
varea unei memorii istorice care să ofere un sens şi o perspectivă exis-
tenţei individuale şi colective în cadrul societăţilor moderne, marcate 
de dezintegrarea vechilor structuri comunitare şi pierderea sensului de 
identitate de tip tradiţional. 

Naţiunea devine astfel o categorie istorică eternă proiectată în 
epoci de mult apuse, iar toate faptele şi fenomenele sunt interpretate 
astfel încât să susţină „imaginea despre sine” a naţiunii. „Când antro-
pologia şi metafizica specifice naţionalismlui sunt utilizate pentru a 
interpreta trecutul, istoria va lua o înfăţişare cu totul nouă. Oameni 
care au crezut că acţionează pentru a îndeplini voinţa Divinităţii, pen-
tru a face ca adevărul să triumfe ori pentru a promova interesele unei 
dinastii, sau pur şi simplu pentru a se apăra împotriva unei agresiuni, 
sunt dintr-o dată văzuţi ca acţionând pentru ca geniul unei anumite 
naţionalităţi să se manifeste sau să se întărească.34” Istoria devine, în 
această viziune, procesul de autodesăvârşire al naţiunii, dobândind 
astfel o anumită finalitate. Aşa cum a exprimat-o Hegel „Naţiunile 
puteau avea o lungă istorie înainte să-şi atingă în final scopul – acela 
de a se constitui în state.”35

În funcţie de natura şi finalitatea ideologiilor naţionale, vom încer-
ca să conturăm în cele ce urmează caracteristicile de bază ale unei 
posibile tipologii a discursurilor naţionale de legitimare, utilizate în 
diverse etape istorice şi zone geografice:

33 Susan Reynolds: Kingdoms and Communities in Western Europe (900–1300). p. 251.
34 Elie Kedourie: op.cit., p. 72.
35 G.W.F. Hegel: Lectures on the Philosophy of World History. p. 134.
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1. Naţionalismul aristocratic 
Această formă a naţionalismului este caracteristică pentru perioa-

da de tranziţie de la statul feudal la statul burghez modern în ţările 
în care trecerea la modernitate s-a desfăşurat cu întârziere şi gradual, 
fără o ruptură instantă radicală cu trecutul. Este perioada compromi-
sului temporar şi a echilibrului vremelnic de putere dintre vechea elită 
aristocrată şi noua elită burgheză, reprezentând o încercare a aristo-
craţiei de a-şi conserva poziţiile de putere şi privilegiile prin folosirea 
noii ideologii în interesele ei proprii. Reliefând rolul istoric al nobilimii 
în ceea ce ei numesc „salvarea naţiunii”, aristocraţii revendică un rol 
politic conducător în societatea aflată în curs de modernizare, invo-
când acum – în loc de argumente dinastico-feudale – poziţia lor socia-
lă tradiţională şi meritele lor istorice în calitatea de „ lideri ai naţiunii”.

Acest tip de argumentare – care se bazează pe „eternizarea” naţiunii 
în calitate de categorie populaţională prin ştergerea oricărei diferenţe 
conceptuale dintre poporul premodern şi naţiunea modernă – este le-
gat organic de promovarea concepţiei cu privire la originile „nobile” ale 
naţiunii şi a drepturilor istorice ale acesteia asupra unei arii geografi-
ce şi populaţionale. Ca rezultat al declinului structurilor imperiale şi al 
principiilor dinastice, foştii membrii ai ierarhiei feudale devin promotorii 
suveranităţii naţionale şi ai modernizării instituţionale, adoptând strate-
gii noi de legitimare a puterii. Paradoxal, retorica lor se centrează însă 
acum pe ideea continuităţii cu entităţile statale medievale, revendicând 
reluarea acestei continuităţi în cazul în care ea a fost întreruptă în seco-
lele precedente de pierderea independenţei şi înglobarea în teritoriul unor 
imperii. Desigur, afirmarea unei astfel de doctrine naţionale presupunea 
existenţa elitei nobiliare pregătite să-şi asume un asemenea rol. În Eu-
ropa Centrală, naţionalismul polonez şi cel maghiar în faza lor iniţială 
reprezintă exemplele cele mai relevante pentru acest tip de discurs. 

2. Naţionalismul civic 
Acea parte a burgheziei care se situa – atât din punct de vedere 

geografic, cât şi politic – în centrul fostelor state absolutiste şi imperii 
sau a unor subunităţi tradiţionale recunoscute ale acestora, devine 
succesorul istoric al elitei nobiliare înlocuite de la putere. Noii con-
ducători se adresează poporului pentru sprijin politic, prezentându-se 
populaţiei ca liderii de opinie ai unei noi naţiuni. Conceptul de naţiune 
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pe care îl promovează adesea ignoră sau chiar exclude aristocraţia 
(cum a fost cazul în timpul revoluţiei franceze), bazându-se pe cetă-
ţenii de rând. Toţi indivizii sunt consideraţi membrii egali ai naţiunii, 
care devine identică – în această accepţiune – cu întreaga comunitate 
politică a statului. 

În cadrul acestui model, discursul despre statul-naţiune, definit 
ca „naţiunea cetăţenilor liberi şi egali” funcţionează ca un instrument 
ideologic monopolist al elitei naţionale moderne centraliste, în vede-
rea legitimizării noilor structuri politice şi a unităţilor teritorial-statale 
aferente (satele naţionale). Acest tip de naţionalism este caracteristic 
statelor din vestul Europei, care s-au aflat în fruntea procesului de 
modernizare, de trecere la societatea industrială capitalistă. În ţările 
din estul continentului, care au întârziat mult în dezvoltarea lor socio-
economică, crearea identităţii naţionale civice, ca şi a societăţii civile 
în general, a întâmpinat şi întâmpină mari greutăţi. 

3. Naţionalismul politico-cultural exprimă nevoia resimţită de elita 
politică centralistă de a-şi consolida dominaţia prin contracararea ten-
dinţelor centrifugal-autonomiste ale elitelor naţionale rivale din cadrul 
statului. Metoda cea mai la îndemână pentru atingerea acestui scop 
era încercarea de a delegitimiza procesul de identificare naţională a 
comunităţilor nondominante, prin recunoaşterea unei singure culturi 
şi limbi oficiale şi promovarea unei politici de omogenizare în raport 
cu comunităţile şi culturile minoritare. 

Asemenea politici sunt caracteristice mai ales pentru partea estică 
a Europei, unde etnicitatea a constituit factorul determinant în gene-
za naţiunilor. Existenţa unor concepţii naţionale diferite şi chiar opuse 
a generat o identificare puternică a statului cu o anumită comunitate 
etnică şi cultura ei. Această identificare a constituit o sursă fun-
damentală de inegalitate naţională între comunitatea etno-naţională 
dominantă şi comunităţile naţionale subordonate, care s-a manifestat 
mai cu seamă prin:

– limitarea folosirii limbilor şi cultivării culturii minoritare
– reducerea posibiltăţilor educaţionale în limbile minorităţilor 
– condiţionarea participării indivizilor la elita politică conducătoare 

de asumare a identităţii lingvistice şi culturale dominante (asimilarea 
elitelor) 
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– împiedicarea participării comunităţilor naţionale minoritare, în 
calitatea lor de colectivităţi, la conducerea treburilor statului

4. Naţionalismul etnocratic este expresia unei faze avansate a 
expansiunii naţionale a elitei dominante, a tendinţei acesteia de a-şi 
maximiza puterea economică, politică şi culturală în detrimentul mi-
norităţilor, prin utilizarea argumentului etnic. Aceasta fază a dezvol-
tării ideologiei naţionaliste, tipică pentru ţările din Europa Centrală şi 
de Est, poate fi considerată o continuare cu mijloace calitativ noi a 
politicii de omogenizare promovată sub semnul naţionalismului politi-
co-cultural, bazându-se pe ideea conform căreia doar membrii comu-
nităţii etnonaţionale majoritare pot fi consideraţi pe deplin cetăţeni 
loiali. Ceilalţi, cei care îşi asumă o altă identitate, trebuie asimilaţi cât 
mai mult cu putinţă, determinaţi să emigreze, împiedicaţi să ocupe 
poziţii importante în aparatul de stat şi discriminaţi în cazul în care 
nu vor să renunţe la identitatea lor.

Cele mai importante strategii şi metode utilizate pentru atingerea 
acestor scopuri au vizat în principal:

-	 alocarea preferenţială de posturi în administraţia publică, pe 
baza criteriului apartenenţei la etnia majoritară

-	 oferirea de facilităţi economice, educaţionale şi culturale pentru 
membrii comunităţii majoritare

-	 adoptarea unor măsuri legislative şi administrative cu caracter 
discriminatoriu în defavoarea comunităţilor minoritare

-	 creşterea artificială a ponderii populaţiei majoritare în localităţi-
le şi zonele locuite preponderent de populaţie minoritară prin încura-
jarea selectivă a imigrării în localităţile şi zonele respective.

5. Naţionalismul rasial reprezintă cazul extrem de manifestare di-
structivă a doctrinei naţionaliste, bazat pe principii etno-rasiale afir-
mate deschis şi asumate programatic. În conformitate cu aceste prin-
cipii, cei care nu sunt membrii prin naştere (origine etnică) ai naţiunii 
dominante, pur şi simplu nu au de ales, fiind sortiţi excluderii din 
societate, mergând până la exterminarea fizică datorită însăşi faptului 
apartenenţei lor prin naştere la o anumită comunitate etnică.
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Modelul „vestic” şi cel „estic” al naţiunii

Documentele de bază ale revoluţiilor burgheze moderne se axau 
pe drepturile indivizilor. Singura entitate politică legitimă recunoscută 
era statul naţional. Însă, aşa cum am menţionat mai înainte, în aplica-
rea acestor principii la realităţile politice din diferite zone geopolitice 
au intervenit importante diferenţieri în privinţa efectelor. O interpre-
tare nuanţată se impune mai ales în cazul ţărilor (regiunilor) care au 
manifestat întârziere în procesul modernizării şi care prezintă parti-
cularităţi semnificative în dezvoltarea lor socio-economică, statală şi 
spirituală. În cazul acestor ţări,ideologiile naţionale au îndeplinit şi 
un important rol compensator pentru frustrările şi lipsa de legitimare 
generate de insatisfacţiile din sfera economică şi politică. 

Primul gânditor important care a utilizat în mod explicit o tipo-
logie bazată pe diferenţierea dintre modelul vestic şi cel estic de cul-
tură politico-naţională, Hans Kohn, consideră că în Anglia, Franţa şi 
Statele Unite s-a dezvoltat o formă voluntaristă de naţionalism, care 
interpreta naţiunea ca fiind rezultatul asocierii raţionale a oamenilor 
de pe un anumit teritoriu, bazată pe legi comune, care exprimau 
aspiraţiile clasei mijlocii. În schimb, în Europa Centrală şi de Est, iar 
mai apoi şi în Asia, a apărut o formă organică, mistică şi adeseori au-
toritariană de naţionalism, care, în absenţa clasei mijlocii, era creată 
şi condusă de către intelectuali.36 

Împărtăşind acest punct de vedere, Anthony D.Smith opinează 
că „modelul vestic al naţiunii tindea să sublinieze poziţia centrală a 
teritoriului naţional sau pământului natal al naţiunii, un sistem comun 
de legi şi instituţii, egalitatea cetăţenilor în faţa legii în cadrul unei 
comunităţi politice şi importanţa culturii civice de masă ca liant al 
comunităţii de cetăţeni. În schimb, modelul estic a fost mai preocupat 
de originea etnică şi legăturile culturale, punând accentul, pe lângă 
genealogie, pe elementul popular sau ţărănesc, rolul mobilizării verna-
culare în activarea populaţiei, prin revitalizarea culturii lor populare, 
a limbii, obiceiurilor, religiilor şi ritualurilor proprii, redescoperite de 
intelectuali urbani cum sunt filologii, istoricii, folcloriştii, etnografii şi 
lexicografii.”37

36 Hans Kohn: The Idea of Nationalism. pp. 18–20.
37 A. D. Smith: National Identity and the Idea of European Unity. p. 63.
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C. A. Macartney face apel la acelaşi criteriu de tipologizare, afir-
mând că „ Europa este divizată de o linie care separă două accepţiuni 
complet diferite ale ideii de naţiune. Într-o parte a acestei linii se 
situează popoarele pentru care statul înseamnă totul, şi care înţeleg 
sentimentul naţional ca un mare entuziasm faţă de statul la care 
aparţin prin propria lor voinţă. De cealaltă parte, sentimentul civiliza-
ţiei comune, a limbii comune, a originii comune este preponderent.”38 
În timp ce expresia teoretică clasică a modelului vestic o reprezintă 
concepţia cu privire la „contractul social” şi la „suveranitatea popula-
ră”, elaborată de Jean-Jacques Rousseau, modelul estic este reflectat 
de concepţia lui Johann Gotfried Herder. 

Dat fiind că în lipsa cadrului statal adecvat şi a slabei dezvoltări a 
societăţii civile identităţile naţionale din Estul Europei s-au costituit 
având la bază identitatea etnică, afirmarea funcţiei legitimizatoare a 
ideologiilor naţionale a însemnat în mod inevitabil identificarea puter-
nică a statului şi a ideologiei naţional-statale cu interesele comunităţii 
etnice dominante. Pe un asemena fundal, ideea avansată de Walzer, 
a statului neutral din punct de vedere etnic, a despărţirii complete 
dintre stat şi etnicitate , a rămas mai degrabă o aspiraţie. 

Comentând asupra diferenţelor dintre cele două modele şi a cauzelor 
care le-au generat, Peter F. Sugar evidenţiează că naţionalismul estic 
şi cel vestic au avut anumite trăsături fundamentale comune: „au 
reprezentat o forţă revoluţionară menită să transfere puterea de la 
stăpânitori la popor (indiferent de modul în care definea <poporul>). 
Naţionalismul est-european împărtăşea cu celelate naţionalisme 
orientarea fundamental anticlericală, constituţională şi egalitariană 
care îi confereau caracterul revoluţionar.”39 În funcţie de baza socială 
a mişcărilor naţionale, Sugar evidenţieză existenţa în Estul Europei 
a unor naţionalisme de tip burghez (naţionalismul ceh), aristocratic 
(naţionalismul maghiar şi cel polonez), populist (Serbia şi bulgaria) 
şi birocratic (Turcia, Grecia şi România). Dintre toate acestea, 
naţionalismul burghez se apropie cel mai mult de modelul vestic. 

Cu toată existenţa unor similitudini importante, între cele două ti-
puri de naţionalism există diferenţe fundamentale. Problema realizării 

38 C.  A. Macartney: National States and National Minorities. pp. 5–6.
39 Peter F. Sugar: External and Domestic Roots of Eastern European Nationalism. 
pp. 46–54.
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identităţii dintre teritoriul statului şi teritoriul naţiunii se pune într-un 
mod significant diferit în cazul modelului vestic şi al celui estic al na-
ţiunii. Rădăcinile acestei diferenţieri trebuie probabil căutate în dubla 
natură a identităţii naţionale evidenţiată de Geertz şi în rolul diferit 
al dimensiunilor „etnic” şi „civic” în formarea ideologiilor naţionale din 
cele două părţi ale continentului european. 

Dat fiind că în Vestul Europei în mod tipic a prevalat conceptul 
civic de identitate naţională, calitatea de membru al naţiunii era con-
ferită de însăşi calitatea de cetăţean a persoanei în cauză, cele două 
apartenenţe (cel de membru al colectivităţii statului şi cel de membru 
al colectivităţii naţionale corespunzătoare) suprapunîndu-se în mare 
măsură. Existau aşadar posibilităţi reduse pentru formarea unor iden-
tităţi naţionale rivale în cadrul aceluiaşi stat. În consecinţă, la autorii 
vestici preocupaţi de subiect accentul cade de obicei pe evidenţie-
rea factorilor care conferă individului o identitate civică. Oomen,spre 
exemplu, consideră comunitatea de locuire un factor important care 
dă naştere naţiunii40, iar Anthony Giddenssubliniează rolul statului, al 
administraţiei unitare.41 

În schimb, în estul Europei, datorită particularităţilor dezvoltă-
rii istorice, etnicitatea este considerată factorul obiectiv primordial. 
Statele care se declarau naţionale erau confruntate cu diversitatea 
etno-culturală, fiind nevoite să elaboreze strategii de legitimare şi in-
tegrare bazate pe principii ideologice şi politice adesea contradictorii, 
urmărind realizarea unui echilibru între necesitatea afirmării doctrinei 
naţionale şi necesitatea asigurării stabilităţii interne, în condiţiile exis-
tenţei unei populaţii multietnice şi a dezvoltării unor mişcări naţionale 
paralele pe teritoriul lor. 

Soluţionarea problemelor generate de existenţa acestor contradic-
ţii era însă mult îngreunată de existenţa unei desincronizări istorice 
între dezvoltarea socio-economică din cele două părţi ale continen-
tului.42 Datorită industrializării întârziate şi a modernizării incomple-

40 T.K. Oomen: Citizenship, Nationality and Ethnicity. 
41 Anthony Giddens: The Consequencies of Modernity. 
42 În legătură cu acest subiect vezi Al. Duţu (ed.) La modernisation des sociétés sud-
est européenes; Dan berindei, Românii şi Europa în perioadele premodernă şi modernă; 
Sorin Alexandrescu: Le paradoxe roumain in International Journal of Romanian Studies, 
pp. 3–20.
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te, procesul mobilizării naţionale – angrenarea, atragerea diferitelor 
segmente sociale în implementarea proiectului naţionalist – cunoaşte 
particularităţi importante. Fazele mobilizării naţionale s-au întins pe o 
perioadă relativ îndelungată de timp, începând cu sfîrşitul secolului al 
18-lea, procesul nefiind pe deplin terminat nici astăzi.

Dată fiind slaba dezvoltare socio-economică, în primele faze ac-
centul a trebuit să cadă pe mobilizarea ideologică şi politică a elitelor 
(mai întîi a elitei reziduale de tip feudal iar apoi şi a noii elite burghe-
ze), extinzându-se treptat la mobilizarea ideologică şi politică a mase-
lor, iar mai tîrziu şi la sfera economică, angrenând mase tot mai mari 
de oameni pe măsura avansării procesului de industrializare şi urbani-
zare. În ţările care au rămas preponderent agrare până la jumătatea 
secolului douăzeci (cum este şi cazul României), grosul mobilizării so-
cio-economice de masă a rămas să se producă în cursul procesului de 
mobilitate urbană şi industrială accelerată determinată şi direcţionată 
politic în timpul perioadei comuniste, în condiţiile întrepătrunderii din-
tre ideologia naţionalistă şi cea comunistă în efortul autorităţilor de a 
găsi o bază de legitimare satisfăcătoare pentru regim. 

Această aserţiune ne conduce la o altă caracteristică fundamentală 
a construcţiilor statale de tip stat naţional din estul Europei: perma-
nenta lipsă de legitimitate sau, mai degrabă, legitimitatea incompletă 
a acestora. Prin identificarea statului cu o singură identitate naţională, 
celelalte comunităţi naţionale s-au găsit inevitabil în afara acestui proces 
de legitimare, ceea ce a constituit o sursă fundamentală de tensiune in-
teretnică. Strategiile utilizate pentru atenuarea posibilelor consecinţe ale 
acestei crize cronice de legitimitate vizau pe de o parte minimalizarea 
şanselor şi impactului oricăror aspiraţii naţionale alternative, iar pe de 
altă parte amplificarea rolului şi contribuţiei istorice a propriei naţiuni. 

O trăsătură caracteristică a aplicării în practică a unor asemenea 
strategii o constituie sacralizarea teritoriului statal considerat teritoriu 
naţional (proprietatea de drept a unei singure naţiuni) în întregimea şi 
deplinătatea particularităţilor sale istorice, sociale, politice şi cultura-
le. Memoria istorică selectivă şi istoriografia tendenţioasă – menite să 
evidenţieze aportul decisiv al naţiunii dominante şi să reducă sau să 
delegitimeze pe cât posibil contribuţia celorlalte comunităţi naţiona-
le – acţionează desigur ca un instrument ideologic esenţial în cadrul 
acestui proces de reinterpretare a faptelor. 
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Din funcţia de legitimare asumată de naţionalism derivă rolul 
esenţial al imaginarului colectiv şi al mitului în formarea identităţilor 
şi ideologiilor naţionale. De altfel, retorica naţională a inclus peste tot 
în Europa o componentă istorică menită să justifice noile aspiraţii prin 
raportarea lor la valori consacrate, îndelung verificate din trecut.43 
Aşa cum remarca Lucian boia, identitatea naţională comportă prin 
definiţie şi atributele unei identităţi mitice, presupunînd un proces 
de recreere mentală a realităţii, prin care amalgamului de fapte şi 
fenomene dispersate i se oferă o interpretare, i se atribuie un sens, 
introducîndu-se astfel în istorie principiul ordinii.44 Însă în ţările est-
europene s-a resimţit putenic nevoia de a apela la un anumit tip de 
creaţie mitică, care a îndeplinit prin excelenţă un rol compensator 
pentru neîmplinirile prezentului, prin care regimurile politice aflate 
în criză acută de legitimare ofereau o hrană spirituală iluzorie unei 
populaţii frustrate din cauza adâncirii prăpastiei de dezvoltare care 
desparte ţările din regiune de epicentrul modernităţii. 

Pe lângă importanţa deosebită acordată chestiunilor legate de 
teritoriu, problemele legate de structura etno-demografică a populaţiei 
s-au aflat de asemenea în centrul preocupărilor ideologilor naţionali şi 
liderilor politici din spaţiul estic. Datorită caracterului mixt al populaţiei 
din punct de vedere etnic şi a existenţei concepţiilor naţionale rivale, 
aplicarea principiului autodeterminării întâmpina greutăţi deosebite 
în regiune, dat fiind că nu era clar cine erau subiecţii acestui drept. 
Toţi locuitorii indiferent de etnie? O asemenea soluţie ar fi pus 
toată puterea de decizie în mâinile comunităţii majoritare numeric, 
excluzându-le pe celelalte. Decizia consensuală a tuturor popoarelor 
importante numeric ? Însă ce se întâmpla dacă un asemenea acord nu 
putea fi atins, cum de altfel era, cel mai adesea, cazul?

Referindu-se la presupoziţiile teoretice implicit prezente în spatele 
unor astfel de întrebări, Will Kymlicka atrage atenţia asupra unei de-
ficienţe fundamentale a concepţiei clasice, de inspiraţie anglo-saxonă, 
asupra sistemului democratic de guvernare. Într-adevăr, „faptul că 
cele mai multe popoare împărtăşesc astăzi idealul democraţiei nu ne 
spune nimic despre modul în care trebuiesc trasate graniţele teritori-
ale unei comunităţi politice şi nici despre modul cum puterea trebuie 

43 Alexandru Zub: Istorie şi finalitate. pp. 54–58.
44 Lucian boia: Istorie şi mit în conştiinţa românească. pp. 8–9.
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distribuită între diferitele nivele de guvernare (local, regional, federal, 
internaţional). Or, valoarea democraţiei pentru un anumit grup etnic 
poate depinde foarte mult de felul cum se răspunde la asemenea 
întrebări. În loc de a aborda în mod direct aceste chestiuni, cei mai 
mulţi teoreticieni contemporani consideră pur şi simplu că graniţele 
comunităţilor politice şi prerogativele ce urmau să le fie atribuite au 
fost decise deja.”45

O asemenea presupoziţie putea fi validă – cel puţin în parte – în 
cazul ţărilor unde a prevalat modelul „vestic”, făcând să coincidă gra-
niţele comunităţii politice şi a celei naţionale. În schimb, în condiţii-
le competiţiei dintre ideologiile naţionale rivale caracteristice pentru 
estul Europei, lipsa soluţiilor teoretice în acest domeniu crucial nu a 
făcut decât să sporească incertitudinea şi să escaladeze rivalitatea. 
În regiunile istorice multiculturale, argumentele ideologice şi identi-
tare ale ideologiilor naţionale aflate în competiţie urmăreau în acest 
context să întărească simbolic, să confere legitimitate caracterului 
„exclusiv naţional” al regiunilor respective. 

Însă prin proclamarea supremaţiei unei singure naţiuni, cealaltă 
naţiune nu dispărea, rămânea în continuare prezentă. Oricât de ire-
conciliabile ar fi fost ideologiile naţionale în cauză, elitele politice ale 
naţiunii dominante nu puteau să nu ţină seama de existenţa celorlalte 
comunităţi naţionale importante, cu toate implicaţiile ce decurgeau din 
această pluralitate. În consecinţă, oferta elitelor naţionale majoritare 
era prezentată în general sub forma unui compromis care consacra 
supremaţia naţională în stat a propriei comunităţi, păstrând totuşi un 
anumit spaţiu (mai mare sau mai mic) de existenţă şi pentru minorităţi. 
În asemenea condiţii, legitimitatea incompletă a politicilor omogeniza-
toare de tip etnonaţionalist ale elitelor politice dominante a fost şi a 
rămas una din sursele principale de tensiune interetnică în spaţiul estic. 

În acest sens, putem vorbi adeseori de un veritabil „război al cifre-
lor”, care s-a desfăşurat atât în planul real, prin eforturile factorilor de 
putere în scopul modificării distribuţiei etno-teritoriale a populaţiei în 
favoarea naţiunii majoritare, cât şi în planul simbolic, prin încercările 
de manipulare statistică a datelor demografice în vederea limitării 
impactului negativ pe care recunoaşterea oficială a unui număr con-

45 Will Kymlicka: Introduction. p. 1.
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siderat prea mare al populaţiei minoritare l-ar fi putut avea asupra 
poziţiei elitei naţionale dominante.

În general, distincţia dintre politicile „reale” şi cele „simbolice” ni 
se pare utilă pentru caracterizarea stării de spirit şi a modului de gân-
dire ale elitelor naţionale din ţările în care a prevalat modelul estic. 
Distanţa, prăpastia dintre aspiraţia de creare a unui stat naţional 
omogen (care ar fi rezolvat de la sine, în viziunea promotorilor lui, 
toate problemele naţionale din interiorul statului) şi realitatea etno-
demografică, respectiv politico-naţională, care contrazicea – adeseori 
în mod categoric – această aspiraţie, era atenuată pe plan ideologic 
prin „înfrumuseţarea” realităţii – atât a celei prezente cât şi a cele 
trecute – şi interpretarea faptelor într-o manieră favorabilă intereselor 
grupurilor naţionale politice dominante.

Concluzii

Diviziunea dintre „Est” şi „Vest” a condus, dincolo de deosebirile 
marcante în cultura politică, la perceperea diferită a calităţii de 
cetăţean de către locuitorii din cele două părţi ale continentului. 
Identificarea puternică cu o cultură şi comunitate a îndeplinit un rol 
esenţial – mult mai important decât identitatea civică, de cetăţean- 
în mobilizarea şi integrarea politică a locuitorilor. În consecinţă, s-a 
dezvoltat o legătură deosebit de complexă între problemele politice şi 
cele etnice. Etnicitatea, apartenenţa etnică a fost constant şi intens 
politizată, în timp ce problemele politice au fost adesea traduse în 
termeni „naţionali”. 

În timp ce în modelul „vestic” naţiunea oferă de cele mai multe ori 
un cadru satisfăcător pentru integrarea cetăţenilor de toate etniile în 
comunitatea politică a statului, experienţa istorică a dezvoltării naţi-
onale şi statale din ţările Europei Centrale şi de Est pune în evidenţă 
manifestarea unei contradicţii între instituţia cetăţeniei pe de o parte 
şi instituţia statului naţional pe de altă parte. Dat fiind că „frontierele” 
etnice şi graniţele statale de cele mai mult ori nu coincideau, rezulta-
tul era adeseori generarea unor surse de tensiune şi conflict.

Principiul statului naţional unitar, ca şi în trecut,este în continuare 
considerat în în unele state aparţinând zonei est-central-europene ca 
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o garanţie esenţială a stabilităţii şi integrităţii teritoriale, existând 
preocuparea că acordarea unor drepturi colective pentru comunităţile 
minoritare ar putea reprezenta un punct de pornire pentru alţi paşi 
în direcţia obţinerii unei formule de autonomie teritorială sau a altor 
forme de autodeterminare care pot conduce până la urmă la secesiu-
ne. Chiar şi unii politicieni şi analişti consideraţi ca având o atitudine 
liberală şi democratică în probleme ale relaţiilor interetnice opinează 
că este important să se facă deosebirea între drepturile minoritare 
care pot fi considerate „drepturi în sine” şi cele care pot induce „alte 
acţiuni politice” (adică secesiune).Drepturile colective şi autonomia 
teritorială sunt în generalconsiderate de majoritatea actorilor politici 
reprezentând comunităţile naţionale majoritare ca făcând parte din 
cea de-a doua categorie. Ca atare, orice idee care susţine acordarea 
unui statut teritorial special unor regiuni locuite de minorităţi este 
respinsă, chiar şi atunci când vine din partea unor organizaţii aparţi-
nând naţiunii majoritare , şi chiar dacă se axează pe cerinţa autono-
miei administrative şi financiare, neavând decât o legătură indirectă 
cu problematica etno-naţională. 

Cauzele acestui fenomen sunt multiple. În primul rând, trebuie să 
avem în vedere condiţiile istorice specifice în care s-a desfăşurat pro-
cesul de constituire a naţiunilor şi statelor din regiune, care au generat 
un deficit permanent de legitimitate politico-naţională. Drept urmare, 
s-a dezvoltat o viziune etnocentristă, organicistă asupra naţiunii. 

În al doilea rând, este de menţionat rolul privilegiat al imaginilor is-
torice mutual exclusive în formarea identităţilor naţionale. În cadrul con-
cepţiilor naţionale tradiţionale dreptul naţiunilor de a „poseda” teritoriul 
lor naţional au fost legitimate şi prin argumente care descriau cealaltă 
naţiune ca „inamicul etern.” Schimbările în statutul teritorial apăreau 
astfel pentru membrii comunităţilor naţionale rivale fie ca o apoteoză, 
fie ca o tragedie. Memoria acestor schimbări teritoriale a produs o per-
cepţie de insecuritate care a amplificat neîncrederea reciprocă. 

Totodată există şi argumente de natură mai pragmatică, împărtă-
şite de o anumită parte a elitei politice şi administrative, mai ales de 
către cei legaţi de structurile birocraţiei centrale. Pentru cei interesaţi 
de menţinerea sistemului centralist, invocarea pericolului secesionist 
poate acţiona efectiv ca o frână în calea procesului de descentralizare 
administrativă şi financiară reală. 



IDENTITATE ŞI IDEOLOGIE NAŢIONALĂ: O PERSPECTIVĂ SOCIO-ISTORICĂ

133

 Toţi aceşti factori pot contribui la explicarea faptului de ce, cu 
toate progresele înregistrate după revoluţia din 1989, drepturile mino-
rităţilor naţionale reprezintă încă un subiect controversat în regiune, 
cu implicaţii directe asupra procesului de democratizare şi de integrare 
în structurile europene şi euro-atlantice. În ciuda progreselor semnifi-
cative obţinute în ultimele două decenii, cauzele profunde generatoare 
de tensiuni etnice n-au fost încă în totalitate stinse. Atitudini exclu-
siviste şi intolerante continuă să se manifeste, fiind adeseori generate 
sau stimulate de forţe politice interesate. Nivelul slab de dezvoltare 
a structurilor şi instituţiilor societăţii civile continuă să contribuie la 
exacerbarea acelor elemente identitare particularizante care tind să 
despartă şi să opună comunităţile naţionale. 

Pentru ca procesul reconcilierii să devină cu adevărat ireversibil, 
sunt necesare în continuare eforturi şi paşi înainte spre o treptată 
depolitizare a relaţiilor etnice, inclusiv prin asigurarea unor condiţii 
instituţionale şi garanţii legale pentru deplina afirmare a identităţii 
şi culturii minorităţilor. În vederea depăşirii obstacolelor generate de 
afirmarea unor poziţii naţional-ideologice divergente, în unele privinţe 
chiar opuse, considerăm că este nevoie de realizarea unui consens 
politic între comunităţile naţionale importante având rădăcini istorice 
pe teritoriul statului, bazat pe atingerea unui compromis raţional, pe 
termen lung avantajos pentru toate părţile. Pe baza unui asemenea 
consens se pot identifica şi implementa acele soluţii de natură socio-
tehnică care să protejeze dreptul la identitate şi să stimuleze divesita-
tea etno-culturală, mai ales perpetuarea culturilor minoritare care au 
cea mai acută nevoie de asemenea instrumente de protecţie. 

Necesitatea existenţei culturii înalte standardizate în societate 
poate fi gîndită în principiu – şi în practică – nu doar la singular, prin 
adoptarea principiului naţionalist clasic „ o Cultură, un Teritoriu, un 
Stat” , ci şi în termenii existenţei unei pluralităţi de culturi naţionale şi 
etnoregionale cu drepturi egale pe teritoriul aceluiaşi stat.
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Diversele teorii ale identităţii naţionale

În cercetările actuale ale naţionalismului există atât de multe teorii 
legate de identitatea naţională, încât este imposibilă prezentarea fie-
căreia în această lucrare. De aceea, mă rezum doar la cele mai impor-
tante curente: modernism, perenialism, primordialism, etno-simbo-
lism. O bună imagine de ansamblu a acestora este oferită de Anthony 
D. Smith în cartea sa intitulată Nationalism.1 Dacă dorim ordonarea 
lor şi după obiectul lor, putem afirma că aceste teorii se pot grupa 
de fapt în jurul a două tematici: pe de o parte, cele care se ocupă cu 
conceptul de naţiune şi diversele tipologii care descriu noţiunea de 
naţiune, pe de altă parte, cele care dau un fel de explicaţie istorică la 
naţionalism ca procesul de formare a naţiunii.

În ceea ce priveşte tipologiile de naţiune, cea mai cunoscută din 
acestea este distincţia obişnuită între naţiunea culturală şi naţiunea 
statală (naţiunea civilă), a cărei origini se leagă de numele istoricului 
german Friedrich Meinecke. Conform acestuia, există două concepte 
diferite de naţiune: una este caracteristică dimensiunii aflate la vest de 
Rin, iar cealaltă celei la est de Rin. Conform conceptului de naţiune-
stat, criteriul de apartenenţă la o naţiune este cetăţenia. De obicei, ca 
exemplu tipic al acestuia este menţionată ideea de naţiune franceză. 
Conform conceptului de naţiune culturală, apartenenţa la o naţiune în-
seamnă apartenenţa la o comunitate culturală. De regulă, ideea de na-
ţiune germană este considerată ca atare. Această distincţie se reflectă 
în diferite forme, de exemplu în diferenţierea dintre naţionalismul etnic 
sau civic, esenţialism şi instrumentalism. Astăzi, tot mai mult se pune 
sub semnul întrebării valabilitatea acestor tipologii, cel mai de seamă 

1 Anthony D. Smith: Nationalism. Theory, Ideology, History. Polity Press, Cambridge, 
2001.

Despre iDentitatea naţională

M. Attila Demeter
Universitatea Creștină Partium
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în acest sens fiind unul dintre textele lui Alain Dieckhoff2, care a în-
cercat să demonstreze că naţiunea franceză, considerată ca model 
al naţiunii-stat, a fost creată în cursul istoriei printr-o omogenizare 
lingvistică violentă, şi faptul că cineva este doar cetăţean al statului 
francez nu este nici astăzi o condiţie suficientă pentru apartenenţa la 
naţiunea franceză. este francez acela care este cetăţean al statului 
francez, preferabil alb, catolic şi vorbeşte bine limba franceză.

În ceea ce priveşte cealaltă direcţie a cercetărilor privind naţiona-
lismul, şi anume explicaţiile istorice privind geneza naţiunii, în această 
scurtă trecere în revistă mă voi limita doar la teoriile moderniste. Pe 
de o parte, din cauza limitărilor fizice, pe de altă parte deoarece – din 
motive ce vor fi explicate mai târziu – şi punctul meu de vedere este 
acela că naţiunea, ca formă europeană tipică a comunităţii politice 
este un fenomen modern specific, al cărui precedent nu se poate re-
găsi nicăieri în istoria europei înainte de modernitate.

Aceste teorii, chiar dacă nu toate, sunt caracterizate de faptul că 
procesul de geneză a naţiunii este explicat prin mecanisme istorice 
impersonale de acţiune. Aşadar, diferenţa dintre ele constă în faptul 
că (1) se acceptă sau nu această formă a explicaţiei şi (2) dacă da, 
prin ce tipuri de mecanisme de acţiune se explică apariţia naţiunii. 

Să începem cu acestea din urmă. Aceste mecanisme de acţiune 
pot fi (a) socioculturale, (b) economice sau (c) politice. (a) exemplul 
cel mai concludent pentru primul, adică pentru explicaţia sociocultu-
rală, este teoria bine-cunoscută a lui ernest Gellner3: Gellner susţine 
că formarea naţiunii se explică prin tranziţia de la societatea agrară 
la ordinea industrială, respectiv prin faptul că ordinea industrială şi 
cererea pe piaţa forţei de muncă, specifică ordinii industriale, a ce-
rut formarea unei „culturi înalte” standardizate. Naţiunea ia naştere 
prin chemarea la existenţă a acestei culturi, prin răspândirea ei prin 
forţă cu ajutorul educaţiei publice. (b) De obicei, teoriile economice 
sunt teorii marxiste sau post-marxiste. Punctul lor de pornire este 
următorul: conştiinţa naţională este o formă de „conştiinţă falsă”, a 
cărei formare se explică prin „periferizare economică”, „dezvoltare in-

2 Alain Dieckhoff: egy megrögzöttség túlhaladása: a kulturális és politikai nacionalizmus 
fogalmainak újraértelmezése (Depăşirea unei încăpăţânări: o reinterpretare a 
conceptelor de naţionalism cultural şi politic). Regio, 2002/4, pp. 7–22. (traducere 
din limba maghiară).
3 ernest Gellner: Nations and Nationalism. Blackwell Publishing, 2006.
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egală”, „colonizare internă”, etc. Ca exemplu tipic în acest sens poate 
fi amintită teoria lui Michael Hechter, dezvoltată pentru prima oară 
în lucrarea sa intitulată internal Colonialism.4 În final, (c) teoriile 
politice, ca şi teoria lui Michael Mann5 sau teoria lui John Breuilly6, 
analizează rolul statului în formarea naţionalismului, respectiv caută 
legătură istorică între formarea naţionalismului şi o anumită formă de 
guvernare, între democraţie şi instaurarea republicii.

În afara teoriilor „mainstream”, însă tot ca explicaţii ale naţionalismu-
lui ca proces de formare a naţiunii, se prezintă teoriile lui Charles taylor7 
sau ale lui isaiah Berlin8. Aceasta din urmă este cunoscută ca teoria 
„nuielei îndoite”. În opinia ambilor, înalta cultură naţională este formată 
şi răspândită de elita intelectuală şi de obicei, cauza directă a trezirii na-
ţionale este asuprirea politică şi culturală. Aşadar, formarea naţiunii este 
o reacţie: îndoim nuiaua şi dacă îi dăm drumul, loveşte înapoi. 

Aş dori să mă întorc acum la cealaltă diferenţă. După cum spu-
neam, există o diferenţă între aceste teorii şi din punctul de vedere al 
acceptării sau nu a explicaţiei referitoare la mecanismele impersonale 
de acţiune. Un bun exemplu în acest sens este disputa sus-menţio-
natului Gellner cu elie Kedourie9, colegul său mai în vârstă. teoria 
lui Gellner poate fi cu adevărat înţeleasă numai prin prisma acestei 
dispute. Ambii sunt modernişti, adică consideră naţiunea ca un feno-
men modern; totuşi există o diferenţă considerabilă între teoriile lor. 
Gellner, mai ales în lucrările scrise în ultimii ani de viaţă,10 susţinea 
tot mai puternic ideea că naţiunea a fost un element necesar al mo-
dernităţii: procesele care au avut loc în modernitate (precum indus-

4 Michael Hechter: Internal Colonialism. Routledge and Kegan Paul, london, 1975.
5 See: Michael Mann: the emergence of Modern european Nationalism. in J. Hall 
and i. C. Jarvie (eds.): Transition to Modernity, Cambridge University Press, 1992, pp. 
137–165.
6 John Breuilly: Nationalism and the State. Manchester University Press, 1982.
7 Charles taylor: Nationalism and Modernity. in Ronald Beiner (ed): Theorizing 
Nationalism. State University of New York Press, Albany, 1999, pp. 219–245.
8 isaiah Berlin: the Bent twig. On the Rise of Nationalism. in isaiah Berlin: The 
Crooked Timber of Humanity. Princeton University Press, 1998, pp. 238–262; isaiah 
Berlin: Nationalism: Past Neglect and Present Power. in isaiah Berlin, Henry Hardy, 
Roger Hausheer: Against the Current. Princeton University Press, 2001, pp. 333–356.
9 elie Kedourie: Nationalism. Blackwell, Oxford, 1993.
10 Vezi de exemplu: ernest Gellner: Nationalism. New York University Press, New York, 
1997. În limba română: ernest Gellner: Naţiuni şi naţionalism: Noi perspective asupra 
trecutului. Antet-CeU, Bucureşti, 1997.
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trializarea) au chemat la existenţă naţiunea, de aceea modernitatea 
nici măcar nu poate fi concepută fără naţiune. totuşi, Kedourie a 
susţinut că deşi naţiunea a fost un fenomen modern, nu a însemnat 
mai mult decât un accident istoric. În esenţă, nu a fost cu nimic mai 
mult decât o construcţie „ideologică”, iar responsabili pentru crearea 
şi propagarea ideii de naţiune, mai precis a suveranităţii naţionale, au 
fost filosofi precum Kant sau mai cu seamă Fichte. Prin urmare, este 
o diferenţă esenţială între a se considera naţiunea fatidică, sau pur şi 
simplu un accident istoric.

Cu toate acestea, în dezbaterea problemei naţionalismului nu aş 
face referire la teoriile amintite mai sus, ci la operele lui Chimène Ke-
itner11, un autor mai puţin cunoscut, respectiv la rezultatele propriilor 
cercetări anterioare.

eu însumi, ca şi Keitner, am o vedere modernistă, adică cred 
că înaintea modernităţii, mai exact înaintea revoluţiei franceze, nu 
putem vorbi despre naţiune în sensul actual al cuvântului. Mai cred, 
împreună cu Kedourie, că ideea naţiunii este o construcţie ideologică 
şi nu o necesitate istorică, este numai un accident. Dar totodată ac-
cept şi faptul că au existat şi există mecanisme de acţiuni – în primul 
rând politice – care au stimulat, dar în acelaşi timp au şi presupus în 
existenţa lor apariţia şi existenţa naţiunii. Poate fi văzută ca atare 
guvernarea republicană. Pe scurt, susţin ceea ce a subliniat întot-
deauna şi istván Bibó, adică „democraţia şi naţionalismul sunt fraţi de 
sânge”. introducerea formei de guvernare republicană a stimulat cre-
area naţiunii ca şi comunitate politică, şi naţionalismul are o legătură 
ideologică strânsă cu dorinţa de suveranitate populară a lui Rousseau.

o ipoteză

Astăzi nu se mai consideră originală sau izolată poziţia conform 
căreia, din punct de vedere istoric, naţionalismul modern a luat naş-
tere din experienţele politice şi măsurile revoluţiei franceze. Cu toate 
că teza este considerată simplistă, concluziile care se pot trage din ea 

11 Chimène Keitner: The Paradoxes of Nationalism. The French Revolution and its 
Meaning for Contemporary Nation Building. State University of New York Press, 
Albany, 2007.



DeSPRe iDeNtitAteA NAţiONAlă

141

pot fi foarte utile şi în acelaşi timp foarte diverse. De exemplu, atunci 
când istván Bibó formulează această presupunere, în studiul său vast 
despre echilibrul şi pacea europei, îşi respectă atitudinea şi orien-
tarea metodologică şi se concentrează în primul rând asupra laturii 
sentimentale, psihologice a acestui proces. „Consecinţa hotărâtoare 
a revoluţiei franceze – scrie – este intensificarea şi democratizarea 
sentimentelor de comunitate, naşterea naţionalismului modern.” iată 
sensul afirmaţiei de altfel superficiale că naţionalismul european s-ar 
fi născut o dată cu revoluţia franceză.

Nici naţiunea ca fapt, nici sentimentul legat de aceasta nu s-a năs-
cut în 1789, ci cu secole, aproape cu un mileniu mai înainte. Numai 
că agentul conştient al acestei forme de comunitate până la 1789 
a fost aristocraţia, care a purtat responsabilitatea şi sentimentele 
legate de aceasta cu calmul şi siguranţa unei stăpâniri şi exercitări de 
mai multe secole.

Începând cu sfârşitul evului Mediu, are loc în mod constant intru-
ziunea în cadrul naţional a clasei intelectuale, a clasei burgheze şi a 
Stării a treia.

Însă în revoluţia franceză această intruziune a luat de la o zi la alta 
forma unei ocupaţii triumfătoare şi din aceasta a luat naştere senti-
mentul naţional modern12. De aceea, Bibó este de părere că existenţa 
naţiunii franceze (nu în sensul strict al cuvântului, ca ordine, ci în 
sensul imperial) precede revoluţia franceză, precum şi identitatea naţi-
onală imperială s-a născut înaintea revoluţiei. Naţionalismul modern a 
apărut paralel cu democratizarea identităţii naţionale imperiale şi acest 
fapt a schimbat în acelaşi timp şi intensitatea sau calitatea sentimen-
tului naţional. Putem adăuga că toate acestea arată că sentimentul 
naţional modern este de origine revoluţionară şi este un sentiment 
democratic, concluzii care sunt trase rând pe rând şi de către Bibó.

În ceea ce mă priveşte, fără să subestimez importanţa politică 
a psihologiei politice sau a sentimentului naţional, mă străduiesc să 
mă concentrez mai ales asupra componentelor ideologice sau poli-
tice ale acestui proces. Aşadar voi încerca să identific acele cauze 
de natură ideologică sau politică care au acţionat în acest proces 
istoric. teza mea fundamentală este următoarea: revoluţia franceză 

12 istván Bibó: Az európai egyensúlyról és békéről (Despre echilibrul şi pacea Europei). in 
Válogatott tanulmányok (Studii alese), Vol i, Magvető, Budapest, 1986, pp. 309–310.
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a creat naţiunea modernă, şi anume nu ca o entitate socială, ci în 
primul rând ca entitate politică, naţiunea fiind girantul exclusiv şi 
direct al suveranităţii, conform concepţiei revoluţionarilor. totodată, 
ca o consecinţă neintenţionată a politicii conştiente, centralizate de 
omogenizare lingvistică, această entitate a fost încărcată involuntar 
cu o substanţă culturală, sau cel puţin s-a creat posibilitatea pentru 
ca ideea de naţiune să dobândească o interpretare culturală, şi anume 
prin faptul că a încercat să elimine diversitatea lingvistică existentă a 
Franţei13, mai ales din considerente politice, şi prin trezirea în rândul 
locuitorilor Franţei a sentimentului apartenenţei la naţiunea franceză 
ca la o comunitate politică şi lingvistică. 

Înainte să trecem mai departe, aş dori să rămân puţin la obiec-
ţiile ce se pot aduce împotriva tezei de mai sus. Prima întrebare ce 
se poate adresa în mod rezonabil acestei teze este: cum s-a putut 
naşte naţionalismul şi sentimentul intens de apartenenţă la o naţiune 
printr-o mişcare ce s-a declarat în mod conştient internaţionalistă şi a 
proclamat drepturile şi libertatea omului ca om? Cealaltă obiecţie la 
ipoteză poate fi formulată de adepţii acelei tipologii care consideră că 
există naţionalism civic şi naţionalism cultural.

Oricât de mult m-aş strădui, răspunsul meu la aceste obiecţii con-
cise sau scurte nu poate fi la fel de concis şi scurt. Într-un anumit 
sens, scopul acestui capitol este tocmai acela de a da răspuns, limite 
fizice optime, la aceste obiecţii, care de altfel, după părerea mea, sunt 
esenţialmente interdependente, precum şi răspunsurile ce se pot da 
la ele. De aceea, dacă la acest punct al expunerii voi încerca să dau 
câte un răspuns mai scurt, o voi face mai ales cu o intenţie euristică. 

De altfel, şi Bibó a abordat prima obiecţie, şi în răspunsul lui 
la întrebarea ipotetică, atrage atenţia asupra importanţei morale şi 
emoţionale a experienţei de eliberare. „Democraţia revoluţionară şi de 
altfel toate democraţiile, deşi ele proclamă libertatea omului, realizea-
ză această libertate întotdeauna într-o anumită comunitate şi această 
experienţă nu înseamnă slăbirea sentimentelor faţă de comunitatea 
amintită, ci sporirea, intensificarea lor.”14 este mai dificilă formularea 

13 În timpul Revoluţiei Franceze peste jumătate din populaţie nu a fost în stare să 
comunice în limba franceză standard.
14 Bibó isván: Az európai egyensúlyról és békéről (Despre echilibrul şi pacea Europei), 
p. 310.
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unui răspuns la cealaltă obiecţie ivită. tipologia naţiunii culturale vs. 
naţiune-stat, în forma ei schiţată, are într-adevăr o putere de expli-
caţie slabă, totodată se dovedeşte a fi utilă în înţelegerea evoluţiei 
identităţii naţionale a secolului 19. Prin urmare, în loc s-o resping, aş 
încerca mai degrabă s-o interpretez sau s-o reinterpretez.

Alain Dieckhoff, care – după cum am mai menţionat – a depus 
eforturi majore pentru depăşirea acestei dihotomii, în studiul său de-
dicat acestui subiect, intitulat Beyond Conventional Wisdom, atrage 
atenţia în primul rând asupra faptului că dihotomia a luat naştere în 
condiţii istorice foarte specifice în anii 1870, în legătură cu problema 
Alsacia-lorena. „istoricii germani (Mommsen, Strauss) au justificat 
alipirea Alsaciei de imperiu prin faptul că limba şi obiceiurile popula-
ţiei aparţin culturii germane. Omologii lor francezi (Renan, Fustel de 
Coulanges) au respins acest punct de vedere, spunând că alsacienii au 
dreptul să rămână francezi dacă iau această decizie politică.”15 Pe de 
altă parte, Dieckhoff arată – pas cu pas – şi faptul că nici idealul de 
naţiune franceză nu acoperă doar comunitatea cetăţenilor francezi şi 
că din punct de vedere istoric, naţiunea franceză a luat fiinţă ca rezul-
tat al procesului conştient, dirijat de stat, de omogenizare culturală şi 
lingvistică care a început în timpul Revoluţiei Franceze.

În continuare, în ceea ce mă priveşte, aş dori să mă ocup numai cu 
începuturile acestui proces, respectiv cu mecanismele de acţiune de 
natură ideologică şi politică ce modelează acest proces.

Un exemplu tipic al efortului de omogenizare lingvistică din timpul 
războiului este studiul efectuat de abatele Grigorie (adică Henri Bap-
tiste Grégoire) în 1792, care a purtat următorul titlu, demn chiar şi de 
o declaraţie de război: Raportul privind necesitatea eradicării dialecte-
lor [les patois] şi răspândirea generală a limbii franceze.16 Însă trebuie 
adăugat imediat şi faptul că ceea ce a urgentat abatele Grigorie în 
raportul său nu a fost de loc un capriciu personal sau o nebunie din 
partea sa: s-a potrivit perfect cu baza ideologică a revoluţiei.

15 Alain Dieckhoff: Nation and Nationalism in France: Between Idealism and Reality, 
lucrare în cardul atelierului National identity and euroscepticism: A Comparison 
between France and the United Kingdom, 13 May 2005.
16 Abbé Grégoire: Rapport sur la nécésité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser 
l’usage de la langue française. in Une politique de la langue. La Révolution française et les 
patois: L’enquête de Grégoire. Paris, 1975. termenul patois însemna deopotrivă dialectul 
local al limbii franceze şi o limbă independentă – germană, italiană, etc.
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istoriografia mai veche a considerat evidentă influenţa lui Ro-
usseau asupra ideologiei revoluţiei. Însă, realitatea istorică este aceea 
că Rousseau nu a avut influenţă directă asupra mentalităţii revoluţi-
onarilor, dimpotrivă, în acea epocă nici nu a fost autor politic citit şi 
cunoscut. Cu toate acestea, opiniile lui politice au avut efect în timpul 
revoluţiei, mai mult, au fost chiar populare, ceea ce s-a datorat în 
primul rând abatelui Sieyès, care folosind elementele teoriei politice a 
lui Rousseau, a publicat în ajunul revoluţiei un pamflet de un succes 
copleşitor în Paris, cu titlul Ce este a Treia Stare?

De altfel, doctrinele lui Rousseau ar fi fost utile pentru scopurile 
revoluţionarilor doar pentru că a numit libertatea ca scop al schim-
bărilor politice urgentate de el, însă, în acelaşi timp, a considerat 
libertatea ca fiind o stare naturală a omului. „Omul s-a născut liber, 
dar pretutindeni e în lanţuri”17 – afirmă imediat la începutul primului 
volum al lucrării sale Contractul social. Dar dacă libertatea omului 
precede condiţiile politice, înseamnă că oricând are libertatea de a 
răsturna condiţiile politice. În numele libertăţii, poate fi iniţiată o re-
voluţie ori de câte ori se observă că tirania încearcă să monopolizeze 
această libertate.

Însă învăţăturile lui Rousseau transmit şi un mesaj mai puţin evi-
dent din cele de mai sus, dar care după 1792 a dobândit o importanţă 
cu atât mai mare în rândul revoluţionarilor. Unii critici contemporani 
ai revoluţiei, de exemplu edmund Burke, au fost încă de părere că 
statul este incapabil să asigure libertatea şi drepturile inalienabile ale 
omului, o dată ce acestea preced condiţiile politice. „Oamenii – a 
afirmat Burke – nu se pot bucura în acelaşi timp de drepturile calităţii 
civile şi necivile.”18 Însă în realitate toată strădania lui Rousseau s-a 
concentrat asupra conceperii unui sistem de guvernare ce ar reflecta 
starea naturală în politică. „Omul s-a născut liber, dar pretutindeni 
este în lanţuri. […] Cum s-a întâmplat această schimbare? Nu ştiu. Ce 
o poate legitima? Această problem cred că o pot rezolva”.

Astfel, învăţătura lui putea fi adecvată pentru scopurile revoluţi-
onarilor doar pentru că nu a pretins pur şi simplu instituţionalizarea 
stării de libertate, ci în acelaşi timp a urgentat şi o nouă formă de 

17 Jean-Jacques Rousseau: Du contrat social. 1762.
18 edmund Burke: Reflections on the Revolution in France. Google eBook, p. 88. 
(traducere din limba engleză).
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guvernare, şi aceste două revendicări au avut o legătură strânsă. Nu 
era vorba doar despre faptul că ludovic al XVi-lea era un tiran (ceea 
ce oricum nu s-a potrivit cu faptele), dar şi despre faptul că instituţia 
monarhiei este în mod inerent un rău, deoarece nu reflectă starea 
naturală. Politica unui sistem social veritabil trebuie să reflecte starea 
naturală a omului, şi dacă oamenii sunt liberi în starea lor naturală 
şi sunt egali în această calitate, atunci acest regim statal nu poate 
fi altceva decât democraţia. Pentru instituirea unui sistem de liber-
tate, a concluzionat Rousseau, puterea trebuie să fie dată în mâinile 
oamenilor. În mod vizibil, Rousseau a subordonat instituţionalizarea 
libertăţii cerinţei egalităţii politice şi prin aceasta a creat prototipul 
intelectual al tuturor dictaturilor democratice ulterioare.

În tot acest timp, nu a ţinut cont de posibilitatea că poporul ar 
putea abuza de putere, eforturile sale au căutat doar asigurarea ca nu 
cumva cineva în numele poporului să-şi însuşească puterea poporului, 
adică să elimine egalitatea politică a cetăţenilor. Din acest motiv 
putea să gândească şi însuşi Robespierre în urma lui Rousseau că 
Republica trebuie să exprime în totalitate caracterul poporului şi de 
aceea nu este nevoie de garanţii constituţionale împotriva abuzurilor 
guvernamentale, deoarece poporul este virtuos prin natura lui. lui 
Rousseau i-a fost atât de teamă de deposedarea poporului de putere 
încât a respins ideea de reprezentare şi a propus forma directă, par-
ticipativă a democraţiei. A afirmat că puterea supremă „nu poate fi 
reprezentată din acelaşi motiv pentru care nu se poate nici înstrăina”; 
„sistemul de reprezentare este absurd şi provine din acele timpuri în 
care omenirea s-a înjosit şi numele de om a devenit o infamie.”19 Însă 
din respingerea ideii de reprezentare rezultă şi respingerea sistemului 
de partide, acesta fiind element implicit al sistemului de reprezentare. 
Şi Rousseau într-adevăr nu a fost de acord ca „în chestiuni publice 
să se exprime interese private”.20 Probabil că în tot acest timp plutea 
în faţa ochilor lui şi ai discipolilor săi târzii, Robespierre şi Saint-Just 
idealul practicii democratice antice, adică oraşul-stat democratic cu 
adunarea populară care reunea pe toţi cetăţenii, în care aceştia se 
adunau, se implicau în dezbateri, apoi luau o decizie conştientă şi 
unanimă. Acest ideal antic este exprimat în conceptul de voinţă co-

19 Rousseau, op. cit.
20 idem
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mună (volonté de tous) al lui Rousseau: trebuie urmărit consensul 
cât mai mare la adunări, pentru că numai atunci prevalează voinţa 
comună.

Însă eliminarea principiului de reprezentare propus de Montesquieu 
a avut şi alte consecinţe. A observat deja şi Sieyès faptul că din 
respingerea principiului de reprezentare rezultă inutilitatea împărţirii 
puterii. Atunci când în toamna anului 1789 la Adunarea Constituantă 
s-a ivit problema divizării activităţii legislative şi a dreptului regal de 
veto, Sieyès a obiectat că „în conformitate cu singura definiţie rezo-
nabilă, legea este exprimarea voinţei celor cârmuiţi”21 şi aceasta nu 
poate fi preluată de cârmuitori nici parţial, nici în totalitate. legea 
exprimă voinţa naţiunii şi este unitară, pentru că doar în acest fel 
poate exista. În consecinţă, la propunerea lui Sieyès, pe 10 septembrie 
delegaţii au respins ideea de structură legislativă bicamerală.

Însă Sieyès nu numai a transpus învăţătura lui Rousseau în politica 
zilnică, ci a şi reinterpretat-o în câteva aspecte cheie. De exemplu, 
dacă citim pamfletul lui Ce este a Treia Stare?, se poate observa 
că interpretarea lui a înlocuit conceptul de voinţă comună al lui Ro-
usseau cu un alt termen tot al acestuia, cel de voinţă generală (vo-
lonté générale, adică voinţa populară legislativă generală). Diferenţa 
dintre termeni este aceea că în timp ce primul presupune existenţa 
unui guvern, cel din urmă reprezintă originea tuturor formelor de gu-
vernământ şi a constituţiilor. Primul integrează un moment al deciziei 
raţionale, cel din urmă exclude prin natura lui orice schimb de păreri. 
După părerea lui Sieyès, pentru legitimitate este suficient ca să func-
ţioneze, pentru că – după cum afirmă el – „voinţa naţională are nevoie 
numai de realitatea proprie ca să fie întotdeauna legală”, fiindcă „ea 
este originea însăşi a legalităţii”. De aici rezultă acea convingere a 
revoluţionarilor, care pe parcursul revoluţiei devine apoi din ce în ce 
mai populară, că voinţa naţională „nu poate fi înfrânată” prin consti-
tuţie, pentru că pur şi simplu ar însemna o contradicţie logică, dacă 
„o naţiune prin primul act al voinţei sale independente s-ar angaja la 
formarea viitorului ei doar într-un anumit mod stabilit”. Voinţa naţio-
nală trebuie să funcţioneze în permanenţă ca să fie reală, şi tocmai de 

21 Răspunsul lui Sieyès dat monarhiştilor. in Péter Hahner (ed.): A nagy francia 
forradalom dokumentumai. (Documentele Marii Revoluţii Franceze), Osiris, Budapest, 
1999, p. 155. (traducere din limba maghiară)
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aceea „nu este”, „nici nu se poate”, dar „nici nu trebuie” să fie supusă 
unei constituţii: „pentru că aceasta ar însemna că nici nu există”.22

În consecinţă, nu numai că este inutilă auto-limitarea internă, 
structurală a voinţei naţionale sau a suveranităţii, ce decurge din 
configuraţii constituţionale şi separarea puterilor, dar este netrebu-
incioasă şi limitarea ei exterioară. Dar dacă aşezăm voinţa naţională 
peste legi şi constituţie, o facem nelimitată: nu ar fi posibile limitele ei 
nici la nivel teoretic. De altfel, acest înţeles a atribuit puterii absolute 
a monarhului şi teoria clasică a suveranităţii ce îşi trage obârşia din 
lucrarea lui Jean Bodin, cu menţiunea că totuşi monarhul este obligat 
să se supună legilor divine şi naturale.

Contemporanii şi criticii revoluţiei, de exemplu Madame de Staël, 
au avut şi suspiciunea că revoluţionarii au transferat poporului pu-
terea regelui. Şi însuşi Sieyès, în discursul său despre constituţia din 
1795, menţionează că suveranitatea poporului a fost organizată con-
form suveranităţii regelui. Oricum ar fi, chiar şi Madame de Staël de 
orientare teoretică republicană, a tras concluzia că democraţia pură 
putea fi realizată numai în agora Atenei, şi este de neconceput în 
state cu o populaţie de mai multe milioane.23 evident, nu Madame de 
Staël a fost prima din şirul lung al gânditorilor politici moderni care a 
susţinut că problema democraţiei în forma ei participativă este până 
la urmă o problemă numerică, adică a dimensiunilor, ci Montesquieu – 
care a privit întreaga problemă a guvernării republicane, atât în forma 
ei participativă, cât şi reprezentativă, cu scepticism pronunţat. 

Una din consecinţele imediate ale respingerii principiului de re-
prezentare a fost aceea că a dispărut, la fel ca în polisul antic, dife-
renţa dintre societate şi stat. În cazul în care naţiunea sau poporul 
este garantul exclusiv al suveranităţii şi îşi exercită puterea în mod 
direct, nu se poate delimita societatea de stat nici pe plan teoretic. 
În acest sens, conceptul de naţiune, cel puţin în forma dobândită în 
timpul revoluţiei franceze, este prin excelenţă o categorie politică şi 
nu una socială. Astfel se poate înţelege şi de ce critica majoră a lui 
Benjamin Constant adusă republicii iacobine sublinia atât de puternic 

22 Abbé Sieyès: Ce este a treia Stare? in A nagy francia forradalom dokumentumai 
(Documentele Marii Revoluţii Franceze), pp. 41–43 (traducere din limba maghiară)
23 Germaine de Staël: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution et 
des principes qui doivent fonder la République en France (1798), Droz, Paris, Genève, 
1979.
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importanţa libertăţii vieţii personale, adică importanţa independenţei 
faţă de politică.

Acest concept al naţiunii a dus automat la punerea sub semnul 
întrebării a legitimităţii puterilor intermediare, adică a dreptului la 
existenţă a sferei civile. „Naţionalismul de stat sau iacobin, care este 
corelat de idealul francez al naţiunii, deşi este civil în privinţa conţi-
nutului său ideologic, este în acelaşi timp şi colectivist. În principiu, 
apartenenţa la comunitatea naţională este accesibilă fiecărei persoane 
care trăieşte pe teritoriul naţional şi în principiu, toţi sunt egali în faţa 
legii. Sunt respectate libertăţile personale, dar totodată, tocmai din 
cauza consecinţelor doctrinei suveranităţii naţionale, teoria iacobină 
nu considera legitimă nici o activitate colectivă a cărei forme nu era 
în mod direct statul naţional. Nu se pot intercala puteri intermediare 
între individ şi stat, de aceea, această democraţie impune unitate 
naţională, centralizare şi uniformitate.”24 Doctrina iacobină a suvera-
nităţii naţionale considera ilegitime toate acele instituţii sociale sau 
politice intermediare care reprezentau interesele sau identitatea spe-
cifică a unui grup sau altul de oameni din societate. Şi aici nu este 
vorba numai de instituţiile de reprezentare a identităţii particulare a 
minorităţilor, căci, de exemplu, legea le Chapelier (14 iunie 1791) a 
interzis inclusiv organizarea muncitorilor: doctrina iacobină a suvera-
nităţii naţionale a exclus reprezentarea intereselor particulare de grup.

Doctrina iacobină a suveranităţii naţionale a generat naţionalis-
mul modern din motive istorice, politice şi ideologice evidente şi a 
reclamat asimilarea lingvistică a minorităţilor, precum şi eliminarea 
grupărilor politice reprezentante ale intereselor de clasă. Robespierre 
a spus că în Franţa existau doar două partide: poporul şi inamicii săi, 
adăugând că poporul datorează inamicilor săi doar moartea.

Putem rezuma cele spuse anterior în felul următor: conceptul ia-
cobin de suveranitate naţională şi instituţionalizarea acestei doctrine 
au eliminat deosebirea dintre stat şi societate, iar politica sa totali-
zatoare şi asimilantă a stârnit emoţiile naţionale. Acesta este motivul 
pentru care Bibó a subliniat atât de des că democratismul şi naţiona-
lismul manifestate în Revoluţia Franceză au fost emoţii înrudite. to-
tuşi, el acordă mai puţină atenţie unui fapt la fel de adevărat: legătura 
istorică dintre democratism şi naţionalism este doctrina suveranităţii 

24 Michael Keating: Nations against the State. Palgrave, New York, 2001, p. 25.
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populare şi interpretarea sa specială, care prezintă chestiunea naţiunii 
nu doar ca pe o simplă problemă politică, dar şi ca pe o chestiune 
de putere. Suveranitatea care nu poate fi îmblânzită de constituţie 
este o putere care nu are limite – nici în interiorul, nici în exteriorul 
statului.

Analizând din interior, întrebarea se pune întotdeauna în felul ur-
mător: cine ar trebui să deţină de drept suveranitatea, adică: cine 
are puterea în stat? iar dacă răspunsul nostru la această întrebare 
atribuie puterea poporului, atunci instantaneu se ridică o a doua în-
trebare: care popor? „istoric vorbind, naţionalismul este fundamentat 
pe motive populare şi reiese din doctrina suveranităţii populare. Face 
parte din moştenirea istorică a Revoluţiei Franceze. […] Odată ce po-
porul a fost proclamat suveran, a fost necesar să se afle cine sunt cei 
care alcătuiesc poporul şi ce înseamnă apartenenţa la o comunitate 
civilă”25 – scrie Michel Keating, după care adaugă: „Una dintre primele 
rezoluţii ale Revoluţiei Franceze a fost abolirea privilegiilor de clasă şi 
unificarea ordinelor sociale tradiţionale (aristocraţia, clerul şi oamenii 
de rând) în cadrul Convenţiei Naţionale care se baza pe starea a treia, 
aceasta reprezentând întregul popor francez. Prin urmare, doctrina 
iacobină franceză a identificat democraţia şi suveranitatea populară 
cu unitatea naţională şi a contestat legitimitatea puterilor care s-ar 
putea interpune între acestea.”26

Universalitatea cerinţei de a democratiza Franţa este bine de-
monstrată de succesul copleşitor de la Paris al pamfletului lui Sieyès, 
prin care el a îndemnat spre această democratizare. Starea a treia, a 
scris el în ianuarie 1789, este totul. În consecinţă, celelalte stări sunt: 
nimic. Aristocraţia este doar un „popor fals”, un „popor separat”, care 
nu poate exista de sine stătător decât dacă se ataşează unei „naţiuni 
adevărate”, asemenea acelor tumori care nu pot trăi decât cu seva 
plantelor pe cale le epuizează şi le deshidratează: „Prin urmare, Starea 
a treia include pe oricine aparţine naţiunii; iar oricine nu face parte 
din Starea a treia nu poate fi considerat ca aparţinând naţiunii”.27 În 

25 Michael Keating: Nations against the State. p. 29.
26 idem, p. 31.
27 emmanuel Sièyes, Qu’ est-ce que le tiers état? (Ce este a Treia Stare?), ed. Roberto 
Zapperi (Genève: libraire Droz, 1970), pp. 119–135. trad. Philip Dawson, http://
userhome.brooklyn.cuny.edu/pnapoli/core4/f2002/sieyes.html, descărcat în: 28 
februarie 2011.
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spiritul acestei opinii, Adunarea Naţională Constituantă a abolit toate 
privilegiile de clasă în data de 4 august 1789. la această întrunire 
pătimaşă, care a durat o noapte întreagă, reprezentanţii obosiţi au 
emis declaraţii exaltate, iar aristocraţii au renunţat de bună voie la 
privilegiile tradiţionale.

totuşi, transpunerea doctrinelor lui Sieyès în politica de zi cu zi s-a 
realizat mai devreme, prin transformarea adunării stărilor în Adunarea 
Naţională. Deşi regele a ordonat unificarea stărilor doar în data de 27 
iunie 1789, clerul, alăturându-se stării a treia, a adoptat la propunerea 
lui Sieyès (cu 491 de voturi pentru şi doar 90 de voturi împotrivă), 
încă din 17 iulie, o rezoluţie care a respins clasificarea societăţii în 
ordini sociale şi a schimbat numele adunării stărilor în Adunarea Na-
ţională. „În situaţia actuală, Adunarea Naţională este singurul nume 
care poate fi dat adunării, fiindcă doar membrii săi pot fi consideraţi 
reprezentanţi cunoscuţi şi consacraţi în mod legitim şi public, fiind 
desemnaţi de aproape întreaga naţiune şi, fiindcă reprezentarea este 
una şi indivizibilă, niciun reprezentant – indiferent de starea şi clasa 
socială care l-a ales – nu are dreptul să exercite funcţiile separat de 
această adunare.”28

În plus, abolirea clasificării societăţii franceze în stări a fost urma-
tă, printre altele, de exproprierea proprietăţilor ecleziastice (2 noiem-
brie 1789), adoptarea constituţiei seculare a clerului (12 iulie 1790) 
şi jurământul clerului pe constituţia seculară (27 noiembrie 1790). 
Prin crearea bisericii constituţionale, preoţii au devenit muncitori gu-
vernamentali plătiţi, iar clerul a încetat a mai fi o putere politică de 
sine stătătoare.

În paralel, Adunarea Naţională, prin aceeaşi rezoluţie adoptată în 
4 august, a abolit organizarea administrativă a Franţei, moştenită din 
perioada „vechiului regim”, pe motiv că era „ambiguă”. Noua împărţire 
administrativă a Franţei a fost propusă de comitetul constituţional, 
pe baza schiţei lui Sieyès, în toamna anului 1789, conform căreia 
Franţa urma să fie împărţită în 80 de judeţe dreptunghiulare având 
Parisul drept centru, reflectând încercarea comitetului de a valida ide-
ea că reprezentanţii poporului şi-au primit însărcinarea de la întreaga 

28 Adunarea stării adoptă numele de Adunarea Naţională. in A nagy francia forradalom 
dokumentumai, (Documentele Marii Revoluţii Franceze) pp. 51–52. (traducere din 
limba maghiară).



DeSPRe iDeNtitAteA NAţiONAlă

151

naţiune, nu de la alegătorii lor. Rezoluţia finală, într-un mod oarecum 
mai rezonabil, a divizat teritoriul Franţei în judeţe de dimensiuni ega-
le. Furet a scris că acest compromis a fost, de fapt, un amestec de 
„raţionalism şi empirism”, de „abstracţii filosofice şi realităţi politice”.29

totuşi, chiar dacă Adunarea Naţională a reuşit astfel să desfiinţe-
ze împărţirea Franţei în funcţie de ordinele sociale precum şi vechile 
privilegii provinciale, distrugând tradiţiile locale, eliminând barierele 
vamale şi introducând pretitundeni o administraţie publică unitară, 
revoluţia a eşuat în îndeplinirea obiectivul major al unificării lingvistice 
a populaţiei franceze. Deşi intenţiile au existat, mijloacele nu au fost 
disponibile. 

Cea mai bună argumentare a omogenizării lingvistice a fost ela-
borată de către Barère, care era convins că franceza este „cea mai 
frumoasă limbă a europei”, al cărei rol este de „a transmite lumii 
cele mai subtile gânduri despre libertate”. În ziua de 8 pluvios anul 
ii (27 ianuarie 1794), înaintea Convenţiei Naţionale, el a expus că 
„este imposibil de distrus federalismul bazat pe gânduri care nu se 
comunică”.30,,Noi am revoluţionat modul de guvernare, legile, obi-
ceiurile, morala, îmbrăcămintea, comerţul şi chiar gândirea, spunea; 
haideţi să revoluţionăm limba care este canalul de propagare a gân-
dirii. Aţi ordonat ca legile să fie răspândite în toate satele Republicii; 
dar această faptă bună este în zadar pentru ţinuturile la care mă 
refer. Claritatea transmisă până la marginile ţării cu mari sacrificii 
dispare până când ajunge la destinaţie, fiindcă locuitorii acelor locuri 
nici măcar nu înţeleg aceste legi.31 Federalismul şi superstiţia vorbesc 
bretona; emigraţia şi ura faţă de Republică vorbesc germana; con-
trarevoluţia vorbeşte italiana, iar fanatismul vorbeşte limba bascilor. 
Haideţi să zdrobim aceste instrumente dăunătoare şi păcătoase.”32 
Aceasta înseamnă că argumentul pentru asimilarea lingvistică este 
propagarea ideii de libertate, adică a constituţionalităţii şi idealului 

29 François Furet: the French Revolution, 1770–1814, Blackwell Publishing, 1992, p. 88.
30 În retorica revoluţionară, federalismul însemna separatism.
31 Barère exagerează: încă din decembrie 1792 ministerul justiţiei a creat un birou 
pentru traducerea legilor şi decretelor în germană, italiană, catalană, bască şi dialectul 
breton.
32 József eötvös: A XiX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra (Influenţa 
ideilor dominante ale secolului al 19-lea asupra statului)), Magyar Helikon, Budapest, 
1981, Vol i, Chapter iii, p. 126. (note)
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Republicii. Uniformitatea este justificată prin universalism, asimilarea 
este îndreptăţită prin nevoia de libertate. Dacă democraţia, sau – în 
limbajul revoluţionarilor – Republica este o stare naţională şi egali-
tatea este condiţia libertăţii, omul, în interesul propriu, poate fi con-
strâns la libertate – chiar prin distrugerea identităţii sale naţionale. 
Astfel, scopul omogenizării lingvistice nu este unul cultural, ci politic, 
şi este legat de necesitatea consultării politice (şi optimizarea admi-
nistraţiei centrale). Omogenitatea lingvistică nu se impune pentru că 
identităţile lingvistice şi culturale diferite sunt iritante sau distructive 
ca atare şi în consecinţă ar trebui distruse, ci fiindcă o semnificaţie 
politică este ataşată limbii şi comunicării în Republică. În timpul Re-
voluţiei, cele mai eficiente mijloace care au servit acestui scop au fost 
ziarele pariziene distribuite în provincii cu scopul de a promova idea-
lurile revoluţionare precum şi limba revoluţionară, franceza vorbită în 
Paris, după cum a remarcat edmund Burke.

totuşi, în cele din urmă, aceste mijloace s-au dovedit a fi inadec-
vate, iar timpul de care revoluţionarii au dispus a fost mult prea scurt 
pentru atingerea scopului. Astfel, unitatea lingvistică a Franţei a fost 
realizată doar mai târziu, prin intermediul politicii educaţionale a celei 
de-a treia Republici, folosindu-se metode extreme de drastice. Deşi 
Revoluţia franceză nu a eradicat diversitatea lingvistică a Franţei, 
însă a pus capăt indiferenţei poporului francez faţă de diversitatea 
lingvistică din ţara lor.

În sfârşit, toate acestea demonstrează că din perspectiva istoriei 
chestiunea naţionalităţii şi a eforturilor de a asimila minorităţile naţio-
nale este, de asemenea, o chestiune de putere populară şi democraţie; 
astfel, este de înţeles de ce această chestiune a avut o greutate şi 
o importanţă speciale în statele europene, apoi est-europene care au 
devenit treptat democratice. Diversitatea lingvistică a Franţei nu a 
reprezentat o problemă până când masele provinciale şi plebeii urbani 
nu au simţit nevoia de a accede la putere; a devenit o problemă doar 
odată cu introducerea guvernării republicane şi recunoaşterea publică 
a principiului suveranităţii populare. În final, crearea statului naţiunii, 
naţiunea-stat, suveranitatea populară şi principiul puterii sunt factorii 
care agravează foarte mult problema naţionalismului; esenţa şi stră-
dania vehementă spre uniformitate a acestui stat naţional au fost 
expuse într-un mod pertinent de către Constant, primul şi probabil 
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cel mai bun critic din toate timpurile al Republicii iacobine: „Aceeaşi 
lege, aceleaşi măsuri, aceleaşi reglementări, iar dacă ar putea-o impu-
ne treptat, aceeaşi limbă, iată ce se proclamă a fi forma perfectă de 
organizare socială”.33

totuşi, pe aceeaşi pagină, el face o altă remarcă, la fel de impor-
tantă. Poate Constant a fost singurul dintre contemporanii Revoluţiei 
care a remarcat că scopul final al programului de omogenizare naţio-
nală, desfăşurat în numele suveranităţii populare, a fost de fapt unul 
abstract: naţiunea este o formă de comunitate umană care niciodată 
nu poate dobândi aspect real şi concret, nici măcar în teorie. „este oa-
recum remarcabil că uniformitatea nu a întâlnit niciodată un teren mai 
prielnic decât într-o revoluţie făcută în numele drepturilor şi libertăţii 
omului. Spiritul de sistematizare a fost mai întâi fermecat de simetrie. 
Dragostea de putere a descoperit în scurt timp avantajele imense pe 
care simetria i le putea asigura. În timp ce patriotismul există doar 
printr-un ataşament viu faţă de interesele, modul de viaţă, obiceiurile 
unei anumite localităţi, aşa-numiţii patrioţi ai noştri au declarat răz-
boi tuturor acestora. ei au secat acest izvor natural de patriotism şi 
au căutat să-l înlocuiască cu o pasiune nefirească pentru o formă de 
existenţă abstractă, o idee generală dezbrăcată de tot ceea ce poate 
implica imaginaţia şi care apelează la memorie. Pentru a-şi construi 
edificiul, ei au început prin măcinarea şi transformarea în praf a mate-
rialelor pe care au vrut să le folosească. S-au temut atât de mult că o 
idee morală ar putea fi anexată instituţiilor lor, încât aproape au folosit 
numere pentru a-şi desemna oraşele şi provinciile, precum obişnuiau să 
desemneze legiunile şi corpurile de armată. Despotismul, care a înlocu-
it demagogia şi s-a făcut pe sine moştenitor al tuturor roadelor muncii 
sale, a continuat să înainteze cu abilitate pe calea astfel trasată. Cele 
două extreme au căzut de acord asupra acestui detaliu pentru că la 
baza amândurora stătea aspiraţia la tiranie. interesele şi amintirile care 
răsar din obiceiurile locale conţin un germen de rezistenţă pe care au-
toritatea este reticentă să o tolereze şi pe care este nerăbdătoare să o 
distrugă. Autoritatea are mai mult succes cu oamenii; îşi rostogoleşte, 
fără efort, corpul greu peste ei, ca şi cum ar fi făcuţi din nisip.”34

33 traducere din: Benjamin Constant: Political Writings, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2003, p. 73.
34 idem, pp. 73–43.
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Constant explică procesul prin care patriotismul s-a transformat în 
loialitate necondiţionată faţă de idealul naţiunii, adică în naţionalism. 
Patriotismul este legat de interesele şi obiceiurile locale, în timp ce 
naţionalismul – oricât de ciudat ar suna – caută omogenitatea, adică 
este universalist. Burke a consemnat şi el că revoluţionarii urmăresc 
un fel de „politică geometrică”: în faţa elanului revoluţionar, toate 
„ideile locale” ar trebui „scufundate”. „Oamenii nu ar mai trebui să fie 
gasconi, picarzi, bretoni sau normanzi, ci francezi, cu o singură ţară, 
o inimă, şi o adunare”.35 Dar, crezând şi el, asemenea lui Constant, că 
„începem afecţiunile noastre publice în familiile noastre”, a profeţit că 
politica geometrică ar duce direct la pierderea ţării de către francezi. 
În loc ca locuitorii teritoriilor reorganizate să fie „cu toţii francezi”, 
spune el, „este mai mare probabilitatea ca locuitorii acelor regiuni să 
nu mai aibă în scurt timp ţară”. Într-adevăr, niciun om nu a simţit 
vreodată că aparţine, printr-un sentiment de mândrie sau afecţiune, 
unei „împărţeli pătrăţoase”. „Omul nu va simţi nicio cinste în a aparţi-
ne Careului Nr. 71 sau oricărui alt număr convenţional.”36

Într-adevăr experienţa noastră actuală demonstrează că, deşi na-
ţiunea în sine este într-adevăr o „noţiune abstractă”37, o comunitate 
imaginară, nu înseamnă că emoţiile faţă de naţiune nu pot fi foarte 
reale. totuşi, revoluţionarii se frământau cum să asigure loialitate 
civilă faţă de un ideal nou creat. Chestiunea l-a preocupat şi pe Ro-
usseau, şi luând în calcul propunerea lui Hobbes, a ajuns la concluzia 
că esenţa naţională trebuie să fie spiritualizată, sub forma religiei de 
stat propusă de Hobbes. totuşi, spre deosebire de Hobbes, Rousseau 
se gândea la o religie pur civilă – una ostilă în mod expres oricărei 
forme de creştinism, după cum a exprimat el destul de evident în ul-
timul capitolul al operei sale intitulate Contractul Social. totuşi, Ro-
usseau trebuie să fi fost preocupat de ceva timp de ideea unei religii 
populare sau republicane, precum demonstrează propunerile pentru 
un fel de festival sau „liturghie religioasă” pe care le-a făcut în celebra 
sa scrisoare către D’Alembert, prin care s-a despărţit de enciclope-
dişti. Mai exact, el a spus că liturghia era zadarnică. „Prin libertate, 

35 traducere din: edmund Burke: Reflections on the Revolution in France, 289. În 
limba română: edmund Burke: Reflecţii asupra revoluţiei din Franţa, editura Nemira, 
Bucureşti, 2000.
36 idem, p. 290.
37 traducere din: Benjamin Constant, Political Writings, p. 77.
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oriunde domneşte belşugul, domneşte şi bunăstarea. Înfige un ţăruş 
încoronat cu flori în mijlocul unei pieţe publice; adună acolo oamenii 
şi vei avea un festival. Fă şi mai bine; lasă spectatorii să devină un 
divertisment pentru ei înşişi; fă-i pe ei înşişi actori; fă-o în aşa fel încât 
fiecare se vede şi se iubeşte pe sine în ceilalţi, astfel încât cu toţii vor 
fi mai uniţi.”38 Aceste propuneri au fost puse în practică într-o formă 
aproape neschimbată, de către cel mai faimos discipol iacobin al său, 
Robespierre, în timpul Revoluţiei, sub forma marelui festival parizian 
al Fiinţei Supreme din 8 iunie 1794.39 Robespierre a reiterat chiar raţi-
onamentul lui Rousseau, aproape cuvânt cu cuvânt: „adunaţi oamenii 
şi îi veţi face mai buni”.40 Deşi impunerea venerării Fiinţei Supreme (7 
mai 1794) şi organizarea primului mare festival dedicat acesteia (8 
iunie 1794) au avut loc în contextul unor evenimente istorice speci-
fice, este la fel de adevărat că noţiunea de Fiinţă Supremă a însoţit 
întreaga desfăşurare a Revoluţiei, ţinând cont de faptul că Adunarea 
Naţională a adoptat Declaraţia Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului 
„în prezenţa şi sub auspiciile Fiinţei Supreme”, în 26 august 1789. le-
gătura dintre Fiinţa Supremă şi scopurile Revoluţiei a fost exprimată 
cel mai clar de însuşi Robespierre, în discursul său din 21 noiembrie 
1793, în Clubul iacobin, cu scopul evident de a stigmatiza adepţii 
mişcării ateiste şi hebertiste.41 În discursul său, Robespierre a mărtu-
risit public că nu era un catolic prea bun nici în perioada colegiului, 
dar nu a fost niciodată indiferent faţă de soarta umanităţii. ideea de 
Fiinţă Supremă este o noţiune umanistă, prin urmare Convenţia nu l-a 
putut tolera pe baronul prusac Anacharsis Cloots, proclamatorul ideii 
de republică universală, nici pe hebertiştii care urmau doctrina aces-
tuia pentru a făuri un fel de religie din ateism, sub pretextul eradicării 

38 J.J. Rousseau Citoyen de Genève, à Mr. d’Alembert sur les spectacles (1758)
39 Religia de stat a lui Rousseau a fost revigorată mai târziu, într-o formă oarecum 
mai coerentă, de către un cult numit teofilantropia, înfiinţat de un librar francmason 
în anul 1796.
40 Maximilien Robespierre: A vallási és erkölcsi eszményekről, kapcsolatukról a 
köztársasági elvekkel, és a nemzeti ünnepekről (Despre idei religioase şi morale şi 
principii republicane, şi despre festivaluri naţionale). in Elveim kifejtése (Principiile 
mele), p. 463.
41 Frenezia nereligioasă care a copleşit Parisul în toamna anului 1793 a fost raportată 
în detaliu de către un martor ocular contemporan, louis Sébastien Mercier, în cartea 
sa intitulată Le nouveau Paris (1798).
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convingerilor false. „Convenţia Naţională respinge cu dispreţ astfel de 
lucruri. Convenţia nu produce cărţi, nu creează sisteme metafizice; 
este un organism politic popular al cărui rol este de a asigura respec-
tul nu doar pentru legi, ci şi pentru caracterul poporului francez. Nu 
este o întâmplare că proclamarea Declaraţiei Drepturilor Omului şi 
ale Cetăţeanului a fost făcută de către Convenţie în prezenţa Fiinţei 
Supreme.”42

Într-adevăr, este foarte probabil ca izbucnirea lui Robespierre îm-
potriva fervorii ateiste să fi fost provocată şi de teama provinciei Ven-
dée: el s-a temut, pe bună dreptate, că pioasa populaţie provincială 
se va ridica din nou împotriva guvernului revoluţionar. De asemenea, 
el dorea să-l elimine pe Anacharsis Cloots, rivalul său, precum şi pe 
hebertişti. În acelaşi timp, trebuie să remarcăm convingerea sinceră 
din discursul său. Robespierre a crezut şi a afirmat, de mai multe ori, 
că Fiinţa Supremă era întrucâtva o expresie a caracterului poporului 
francez. Această convingere provenea dintr-un amalgam de idei. Într-
adevăr, credea că acest lucru este adevărat şi în cazul Republicii. 
În opinia lui Robespierre, Republica întruchipa caracterul poporului, 
mai exact, caracterul esenţialmente virtuos al poporului şi, din acest 
motiv, i-a păsat foarte puţin de structura instituţională a Republicii: 
Republica avea unicul rol de a afirma caracterul poporului. Din acest 
punct de vedere, ideea de Fiinţă Supremă era un accesoriu natural al 
conceptului de Republică, o garanţie a virtuţii civile şi a comunităţii 
civile virtuoase şi, pe plan concret, manifestarea cultică a bunătă-
ţii originare a poporului. Robespierre a subliniat de repetate ori că 
ateismul era aristocratic, în timp ce ideea Fiinţei Supreme a fost în 
întregime populară.

Discursul lui Robespierre nu a fost lipsit de consecinţe. Fondatorul 
religiei raţionale, Hébert, precum şi adepţii săi atei au fost executaţi 
în 24 martie 1794 (însuşi Anacharsis Cloots a fost predat călăului). 
O lună şi jumătate mai târziu, în 7 mai, Convenţia a recunoscut exis-
tenţa Fiinţei Supreme, iar după o lună, Parisul a găzduit primul festi-
val în onoarea acesteia. Potrivit rezoluţiei Convenţiei „poporul francez 

42 Maximilien Robespierre: A filozofizmus ellen és a vallásgyakorlás szabadságáért 
(Contra filosofismului şi pentru libertatea practicii religioase). in Elveim kifejtése 
(Principiile mele), p. 250.
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recunoaşte existenţa Fiinţei Supreme şi imortalitatea sufletului”,43 şi 
„recunoaşte că este datoria omului să venereze cum se cuvine Fiinţa 
Supremă”. Rezoluţia menţiona, de asemenea, că „festivalurile trebuie 
create pentru ca omul să-şi amintească ideea de divinitate şi de demni-
tate a fiinţei umane”.44 Primul festival al Fiinţei Supreme s-a desfăşurat 
la data stabilită prin decret, în 8 iunie 1794, şi a fost destul de grandios 
şi dezordonat. totuşi, dă de gândit faptul că a participat o masă mare 
de oameni, fără nicio constrângere, iar aparent toţi s-au simţit bine, 
ceea ce a nedumerit mulţi istorici. După cum relatează Furet, „eveni-
mentul s-a dovedit a avea o tentă mai enigmatică decât au intenţionat 
să-i imprime iniţiatorii: oamenii, îmbrăcaţi în cele mai bune haine, au 
participat activ şi într-un număr foarte mare. Acest lucru, prezentat la 
fel în mai multe relatări, este greu de înţeles, din moment ce teroarea 
era în plin elan, iar maşina groazei fusese scoasă din funcţiune pentru 
o singură zi. A participat publicul la sărbătoare doar fiindcă era o zi 
superbă de iunie sau a visat şi el, împreună cu Robespierre, că aşeza pri-
ma cărămidă pentru construirea viitorului? În cele din urmă, spectacolul 
prezentat a fost cel al religiei secolului, iar cei care au citit puţin îi ştiau 
repertoriul în avans. Dacă au putut asocia intenţiile de a exorciza pre-
zentul, ideea unui sfârşit şi a unui nou început, această journée şi găsit 
cu adevărat publicul. Charles Nodier, care a lăsat o relatare admirabilă 
despre festival, a scris că: «Pentru a-l aprecia, trebuie să ne străduim 
a ne întoarce în acea vreme. Nimic nu s-a mai păstrat. Acolo, aşadar, 
a fost pusă piatra de temelie a unei societăţi pe cale de a se naşte.»”45

Concluzii

Dacă ipoteza de mai sus privind originea naţionalismului este co-
rectă, rezultă câteva concluzii deosebit de importante privind identi-
tatea naţională. Mai întâi, este adevărat că naţiunea este un ideal. 

43 Afişele mari care proclamau existenţa Fiinţei Supreme şi imortalitatea sufletului au 
rămas expuse prin pieţele pariziene chiar şi după ce Robespierre fusese executat.
44 Rezoluţie privind venerarea Fiinţei Supreme. in A nagy francia forradalom 
dokumentumai (Documentele Marii Revoluţii Franceze), p. 382. (traducere din limba 
maghiară).
45 François Furet: the French Revolution, 1770–1814 (Revoluţia franceză), p. 148.
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Adică, este un „concept abstract” (precum a spus Benjamin Con-
stant), deci nu un lucru concret. Spre deosebire de familie, rude sau 
triburi, naţiunea nu este o formă de comunitate tangibilă, iar identi-
tatea naţională – spre deosebire de alte forme de identitate – este o 
formă foarte abstractă a identităţii comunităţii colective. De aceea, 
extrapolarea sa viitoare nu întâmpină obstacole teoretice. identita-
tea naţională a fost „creată” - mai întâi în Franţa, apoi în alte părţi 
urmând exemplului francez - prin „separarea” indivizilor de forma de 
identitate particulară căreia ei aparţinuseră anterior – conace, parohii, 
bresle, provincii. indivizii astfel „eliberaţi” au fost reunificaţi în naţiune 
ca fiind cea mai cuprinzătoare formă de comunitate politică.

Însă, În anul 1789, acest proces – după cum am observat – nu 
a sedus doar cu speranţa eliberării, dar a inclus şi individualizarea, 
lichidarea legăturilor sociale anterioare: prin urmare, până în ziua de 
astăzi, naţiunea a fost o comunitate de indivizi, iar naţionalismul şi 
individualismul sunt interdependente. Această pretenţie, deşi uluitoa-
re, nu este paradoxală, nici de nesusţinut.

O astfel de pretenţie sună paradoxal astăzi în special pentru că 
după epoca naţionalismului revoluţionar, am cunoscut formele de 
naţionalism puternic colectiviste, care contrastează cu aspiraţiile de 
libertate şi sunt ostile faţă de individ, şi ni se pare astăzi că acest 
colectivism este ostil faţă de individualism. totuşi, după cum a de-
monstrat Hannah Arendt, de îndată ce – începând cu Revoluţia fran-
ceză - individul a intrat pe scenă ca o fiinţă complet independentă cu 
drepturi şi demnitate inerente, care nu necesită nicio altă ordine care 
să-l înconjoare, a dispărut instantaneu şi a fost transformat într-un 
membru al poporului. iar, fiindcă după Revoluţia franceză umanitatea 
a fost închipuită ca o familie de popoare, rămâne valabilă până astăzi 
afirmaţia că adevărata formă de organizare a omului nu este individul, 
ci naţiunea.46

Astfel, individualismul naţionalismului şi puternicul său colectivism 
s-au născut în acelaşi timp; nu doar că acestea nu se exclud, ci chiar 
se presupun reciproc. Dintre toate aceste aspecte, momentan singu-
rul care are importanţă pentru noi este că naţiunea este o comunitate 

46 Hannah Arendt: A törzsi nacionalizmus (Naţionalism tribal). (traducere în maghiară 
de Magdolna Módos). in Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei (Originile 
totalitarismului). európa Könyvkiadó, Budapest, 1992, pp. 275–291, p. 278.
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de indivizi, iar această naştere a naţiunii a necesitat un proces de 
individualizare treptată, „eliberarea” individului de legăturile sociale 
moştenite.

totuşi, fiindcă această formă de identitate nu se bazează pe relaţii 
directe de sânge şi legături de rudenie, ci are un caracter predominant 
conştient, procesul de construire a unei naţiuni ar putea înregistra 
succes doar dacă o conştiinţă limpede a acestei identităţi noi, cu-
prinzătoare, va fi implantată în mintea oamenilor: o naţiune „există” 
doar dacă membrii unui grup uman dat se cunosc pe ei înşişi ca fiind 
parte a acelei naţiuni. Precum ernest Renan a expus destul de clar în 
remarcabilul şi notoriul său eseu despre naţiune, aceasta presupune 
că o condiţie preliminară asupra existenţei unei identităţi naţionale 
nu este o limbă comună, fiindcă naţiunea nu este predominant sau în 
primul rând o comunitate lingvistică, ci una „spirituală”: „O naţiune 
este un suflet, un principiu spiritual”.47 (Concluzia lui Renan rămâne 
valabilă chiar dacă el pur şi simplu a trebuit să spună acest lucru în 
dezbaterea despre naţiunea franceză pe care a ţinut-o împreună cu 
istoricii germani din cauza separării Alsaciei. el nu a putut spune că 
naţiunea franceză a fost o comunitate lingvistică, ţinând cont de fap-
tul că majoritatea alsacienilor erau vorbitori de germană.)

În acelaşi mod, apartenenţa la aceeaşi etnie nu este o condiţie pre-
alabilă a identităţii naţionale comune, nici amintirile istorice ale unei 
origini etnice comune, ci mai degrabă – precum sugerează Renan – 
uitarea unei origini distincte. Dacă francezii ar fi păstrat cu fidelitate 
amintirea originii lor distincte (galică sau francă), naţiunea franceză 
nu ar fi putut apărea niciodată. Astfel, conştiinţa identităţii naţionale 
apare nu din memoria unei origini comune, conservată cu grijă, ci 
dimpotrivă: din amnezie şi uitare istorică colective - şi aceasta este 
singura modalitate prin care ar putea apărea.

totuşi, succesul procesului de „clădire a naţiunii” nu depinde doar 
de posibilitatea ca în mintea indivizilor să poată fi creată o conşti-
inţă clară a noii identităţi, ci şi de abilitatea de a trezi în aceştia un 
sentiment de apartenenţă la o naţiune. Adică, crearea unei comuni-
tăţi asemănătoare unei naţiuni este condiţionată nu doar de identi-
tatea naţională şi conştiinţa acesteia, ci şi de o puternică loialitate 

47 ernest Renan: What Is A Nation? http://www.cooper.edu/humanities/core/
hss3/e_renan.html on 13 February 2011.
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emoţională faţă de naţiune. Faptul că naţiunea este un ideal sau o 
abstracţie, nu înseamnă că emoţiile faţă de naţiune şi identificarea 
emoţională a individului cu naţiunea nu sunt (sau nu ar putea fi) 
reale. Acesta este motivul pentru care, după cum am încercat să 
arăt, revoluţionarii francezi, respectând cu fidelitate propunerile lui 
Rousseau despre religia naţională, au încercat să spiritualizeze ideea 
naţională prin intermediul religiei obligatorii a Fiinţei Supreme intro-
duse prin decretul lui Robespierre. Adică, au încercat – şi astăzi ştim 
că au reuşit – să transforme conceptul de naţiune în obiect al vene-
raţiei religioase sau cvasi-sacre. Deşi obiectul adoraţiei spirituale în 
religia de stat a lui Robespierre a fost conceptul de Fiinţă Supremă, 
acest concept de Fiinţă Supremă – după cum a evidenţiat în câteva 
discursuri – exprima, de fapt, caracterul „poporului francez”.48 – Nu 
înseamnă că aceasta este singura cale de a stârni loialitate emoţio-
nală faţă de conceptul naţiunii. Dar, într-adevăr, acest lucru atrage 
atenţia asupra necesităţii loialităţii emoţionale faţă de naţiune şi faţă 
de semnificaţia simbolurilor (imnuri, drapele), ritualurilor etc. în con-
turarea identităţii naţionale. identitatea naţională este de neconceput 
fără simbolurile comune care trezesc loialitatea emoţională şi umple 
inimile cu mândrie şi sentiment.

Prin urmare, din cele spuse mai sus putem concluziona că naţiu-
nea este pur şi simplu o „comunitate imaginară”, o formă puternică şi 
conştientă a identităţii comunităţii, ceea ce nu presupune nici aminti-
rea istorică a unei origini comune, nici o limbă comună. Însă naţiunea 
are nevoie de o conştiinţă clară şi un sentiment precis de comuniune. 
Însă acest lucru nu înseamnă în niciun caz că astăzi putem ieşi pur şi 
simplu din cadrele existenţei naţionale. indiferent de cât de teoretică 
este naţiunea şi de faptul că este un produs istoric al unei construcţii 
ideologice, ideea – odată întruchipată şi prezentă sub formă institu-
ţională şi dominând gândurile umane – este foarte greu de înlăturat. 
Cu atât mai mult încât, deşi este adevărat că naţiunea e un abstract, 
o „comunitate imaginată”, o abstracţie, totuşi există o serie de meca-

48 Maximilien Robespierre: A vallási és erkölcsi eszményekről, kapcsolatukról a 
köztársasági elvekkel, és a nemzeti ünnepekről (Despre idei religioase şi morale şi 
despre principiile republicane). (traducere în limba maghiară de Géza Nagy). in 
Maximilien Robespierre: Elveim kifejtése (Principiile mele), Gondolat Kiadó, Budapest, 
1988, pp. 443–470.
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nisme de efect politice, ceea ce nu doar presupune, ci şi consolidează 
conştiinţa apartenenţei şi coeziunii naţionale. Astfel, merită să ne 
amintim din nou că răspândirea idealului naţional în Franţa a fost în-
soţită de introducerea guvernării republicane; şi că asimilarea lingvis-
tică în Franţa a fost urgentată în principal din cauza unor consideraţii 
republicane. Adică, dacă revoluţionarii francezi au considerat - şi unii 
chiar au considerat – că se impunea anihilarea dialectelor vorbite pe 
teritoriul Franţei în acea vreme (breton şi basc, dar şi limba italiană şi 
germană), motivaţia nu era iritarea lor faţă de diversitatea lingvistică, 
cum este cazul naţionaliştilor din zilele noastre. Ci fiindcă ei au consi-
derat că idealul libertăţii (idealul republican) pretindea acest sacrificiu 
minorităţilor lingvistice.

Desigur, toate acestea nu înseamnă, nici măcar astăzi, că guver-
narea republicană este de neconceput fără existenţa unei comunităţi 
naţionale ci mai degrabă că Revoluţia franceză a introdus un tip de 
sistem democratic în europa care îşi asumă şi în acelaşi timp repro-
duce comunitatea politică de tip naţional. Şi-o asumă fiindcă, con-
form gândirii lui Rousseau, acest sistem se auto-legitimează în mod 
convenţional ca stat naţional pe baza principiului „suveranităţii naţi-
onale”; este constrâns la reproducere continuă, fiind o structură sta-
tală puternic centralizată şi birocratizată este funcţională doar atâta 
timp cât cetăţenii ei, ca comunitate, vorbesc aceeaşi limbă oficială, 
aceasta asigurând funcţionarea unitară, neperturbată a administraţi-
ei, justiţiei şi educaţiei publice. De aceea scrie apoi John Stuart Mill, 
proabbil cel mai de seamă reprezentant al liberalismului naţional, în 
1861, în celebrele sale idei din lucrarea Guvernarea reprezentativă: 
„este aproape imposibil să-şi închipuie cineva că va fi posibilă exis-
tenţa unor instituţii libere într-o ţară în care convieţuiesc mai multe 
naţionalităţi. Între popoarele legate în mod artificial între ele, mai ales 
dacă acestea citesc şi vorbesc limbi diferite, opinia publică unică, ne-
cesară funcţionării guvernului reprezentativ, nu poate exista. […] Din 
motivele anterior prezentate, o condiţie necesară pentru funcţionarea 
instituţiilor libere este ca graniţele guvernării să coincidă, în mare 
parte, cu cele ale naţionalităţilor.”49

49 John Stuart Mill: Considerations on Representative Government. in A. D. linsday 
(ed.): Utilitarianism, Liberty, Representative Government, J. M. Dent, london, 1954, 
p. 361, p. 362.
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Deşi Renan se poate să fi avut dreptate când a susţinut că na-
ţiunea este în primul rând o comunitate lingvistică, nu una spiritua-
lă, totuşi funcţionarea cotidiană a unui stat naţional centralizat şi a 
unei guvernări reprezentative necesită modelarea cetăţenilor statului 
naţional într-o comunitate lingvistică. Naţiunea ar putea exista fără 
o limbă comună, dar statul naţional nu ar putea. Politica de omoge-
nizare lingvistică emisă de statul naţiune se supune acestei logici în 
momentul în care limba oficială este impusă celor care nu o vorbesc.
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O prezentare a problematicii regionalismului în Uniunea Europea-
nă trebuie să cuprindă două aspecte majore ale acesteia: construcțiile 
regionale europene specifice și politica regională europeană. Datorită 
ambiguității termenului, Uniunea poate fi ea însăși considerată o regi-
une (supranațională), dar în rîndurile ce urmează, vom folosi termenul 
doar în sensuri referitoare la nivele inferioare de organizare regională 
inter- și substatală.

Scurt istoric

Tratatul de la Roma, prin care s-a înființat Comunitatea Economi-
că Europeană (EU 1957) încă nu conține referiri explicite la regiuni, 
sau la vreo politică regională. Problema regiunilor defavorizate devine 
evidentă doar pe parcursul extinderii. Membrii Comunității ajung în 
scurt timp la concluzia, că problemele generate de acestea, precum 
și de regiunile periferice, nu pot fi rezolvate decît la nivel comunitar. 
Un prim comunicat referitor la Politica Regională Europeană a fost 
adoptat în 1965 (EU 1965), acestuia urmîndu-i înființarea, în 1968, 
a Directoratului General pentru Politică Regională. Reuniunea șefilor 
de stat și de guvern, din 1972, de la Paris, adoptă o concluzie prin 
care evidențiază politica regională ca un „factor esențial în întărirea 
Comunității”. Totuși, așa-numitul Raport Thomson, publicat de Co-
misia Europeană în 1973, concluzionează că „deși obiectivele unei 
expansiuni continue, fixate în Tratat, au fost atinse, natura ei echili-
brată și armonică nu a putut fi asigurată”. 

În 1975 a fost înființat Fondul European pentru Dezvoltare Re-
gională (EFRD), avînd ca obiectiv contracararea dezechilibrelor regi-
onale, datorate predominanței agriculturii, schimbărilor în structura 
industrială și a șomajului structural. În primii ani, acesta a finanțat 
doar proiecte la nivel național, avînd un impact nesemnificativ la ni-
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vel subnațional, respectiv comunitar. la început funcționa și acesta 
într-un mod similar celorlalte două fonduri cu impact teritorial: Fon-
dul Social European (ESF) și Fondul European pentru Orientare şi 
Garantare Agricolă (aGGF). la începutul anilor ’80 se pune din ce 
în ce mai acut problema eficientizării folosirii fondurilor și în 1988 se 
produce reforma Fondurilor Structurale, avînd ca scopuri principale:

– creșterea eficienței în coordinarea fondurilor disponibile (EFRD, 
ESF, aGGF);

– redirectarea finanțării de la proiecte independente către pro-
grame globale.

aderarea Greciei, Spaniei și Portugaliei, pregătirea cooperării mo-
netare, precum și adoptarea programului pieței unice aduc în actuali-
tate chestiunea socială și politica de coeziune (EU 1988a). În 1986, 
Actul Unic European extinde Tratatul de la Roma cu un titlu despre 
coeziunea economică și socială, fiind astfel actul normativ, care fun-
damentează legal politica regională, introducînd-o în rîndul politicilor 
comunitare (EU 1986). Printre țelurile urmărite se găsește contracara-
rea efectelor negative ale deschiderii pieței interne unice și întărirea co-
eziunii economice și sociale. În 1988, Consiliul decide despre integrarea 
Fondurilor Structurale sub umbrela politicii de coeziune, introducînd 
principii, precum: focusarea asupra celor mai săraci și a regiunilor ce-
lor mai înapoiate, programe multianuale, investiții strategice, implica-
rea partenerilor regionali și locali. Parlamentul adoptă, la rîndul lui, o 
rezoluție referitoare la politica regională și rolul regiunilor (EU 1988b). 

la 1 noiembrie 1993 intră în vigoare Tratatul de la Maastricht, re-
spectiv Tratatul Revizuit al Comunității Europene (EU 1992). Printre 
urmările acestei adînciri s-au numărat: crearea unui nou instrument, 
și anume Fondul de Coeziune, crearea Comitetului Regiunilor, pre-
cum și adoptarea principiului subsidiarității. Problema era tratată cu 
maximum de seriozitate, lucru dovedit și de faptul, că suma alocată 
fondurilor structurale și de coeziune în perioada 1994–1999 era o tre-
ime din bugetul Uniunii. După aderarea austriei, Finlandei și Suediei, 
la 1 ianuarie 1995, apare un nou obiectiv, privind favorurile acordate 
regiunilor cu populație extrem de redusă, din nordul celor două țări 
scandinave (EU 1996). 

În 1999 apare Agenda 2000, despre întărirea și adîncirea Uniunii, 
care conține și cîteva noutăți legate de politica regională, noile cuvin-
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te-cheie fiind: concentrarea ajutorului, focusarea finanțării și decen-
tralizarea managementului (EU 1999). În mai 2004 se produce cea 
mai amplă extindere a Uniunii. aderarea celor 10 noi state din Europa 
Centrală și de Est aduce o creștere de 20% a populației, dar de nu-
mai 5% a produsului intern brut și aproape întreg teritoriul era eligibil 
pentru cel mai înalt nivel al finanțărilor din Fondurile structurale și de 
coeziune. Strategia Lisabona, apărută în martie 2000, s-a concentrat 
asupra creșterii ocupării forței de muncă, a reformei economice, a 
coeziunii sociale – toate acestea, bazîndu-se pe inovație și cunoștințe 
(EU  2000). Și-a propus țeluri foarte înalte, pe care, însă, nu le-a 
putut îndeplini, astfel că au urmat mai multe documente pentru ali-
nierea obiectivelor propuse la realitățile cotidiene, pentru accelerarea 
și eficientizarea activităților. Politica de coeziune a perioadei actuale 
(2007–2013) este caracterizată prin cea mai mare concentrație de 
resurse alocate vreodată celor mai sărace regiuni și o deplasare a 
priorităților spre accelerarea creșterii economice, a ocupării forței de 
muncă și promovarea inovației.

Regiunile, ca structuri administrative

În uzanţa statistică unională (Eurostat), un rol deosebit de impor-
tant îi revine regiunii. aceasta este definită ca o suprafaţă de pămînt 
cu graniţe trasate într-o manieră mai mult sau mai puţin strictă şi 
care serveşte adesea ca o unitate administrativă situată imediat sub 
nivelul statal. Elementele ce caracterizează o regiune, sînt:

-	 peisajul;
-	 climatul;
-	 limba;
-	 originea etnică;
-	 istoria comună.
aceste caracteristici, cu toate că pot constitui particularităţi defi-

nitorii ale unei regiuni, de obicei nu permit o delimitare clară a aces-
teia. Pentru ca regiunile să poată fi folosite în analiza statistică ori 
în scopuri administrative au nevoie de „graniţe” exacte. De regulă, 
acestea sînt definite pe baza următoarelor criterii:
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-	 frontiere naturale: bariere fizice (elemente de relief) care separă 
două grupuri ale populaţiei, împiedicîndu-le să formeze o unitate mai 
extinsă;

-	 frontiere istorice: reflectă existența micilor formaţiuni statale 
premergătoare formării statelor-naţiune şi persistă în funcţie de gra-
dul în care acestea din urmă le-au prezervat de-alungul reformelor 
administrative;

-	 frontiere administrative: constituie verigi ierarhice intermediare 
în exercitarea funcţiilor guvernamentale, între administraţia centrală 
şi cea locală, care, cu toate că reflectă frecvent raporturi politice, de-
mografice, chiar religioase, de multe ori nu constituie decît rezultatul 
unor delimitări arbitrare.

Diferenţele spaţiale necesită structuri administrative adecvate. 
astfel, o autoritate administrativă trebuie să aibă posibilitatea de a 
aduce şi de a implementa decizii administrative, bugetare şi politice 
în cadrul legal şi instituţional al ţării. O regiune delimitează popula-
ţii / localităţi cu suficiente trăsături comune pentru a putea forma o 
unitate logică de sine-stătătoare, din punct de vedere administrativ. 
Pentru aceasta, regiunea trebuie să dispună de:

-	 frontiere bine definite, care:
-	să fie acceptate de către populaţia administrată,
-	să asigure omogenitatea regiunii,
-	să aibă o mărime potrivită,

-	 frontiere stabile, care:
-	să permită colectarea de date pe o perioadă extinsă de timp 

(serii temporale),
-	să permită identificarea populaţiei cu ele.

În acest scop, la începutul anilor ’70, Eurostat a alcătuit Nomen-
clatorul Unităţilor Teritoriale Statistice (nomenclature of Statisti-
cal Territorial Units – nUTS), care este un sistem coerent pentru 
divizarea teritoriului Uniunii, alcătuit în scopul obţinerii statisticilor 
regionale. Sistemul a constituit subiect de negocieri de-a lungul a trei 
decenii, intrînd în legalitate abia prin adoptarea reglementării (EC) 
no 1059/2003 (EU  2003). au urmat două amendamente pentru 
oglindirea modificărilor datorate lărgirii din 2004 a Uniunii (EU 2007), 
respectiv a cooptării Bulgariei și României (EU 2008).
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nomenclatorul, bazîndu-se pe diviziunile instituţionale existente în 
statele membre, operează cu două tipuri de diviziuni regionale: 

-	 regiuni normative: avînd frecvent rădăcini istorice, reflectă o 
voinţă politică, cu hotare fixate prin înţelegerea autorităţilor locale 
şi fiind considerate a avea populaţia corespunzătoare utilizării opti-
me a resurselor; au o existenţă statutară universal recunoscută; sînt 
considerate cele mai potrivite unităţi pentru colectarea, procesarea şi 
diseminarea datelor de către sistemele statistice, dar sînt mai dificil de 
comparat, datorită marii varietăţii pe care le prezintă;

-	 regiuni analitice (funcţionale): sînt definite în funcţie de cerinţe 
analitice particulare, pe baza unor criterii geografice şi/sau economi-
ce; aplicarea unor reguli armonizate pentru definirea acestora asigură 
o bază adecvată pentru comparaţii internaţionale.

nUTS constituie un sistem de clasificare ierarhic. Fiecare stat 
membru este divizat în regiuni de nivel 1, care sînt subdivizate în regi-
uni de nivel 2, care, la rîndul lor, sînt divizate în continuare în regiuni 
de nivel 3, ș.a.m.d. Cele 5 nivele sînt, după cum urmează:

-	 nUTS1: macroregiuni, avînd în medie 3-7 milioane de locuitori, 
conțin, de obicei, state întregi, sau state federale;

-	 nUTS2: mezoregiuni, regiuni de dezvoltare, avînd în medie 800 
de mii – 3 milioane de locuitori, constituie unitățile de bază ale poli-
ticii regionale;

-	 nUTS3: nivel subregional (de ex. județe), avînd în medie 150 – 
800 de mii de locuitori,

-	 nUTS4: nivel microregional, de ex. zone de afluență ale forței 
de muncă;

-	 nUTS5: nivel local.
nu toate nivelele sînt implementate în fiecare stat membru; astfel, 

în România, nUTS2 conține doar regiuni de dezvoltare cu rol statis-
tic, iar nUTS4 nu este implementat nici măcar la nivelul colectării 
datelor statistice. Există microregiuni și la noi în țară, dar acestea 
s-au format ca și cadre pentru cooperarea dintre autoritățile locale, în 
scopul realizării de proiecte comune.
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politica regională 

noțiunea de politică regională desemnează un complex de măsuri de 
intervenție, de regulă etatiste, menite a redresa dezechilibrele economi-
ce și sociale dintre regiuni, prin influențarea activității economice. acest 
lucru poate fi realizat prin mobilizarea resurselor nefolosite ale regiu-
nii, prin atragerea de investiții din afară sau alte metode de creștere a 
producției și veniturilor. argumentul cel mai puternic în sprijinul politicii 
regionale este, că distribuția echitabilă a beneficiilor ce provin din inte-
grare trebuie asigurată cu mijloace active. Se pare că mecanismele pieței 
libere tind să concentreze forțele de dezvoltare în regiunile centrale ale 
Uniunii. integrarea tinde să accentueze polarizarea în cazul unor state 
membre sau regiuni avînd diferențe pronunțate între structura și nivelul 
de dezvoltare economică. Se pare că integrarea aduce cîștiguri compa-
rabile pentru toți partenerii în cazul unor state sau regiuni cu structură 
economică și nivel de dezvoltare asemănătoare (kengyel, 2008). 

Țelul politicii regionale comunitare nu este, în primul rînd, 
redistribuția veniturilor, ci încurajarea creșterii economice. Unul din 
cele mai importante mijloace, pentru atingerea acestui scop, îl con-
stituie mecanismul finanțărilor din cadrul politicii regionale. aceste 
finanțări sînt îndreptate către regiuni concrete, dar efectele pozitive 
sînt propagate prin diverse mecanisme best practice. Politica regiona-
lă are la bază și un puternic principiu politic, și anume solidaritatea, 
ca mijloc de adîncire a integrării.

Strîns legată de politica regională este politica structurală, menită a 
eradica sau, pe cît posibil, a diminua deficiențele structurale economice și 
sociale ale unei regiuni sau țări. Una din principiile de bază ale UE, legată 
de problematica politicii regionale, influențînd-o în mod direct, este cea 
a coeziunii economice și sociale. Coeziunea presupune coordonarea poli-
ticilor economice ale statelor membre în scopul ridicării regiunilor rămase 
în urmă. O altă noțiune, strîns legată de politica regională, este dezvol-
tarea teritorială, aceasta desemnînd intervențiile etatiste făcute în scopul 
influențării proceselor spontane de dezvoltare teritorială. Este vorba, va 
să zică, despre totalitatea țelurilor, mijloacelor și instituțiilor care servesc 
în scopul transformării structurilor teritoriale (Vincze, 2008).

Politica regională a UE este o politică proactivă, adică o politică 
care, pentru a atinge țelurile propuse, intervine în mod conștient în 
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dezvoltarea unităților teritoriale respective, folosindu-se de mijloace 
alese în mod adecvat. Țelurile politicii regionale, precum dezvoltarea 
echilibrată, reducerea diferențelor regionale sau creșterea solidarității 
sînt greu cuantificabile și sînt țeluri de lungă durată. Pe termen scurt, 
printre țelurile operative, pot figura scăderea șomajului, dezvoltarea 
infrastructurii, creșterea calității resurselor umane, etc. Mijloacele cu-
rente folosite pentru atingerea scopului politicii regionale sînt dezvol-
tarea infrastructurii, programele de instruire, încurajarea importului 
de capital, investițiile în inovație și dezvoltare, etc. (Vincze, 2008).

apel la sursele de finanțare ale Uniunii poate fi făcut doar cu 
respectarea unor principii d bază. Parteneriatul și adiționalitatea sînt 
considerate principii de bază, la care se mai adaugă alte 4-5 principii 
(sursele nu concordă întru totul asupra acestora). În principiu, aces-
tea sînt (inforegio a, Vincze, 2008):

-	 parteneriat: pregătirea acțiunilor comunitare, luarea deciziilor și 
implementarea programelor trebuie realizate prin colaborarea dintre 
Comisie, statele membre și autoritățile regionale / locale, respectiv, 
pe orizontală a agenților economici și sociali; responsabilitatea pentru 
modul de cheltuire a resurselor fiind, de asemenea, împărțită între ei;

-	 adiționalitate (cofinanțare): finanțarea programelor trebuie să 
includă, pe lîngă fondurile unionale și fonduri naționale, respectiv lo-
cale, publice sau private;

-	 subsidiaritate: pentru a eficientiza procesul, deciziile trebuie lu-
ate la nivelul cel mai de jos, la care este disponibilă cantitatea maximă 
de informație;

-	 concentrare: resursele provenite din diverse fonduri trebuie con-
centrate pe zonele care au nevoie de cel mai mult sprijin pentru dez-
voltarea lor, nepermițînd risipirea lor; concentrarea are trei aspecte, 
referitoare la cele trei elemente cheie:

-	 concentrarea resurselor în cele mai sărace regiuni;
-	 concentrarea efortului investițional în domenii specifice, cum 

ar fi, pentru perioada actuală economia cunoașterii: inovație, transfer 
de tehnologie, tehnologii informaționale și de comunicație, dezvolta-
rea resurselor umane și a afacerilor;

-	 concentrarea cheltuielilor: fondurile se alocă la începutul fi-
ecărei perioade de programare și ele trebuie cheltuite pînă la sfîrșitul 
celui de-al doilea an după alocare;
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-	 orientare pe program: sînt elaborate programe de dezvoltare 
regională pe termen mediu și sînt finanțate doar proiecte care li se 
conformează;

-	 transparență și monitoring: procesul de programare trebuie să 
fie transparent, iar folosirea fondurilor să fie controlabilă.

În perioada actuală (2007-2013), fondurile Social, de Dezvoltare 
Regională și de Coeziune oferă finanțare în cadrul a trei obiective, 
dintre care cel puțin una este valabilă în fiecare din regiunile Uniunii 
(inforegio b):

-	 convergență: pentru regiunile de nivel nUTS2, în care raportul 
PiB/capita este sub 75% din media regională;

-	 competitivitate regională și ocuparea forței de muncă: pentru 
regiunile care nu cad sub incidența criteriului convergenței:

-	 cooperare teritorială europeană: pentru cooperare transfronta-
lieră și transnațională între regiuni.

Pentru obținerea finanțării, statele membre își dezvoltă proprii-
le Programe de Dezvoltare Națională (national Strategic Reference 
Framework), care trebuie să îndeplinească neapărat cîteva condiții:

-	 să fie conforme directivelor formulate de UE;
-	 să fie susținute prin analiză SWOT, prioritățile să fie nominali-

zate și indicatorii cuantificabili;
-	 programele operative să conțină proiectele de finanțare.
Finanțările legate de politica regională, în concordanță cu prin-

cipiile Strategiei lisabona, sînt orientate spre fundamentarea unei 
dezvoltări sustenabile și consolidarea societății bazate pe cunoaștere. 
Baza acestor țeluri strategice o constituie infrastructura, resursele 
umane și triada cercetare-dezvoltare-inovație. În cadrul directivelor 
au fost fixate trei priorități:

-	 creșterea puterii de atracție a țării, regiunii sau centrului ur-
ban, prin: îmbunătățirea accesului, îmbunătățirea calității serviciilor, 
protecția mediului;

-	 stimularea inovației și a spiritului antreprenorial, dezvoltarea 
societății bazate pe cunoaștere, prin: stimularea capacităților inovati-
ve, răspîndirea tehnicilor informaționale și de comunicație;

-	 înființarea a mai multe locuri de muncă de calitate superioa-
ră, prin: dezvoltarea capacității adaptive a pieței forțelor de muncă, 
creșterea investițiilor în resursele umane.
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Fonduri și instituții

Pentru a asigura mijloacele financiare necesare implementării di-
verselor politici, au fost înființate mai multe fonduri financiare. așa 
s-a procedat și-n cazul politicilor regională și de coeziune. Mai există 
însă și fonduri create în alte scopuri, dar care sînt, de asemenea, le-
gate de aceste politici. Fondurile care sînt, într-un fel sau altul, legate 
de politica regională și de coeziune sînt, după cum urmează:

-	 Fondul European pentru Dezvoltare Regională (European Re-
gional Development Fund – ERDF): a fost creat în 1975 pentru a 
acorda suport financiar întreprinderilor, în special celor mici și mijlocii, 
în scopul creării de locuri de muncă sustenabile (ERDF);

-	 Fondul Social European (European Social Fund – ESF): creat 
în 1960, acordă finanțări pentru persoane, instituții și sisteme, în 
scopul reducerii șomajului, facilitării accesului tinerilor pe piața mun-
cii, creșterea egalității de șanse pe piața muncii, îmbunătățind astfel 
competitivitatea regională (ESF);

-	 Fondul European pentru Orientare şi Garantare Agricolă (Eu-
ropean agricultural Guidance and Guarantee Fund – EaGGF), creat 
în 1972; în politica regională intervine doar prin secțiunea de orienta-
re, prin suportul acordat modernizării agriculturii, obiectiv realizat, în 
special, prin restructurarea și eficientizarea structurilor de producție, 
prelucrare și desfacere agricolă (EaGGF);

-	 Instrumentul Financiar pentru Orientare Piscicolă (Financial 
instrument for Fisheries Guidance – FiFG), creat în 1993, pentru 
sprijinirea restructurării pescuitului (FiFG);

-	 Fondul de Coeziune (Cohesion Fund – CF), creat în 1994 pen-
tru accelerarea recuperării decalajului, în cazul țărilor cu venit mai 
redus, prin dezvoltarea rețelelor transeuropene, respectiv protecția 
mediului (CF);

-	 Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (European Union 
Solidarity Fund – EUSF), creat în 2002 pentru acorda ajutor rapid în 
caz de catastrofe naturale (EUSF).

Primele patru constituie așa-numitele Fonduri Structurale. În pe-
rioada actuală de finanțare (2007-2013), instrumentele agricol și pis-
cicol nu mai fac parte din acest grup, ele întorcîndu-se la politicile 
lor originale. Ultimul fond, nu este un mijloc propriu-zis al politicii 
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regionale și de coeziune, fiind, mai degrabă o expresie a solidarității 
europene cu zonele calamitate.

Relațiile dintre obiective, fonduri și instrumente sînt prezentate în 
tabelul următor (inforegio b):

obiective Fonduri structurale și instrumente
convergență ERDF ESF CF
competitivitate regională și ocuparea forței de muncă ERDF ESF
cooperare teritorială europeană ERDF

la realizarea țelurilor de politică regională mai contribuie, în mod 
activ, două instituții financiare, și anume:

Banca Europeană de Investiții (European investment Bank – EiB), 
fondată în 1958 de către statele membre, în a căror proprietate se află. 
EiB oferă credite pe termen lung, cu dobîndă redusă. Țelul ei principal 
este finanțarea investițiilor de capital, în scopul dezvoltării echilibrate 
a Uniunii și susținerea financiară a proiectelor  unionale comune, dar 
finanțează și proiecte din domeniul coeziunii și convergenței, protecției 
mediului și societății bazate pe cunoaștere (EiB). 

Fondul European de Investiții (European investment Fund – EiF), 
creat în 1994 de către Banca Europeană de investiții (60%), Comi-
sia Europeană (30%) și 20 de bănci și instituții financiare europene. 
Împreună cu EiB formează așa-numitul grup EIB, al cărui scop este 
creșterea competitivității economiei europene, prin susținerea secto-
rului întreprinderilor mici și mijlocii (EiF).

Pentru perioada actuală, au fost create patru unelte adiționale 
ale politicii regionale, în scopul măririi eficienței utilizării fondurilor, și 
anume (inforegio c):

-	 JASPERS (Joint assistance in Supporting Projects in Euro-
pean Regions), pentru susținerea proiectelor regionale de investiții; 

-	 JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium En-
terprises), pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii; 

-	 JESSICA (Joint European Support for Sustainable investment 
in City areas), suport pentru investiții sustenabil în zone urbane;

-	 JASMINE (Joint action to Support Micro-finance institutions 
in Europe), pentru asigurarea de microcredite, capital de risc, garanții, 
în scopul facilitării accesului la resurse a întreprinderilor mici și mijlocii.
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Statele aflate în faza de preaderare (Croația, Macedonia, Turcia), 
respectiv cel făcînd parte din grupul de stabilizare a Balcanilor de 
Vest, potențiale candidate la aderare (albania, Bosnia-Herțegovina, 
kosovo, Montenegro, Serbia) pot beneficia de finanțări din fondurile 
Instrumentului de Asistență Preaderare (instrument for Pre-accession 
assistance – iPa) (iPa). acest instrument înlocuiește programele și 
fondurile anterioare (PHaRE, PHaRE CBC, iSPa, etc.). aceste fon-
duri se pot acorda pentru finanțarea a cinci domenii:

-	 restructurarea și stabilizarea instituțională;
-	 cooperare transfrontalieră; cu state membre ale UE, respectiv 

alte state din zona iPa;
-	 dezvoltare regională (creștere economică, protecția mediului, 

transport);
-	 dezvoltarea resurselor umane;
-	 dezvoltare rurală.

Cooperarea transfrontalieră

așa-zisele „state naționale” ale Europei fac, cu predilecție, referire 
la Pacea de la Westphalia și principiile instaurate de aceasta: terito-
rialitatea intangibilă și suveranitatea neîngrădită. Ele uită însă un as-
pect crucial al problemei, și anume, că singurul stat european care se 
află și azi în granițele de aievea este Portugalia. istoria Europei este 
un șir neîntrerupt de lupte intestine datorate, dacă facem excepție de 
motivele economice, în special, existenței a doi factori. Primul este le-
gat de chestiunea teritorialității, adică de imposibilitatea superpoziției 
teritoriului ocupat de națiunea politică (contiguu, cu frontiere clar 
fixate) cu cel locuit de națiunea culturală (difuz, fragmentat, fără 
frontiere). Singurul contraexemplu ar fi din nou Portugalia, dar să 
nu uităm, că între timp ea a pierdut un imperiu mondial. Chiar dacă 
s-ar proceda la o reîmpărțire a Europei printre națiunile care o lo-
cuiesc, datorită mișcărilor spontane, noua structură s-ar destrăma 
instantaneu. Pentru a împiedica acest lucru, ar trebui să se recurgă 
la structuri naționale izolate, bazate pe autarhie, adică la dictaturi, 
inaugurînd un nou ev mediu întunecat. nemaivorbind de faptul, că, 
datorită ambiguității conceptului de „națiune”, toată treaba s-ar îm-
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potmoli în faza definirii termenilor. al doilea factor este legat de tema 
suveranității naționale. Pe baza acestui principiu „statul”, adică un 
grup de indivizi, care la un moment dat îl reprezintă și-l conduce, și-a 
permis lucruri abia imaginabile față de anumite grupuri ale propriilor 
cetățeni (furt, violență, crimă).

Uniunea Europeană constituie, printre altele, un grandios ex-
periment pentru tratarea acestor tare ale naționalismului exacer-
bat. Răspunsul la problema suveranității este dat de preluarea unor 
competențe statale de către nivelul suprastatal (integrare) și de că-
tre nivelele substatale (regionalizare și localizare). Cea mai eficientă 
soluție, deocamdată, oferită la prima chestiune, cea națională, este 
cooperarea transfrontalieră, care constituie, de asemenea, una din 
cele mai importante instrumente ale regionalizării europene. Regio-
nalizarea pune minoritățile în fața unor noi posibilități și sfidări. Re-
giunea înseamnă autonomie față de autoritatea statală centralizată 
și un pas important spre divizarea puterii. Înseamnă competență de-
cizională în domenii precum finanțele sau strategia și mai înseamnă 
posibilități pentru demontarea practicilor care se referă la minorități, 
ca la grupuri cetățeni tolerați, de rang inferior.

De la înființarea Uniunii, au fost fondate mai multe instituții și 
au fost derulate mai multe programe de cooperare transfrontalieră, 
cea mai veche formă a acestora constituind-o euroregiunile. Prima 
formațiune de acest gen, Euregio a fost înființată în 1958, la granița 
germano-olandeză. acestea sînt regiuni transfrontaliere, care au luat 
naștere prin voința colectivă a administrațiilor locale, regionale și 
naționale din două sau mai multe țări vecine, funcționează grație 
unor statute adoptate prin consens și sînt coordonate de organisme 
abilitate în acest sens. În afara faptului, că pun în mișcare resurse 
umane și materiale care, altfel nu ar fi fost valorificate la fel de efici-
ent, euroregiunile sunt importante și prin prisma devenirii europene, 
cum reiese din următoarele aserțiuni (neguț, 2003):

-	 euroregiunile contribuie la reducerea încordării și la menținerea 
stabilității în zonă;

-	 contribuie la surmontarea moștenirii istorice negative;
-	 duc la surmontarea dificultăților și incertitudinilor economice, 

contribuind la atenuarea dezechilibrelor economice regionale;
-	 integrarea europeana trece, în mod evident, prin cooperarea 
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regională și, în consecință, regiunile transfrontaliere contribuie la pre-
gătirea țărilor care vor să-și lege destinul de viitorul Europei, respectiv 
de Uniunea Europeană.

Formarea euroregiunilor a fost mult timp îngreunată de cîțiva fac-
tori structurali, dar la a căror deconstrucție au participat din plin chiar 
ele, cum ar fi: 

-	 structurile legislative și administrative diferite ale statelor înve-
cinate;

-	 greutățile datorate diferențelor de competență ale zonelor fron-
taliere;

-	 lipsa principiului parteneriatului;
-	 diversitatea instituțională.
Primul instrument introdus pentru a sprijini regiunile de frontieră 

a statelor candidate la aderare în depășirea problemelor specifice de 
dezvoltare și integrarea lor mai strînsă cu Uniunea Europeană și ce-
lelalte țări Central- și Est-europene, a fost Programul de Ajutor Co-
munitar pentru Statele Central- și Est-europene – Cooperare Trans-
frontalieră (Programme of Community aid to the countries of Cen-
tral and Eastern Europe –Cross-Border Co-operation – Phare CBC). 
Țelul strategic a fost de a accelera convergența economică a statelor 
candidate într-o manieră echilibrată și pregătirea lor pentru partici-
parea în următorul program, inTERREG (Phare). inTERREG i, în 
1990, își avea originea în contextul făuririi pieței unice, fiind orientat 
în mod particular spre dezvoltarea economică și restructurarea zone-
lor de frontieră. inTERREG ii, desfășurat între 1994–1999, avea ca 
obiective (interreg a):

-	 sprijinirea zonelor de frontieră interne și externe Comunității în 
a depăși problem specific de dezvoltare, datorate relative lor izolări în 
cadrul economiilor naționale și a Comunității, în interesul populației 
locale, avînd în vedere protecția mediului;

-	 încurajarea rețelelor de cooperare de ambele părți ale frontiere-
lor interne și dezvoltarea legăturilor dintre acestea și rețelele comuni-
tare mai mari, legat de deschiderea pieței interne în 1992;

-	 facilitarea adaptării zonelor de la frontiera externă pentru noul 
lor rol, ca frontiere interne într-o piață unică integrată;

-	 a răspunde noilor oportunități de cooperare cu terțe state din 
zona exterioară a frontierei Comunității.
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Programul a avut trei direcții de acțiune (interreg b):
-	 inTERREG ii a (1994-1999): cooperare transfrontalieră;
-	 inTERREG ii B (1994-1999): finalizarea rețelelor energetice;
-	 inTERREG ii C (1997-1999): cooperarea în domeniul planifi-

cării regionale, în particular managementul resurselor de apă.
Programul următor, inTERREG  iii, a avut de asemenea trei 

direcții de acțiune (interreg c):
-	 inTERREG iii a: cooperare transfrontalieră între regiuni adia-

cente, în scopul dezvoltării de centre sociale și economice prin elabo-
rarea de strategii comune;

-	 inTERREG iii B: cooperare transnațională, implicînd autoritățile 
naționale, regionale și locale, în scopul unei mai bune integrări în Uni-
une prin formarea unui număr mare de regiuni europene;

-	 inTERREG iii C: cooperare interregională, în scopul creșterii 
eficienței instrumentelor și politicilor de dezvoltare regional prin 
schimb de informații și experiență, la scară largă 

Pentru a depăși obstacolele ce îngreunează cooperarea transfron-
talieră și pentru a facilita cooperarea la nivel unional, au fost înființate 
Grupările Europene de Cooperare Teritorială (European Groupings 
of Territorial Cooperation – EGTC), ca parte a reformei politicii re-
gionale pentru perioada 2007–2013. acestea au rolul de a promo-
va cooperarea transfrontalieră, transnațională și interregională între 
membri, care pot fi, la rîndul lor, state membre, autorități regionale 
și/sau locale, respectiv alți actori ai sferei publice (EGCC). Se pare 
că, fiind mai autonome și mai flexibile, acestea vor prelua, în viitor, 
locul euroregiunilor.
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1.  Biografia şi identitatea

Istoria vieţii noastre este de fapt exprimarea identităţii proprii. Ne 
spune ce gândim despre noi înşine, precum şi modul în care am dori 
să ne vedem şi să ne vadă alţii. Acest ultim scop poate fi realizat 
dacă povestim întâmplările din viaţa noastră pe înţelesul altora. În 
consecinţă, narativul biografic este o prezentare şi o interpretare a 
propriei persoane. 

Am putea pune întrebarea – cum se poate cunoaşte o epocă, un 
grup social, precum normele şi valorile coexistenţei unui localism prin 
biografii? De ce este utilă biografia în cunoaşterea unei societăţi? 
Cum devin narativele privind persoanele individuale reprezentări ale 
epocilor şi locurilor societăţii? Va trebui să găsim răspunsuri la aces-
te întrebări şi la multe altele asemănătoare în momentul în care prin 
intermediul microanalizei unei societăţi locale vom căuta să aflăm 
mai multe despre identităţile locale şi naţionale ale localnicilor.

Biografia este o evocare a trecutului prin perspectiva prezentului. 
Trecutul nostru poate fi înţeles şi relatat doar cu ajutorul mijloacelor 
oferite de societate. Memoria noastră este de asemenea îndrumată 
de societate şi cultură. Este vorba de faptul că noi toţi putem să 
accesăm trecutul (precum şi viitorul nostru) doar prin intermediul 
categoriilor şi tiparelor culturii noastre – sau cum ar spune Durkheim, 
în baza „reprezentărilor colective”.1 În alte cuvinte, valorile comunită-
ţii ne ajută să considerăm evenimentele prin care trecem demne de 
păstrat şi să găsim o formă prin intermediul căreia să le povestim. 
Astfel, fără ajutorul grupurilor care ne înconjoară nu am reuşi să 

1 Peter Burke, 2001, p. 6.
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selectăm din mulţimea de evenimente, nu am reuşi să decidem care 
sunt acele evenimente care prezintă interes celor din jur, precum şi 
care sunt elementele importante din punct de vedere „obiectiv” din 
cadrul acestora. În ciuda celor susamintite, când povestim istoria unei 
vieţi sau ascultăm istoria vieţii altora, s-ar putea să avem impresia că 
aceste întâmplări şi detaliile lor sunt unice şi nu pot fi repetate. De 
fapt n-am fi în stare să ascultăm mai multe duzine de evenimente 
„identice”, deoarece am putea astfel să anticipăm deznodământul lor. 

Totodată trebuie să vedem şi faptul că atunci când căutăm înţe-
lesul evenimentelor, când încercăm să înţelegem viaţa, anturajul, sau 
modul de gândire a individului, apelăm din nou la mijloacele culturii, 
ca să putem generaliza prin intermediul interpretării. În consecinţă şi 
mijloacele care facilitează înţelegerea sunt produse ale societăţii, care 
sunt însuşite de individ de-a lungul socializării.2 Nu am fi capabili să 
povestim, dar nici să interpretăm fără formele lingvistice sau sisteme-
le semantice oferite de cultură. Biografia personală, considerată pe 
drept „doar a noastră”, noi o cunoaştem cel mai bine, noi am trăit-o, 
interpretarea ei nu ar fi posibilă fără şabloanele, scenariile oferite de 
cultură.3 

Memoria colectivă ajută individul să-şi amintească trăirile, adică 
să îşi construiască biografia. În consecinţă, biografia este cadrul iden-
tităţii personale şi sociale deopotrivă prin evocarea amintirilor. Fără 
categoriile semantice utilizate de societatea în care trăim denumirea 
poziţiilor, ocupaţiilor, supărărilor celor din jurul nostru, sau chiar a 
dorinţelor personale, ar fi imposibilă.4 

De aceea avem posibilitatea ca atunci când pornim de la biografii 
să ajungem să cunoaştem o epocă, o societate locală, poziţia şi legă-
turile povestitorului în cadrul acesteia. 

2 Berger
3 Pataki
4 Turner
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2. locul, memoria, uitarea/ darea uitării 

În concepţia lui halbwachs unul din mijloacele sociale ale memo-
riei este spaţiul.5 spaţiul devine loc după ce este luat în stăpânire de 
locuitori.6 Această preluare a spaţiului poate fi interpretată în mai 
multe feluri. Poate să însemne numai faptul că copilăria unui individ 
este legată de un anumit loc, sau un eveniment important pentru 
acesta – de exemplu un război, un deces sau un sacrificiu – s-a petre-
cut într-un anumit loc. După preluarea spaţiului, locul devine parte 
integrantă a identităţii individului, de care îşi va aminti pentru tot-
deauna, sau cel puţin pentru o perioadă îndelungată. locurile devin 
puncte sigure în amintiri, şi apar ca şi „figuranţii” obişnuiţi în cadrul 
povestirii biografice. Din acest moment multitudinea „figuranţilor”, 
denumirile de altădată a străzilor, descrierea relaţiilor interumane 
colorează locul. Iar denumirea unui loc înglobează o mulţime de 
amintiri şi structuri semantice pentru cei care-l populează. 

Aceste amintiri şi structuri semantice sunt fracţionate şi descom-
puse atunci când societatea locală trece printr-o schimbare violentă. 
schimbarea poate să dea „rezultate” doar în cazul în care pe lângă noii 
actori politici, economici şi sociali şi amintirile vremurilor trecute sunt 
transcrise. O metodă bună în această privinţă poate fi schimbarea 
denumirii pieţelor, străzilor, reconstruirea locurilor importante pentru 
comunitate, eventual demolarea clădirilor, monumentelor comemora-
tive. Întrebarea este însă, dacă prin procesul de schimbare a denumi-
rilor locurilor, de dislocare a acestora, este posibilă rescrierea memo-
riei? ştim, că amintirile pot reprezenta un pericol pentru putere, 
deoarece pot să devină mijloacele unei revolte.7 De aceea crearea 
noilor structuri semantice începe odată cu distrugerea celor vechi. 

Istoricul Keszei András în analiza sa privind partea funcţională a 
uitării face referire la Paul Connerton, care a individuat şapte motive 
ale uitării sociale.8 Din cele şapte motive înşirate, noi avem nevoie 

5 Peter Burke, 2001, p. 8
6 Keszei András, 2010, p. 2. 
7 Peter Burke, 2001, p. 12.
8 Keszei András, 2010, p. 22. Autorul mai discută, pe lângă cele mai sus amintite, 
şi despre memoria ştearsă la ordinul purterii opresive, despre amnezia structurală, 
despre suprasolicitarea cauzată de multitudinea de informaţii, despre învechirea 
intenţionată a trecutului. 
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doar de două, mai precis de „uitarea impusă” şi de „memoria ştearsă 
în scopul creării unei noi identităţi”. Conform ambelor stiluri, scopul 
este crearea unei noi identităţi individuale şi comune, în care uitarea 
nu poate fi totală, deoarece amintirile originale nu au cum să dispară 
în totalitate, ci doar accesarea lor devine mai dificilă. 

3. Motivele uitării şi ale localizării

Conform antropologului Arjun Appadurai, societatea locală 
înseamnă localismul, relaţiile şi contextele sociale, şi nu doar un feno-
men spaţial.9 Mai pe larg autorul înţelege prin localism familiaritatea 
relaţiilor sociale, diversele tehnologii care facilitează interactivitatea şi 
relativitatea contextelor. Toate acestea sunt create de înclinaţia spre 
asociere a puterii de acţionare şi se reproduc în diverse moduri. loca-
lismul este creat astfel de localnici, şi caracterul localismului depinde 
de ei. În acest sens localismul este un context creat de localnici. 

schimbarea poate să fie o parte naturală a fenomenelor locale, 
atunci când obiceiurile, normele deja existente se transformă, şi după 
o vreme sunt date uitării. Dar ce se întâmplă cu localismul atunci, 
când – prin intervenţia puterii – se impune procesul uitării?10 Dacă 
schimbarea se obţine prin intervenţia statului, atunci pe de o parte 
subiecţii localismului sunt obstrucţionaţi în utilizarea puterii de acţi-
onare prin care ar putea să-şi dovedească responsabilitatea socială. 
Pe de altă parte ei pot păstra amintirile vechi “în secret”, iar uitarea 
acestora poate să fie parţială sau temporară. Prin rescrierea condiţi-
ilor iniţiale, localismul devine o lume localizată, în care nu este nevo-
ie de activitatea actorilor locali, puterea politică nu are nevoie de 
capacitatea lor de creare a condiţiilor locale. În acest caz amintirile 
se pot conserva, şi dacă se iveşte din nou posibilitatea, atunci se vor 
activa. localizarea se poate obţine prin mijloacele uitării/dării în 
uitare susţinute de stat.11 

Întrebarea este cum se prezintă/s-au prezentat la Oradea aceste 

9 Arjun Appadurai, 2001, p. 3
10 Arjun Appadurai, 2001.
11 Idem.
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procese abordate teoretic? În oraşul care în 1910 a fost al patrulea 
cel mai dezvoltat oraş din Ungaria, dar care din aprilie 1919 a devenit 
parte din românia Mare, la graniţa acesteia. Începând cu această 
perioadă oraşul nu s-a mai dezvoltat, economia a retrogradat iar 
instituţiile sale au fost mutate. Mai târziu, din anul 1968 în calitate 
de centru al judeţului Bihor face parte dintre cele mai prestigioase 
oraşe.12 În acest timp numărul locuitorilor a cunoscut o creştere con-
tinuă – în 1948 oraşul avea 82.000 locuitori, iar în 1990 numărul lor 
a crescut la 230.000. Prin intermediul construirii forţate de cartiere 
de blocuri şi a industrializării forţate, structura şi societatea oraşului 
s-a schimbat în totalitate.13 Nu întâmplător istoricul János Fleisz a 
numit Oradea „oraşul schimbărilor permanente”. Din punct de vedere 
al tematicii studiului, pe noi ne interesează cu precădere schimbările 
care au avut loc în privinţa structurii pe naţionalităţi a oraşului, la 
nivel de procentaj şi număr, schimbări care au influenţat radical iden-
tităţile individuale şi colective, precum şi localizarea (în interpretarea 
lui Appadurai) oraşului Oradea.

tabelul nr. 1. distribuţia locuitorilor din Oradea în funcţie de etnie/
naţionalitate şi limbă maternă, în raport numeric şi procentual 

Anul
în total români Maghiari germani

Evrei 
(vorbitori 
de idiş)

Alte etnii/
naţionalităţi 
în total

P P % P % P % P % N %
1880lm 31324 2009 6.4 26675 85.2 1145 3.7 - - 1492 4.8
1880b 31324 2050 6.5 27220 86.9 1171 3.7 - 883 2.8
1890lm 38557 2527 6.6 34239 88.8 1014 2.6 - 777 2.0
1900lm 50177 3335 6.6 44750 89.2 1404 2.8 - 688a 1.4
1910lm 64169 3604 5.6 58421 91.0 1416 2.2 - 728b 1.1
1920n 68081 8441 12.4 40744 59.8 598 0.9 17880 26.3 18298 26.9
1930lm 82687 20914 25.3 55039 66.6 1118 1.4 4112 5.0 5616 6.8
1930n 82687 22412 27.1 42630 51.6 927 1.1 14764 17.9 16718 20.2
1941lm 92942 4873 5.2 85466 92.0 863 0.9 1259 1.4 2053 2.2
1941n 92942 4835 5.2 85383 91.9 671 0.7 1546 1.7 2578 2.8

12 Fleisz János, 2008, p. 201., p. 203.
13 Idem.
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1948lm 82282 26998 32.8 52541 63.9 165 0.2 1837 2.2 2578 3.1
1956lm 98950c 34501 34.9 62804 63.5 373 0.4 440 0.4 1272 1.3
1956n 98950c 35581 36.0 58424 59.0 343 0.3 3610 3.6 4602 4.7
1966lm 122534d 55785 45.5 65141 53.2 499 0.4 101 0.1 1109 0.9
1966n 122534d 56436 46.1 62995 51.4 518 0.4 1463 1.2 2625 2.1
1977n 170531 91925 53.9 75125 44.1 618 0.4 785 0.5 2863 1.7
1992lm 222741 145104 65.1 75187 33.8 652 0.3 25 0.0 1798 0.8
1992n 222741 144244 64.8 74225 33.3 959 0.4 284 0.1 3313 1.5
2002lm 206614 146078 70.7 58205 28.2 339 0.2 20 0.0 1992 1.0
2002n 206614 145284 70.3 56985 27.6 563 0.3 166 0.1 3782 1.8

-	 Datele din 41 sunt bune? Unde s-au refugiat românii? De unde au 
venit maghiarii? 

-	 În 48: de unde au venit românii? Ce s-a întâmplat cu maghiarii?
-	 În 77 de unde au venit românii?
-	 În rO evreii sunt salvaţi? Ce s-a întâmplat cu evreii din Oradea?
-	 Fleisz: evreii nu au fost trimişi în lagărele de concentrare? 

Legendă: după ani: lm = limba maternă, n = naţionalitatea.
(a) Dintre cele 427 persoane de limbă maternă nespecificată, majoritatea 

sunt polonezi şi cehi-moravi.
(b) Dintre persoanele de altă naţionalitate 159 sunt polonezi şi 74 cehi-

moravi.
(c) Episcopia Bihorului (Biharpüspöki) şi Seleuş (Váradszőllős) s-au con-

topit cu Oradea.
(d) Podgoria (Hegyközség) s-a contopit cu Oradea.

sursă: Tabel redactat de autori pe baza datelor culese de Varga E. árpád. 

În tabelul de mai sus se poate observa o continuă creştere a 
numărului de locuitori. Această tendinţă a fost pe deplin în concor-
danţă cu procesul accelerat de urbanizare implementat la nivelul 
întregii ţări. După cel de-al Doilea război Mondial creşterea anuală 
a populaţiei urbane raportată la numărul total al locuitorilor ţării este 
continuă. Tendinţă exprimată în procente după cum urmează: 2,9 % 
în 1975, 3,3% în 1980, 3,7% în 1985 şi 4,2 % în 1990.14 De aseme-

14 gagyi József, 2009, p. 149.
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nea numărul locuitorilor din Oradea a crescut constant, în concordan-
ţă cu această tendinţă naţională. 

Din tabel se vede foarte bine schimbarea drastică survenită în 
componenţa etnică a populaţiei urbane. În perioada premergătoare 
celui de-al Doilea război Mondial populaţia oraşului a fost preponde-
rent şi în permanenţă de naţionalitate maghiară. Această situaţie s-a 
schimbat în 1956, proporţia locuitorilor români a crescut cu treizeci 
la sută, iar cea maghiară a scăzut cu tot atât. Având în vedere că 
între 1941 şi 1956 numărul locuitorilor creşte cu doar 1000 de per-
soane, un asemenea decalaj proporţional între naţionalităţi se explică 
doar prin mutări ale populaţiei dirijate de stat. Este cunoscut faptul 
că între 1941 şi 1956 în românia au avut loc sovietizarea, preluarea 
puterii de către comunişti precum şi industralizarea. Pe lângă toate 
acestea, populaţia oraşului Oradea nu prea s-a schimbat în mod 
absolut (a crescut de la 98.621 de persoane la 99.663). Cu toate 
acestea cea mai mare schimbare care a avut loc în oraş este decala-
jul privind compoziţia naţionalităţilor populaţiei. În spatele acestui 
proces se află un motiv economic şi unul ideologic. Procesul de 
industrializare al oraşului a necesitat muncitori şi popularea s-a rezol-
vat cu locuitori români. Oradea a fost un oraş de graniţă, politica din 
acea perioadă nu a avut cum să dorească să dezvolte un oraş aflat 
apoape de graniţa cu Ungaria şi în care populaţia era cu preponde-
renţă de naţionalitate maghiară. De aceea creşterea numărului de 
locuitori români pare un pas „logic”. Însă rămâne întrebarea: oare 
unde au dispărut cei 30.000 de locuitori maghiari ai oraşului? 

Dacă progresăm în timp, în baza datelor după 1956 s-a continuat 
transformarea societăţii locale prin creşterea numărului populaţiei. Între 
1956 şi 1966 populaţia a crerscut cu 30.000 de persoane, între 1966 şi 
1977, respectiv 1977–1992 cu câte 50-50 de mii de persoane, de fieca-
re dată prin creşterea proporţională a numărului de locuitori români. 
Totodată trebuie să menţionăm faptul că în aceşti ani a crescut şi 
numărul absolut a populaţiei maghiare, dar în proporţii mai modeste, şi 
a rămas cu mult în urmă faţă de populaţia română nou venită. 

Din tabel reiese faptul că proporţia naţionalităţilor tradiţionale de 
odinioară ale oraşului Oradea, a nemţilor şi a evreilor, a suferit schim-
bări mult mai mici. Între 1910 şi 1941 numărul populaţiei de naţio-
nalitate germană a scăzut de la 2.2% la 0.7 %. Numărul evreilor între 
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1941–1956 a crescut cu ceva de la 1.6 % la 3.6 %, dar pânâ în anul 
1977 a scăzut semnificativ, cu 0.5 %.15

schimbările drastice ce au avut loc în numărul populaţiei şi a 
proporţiei naţionalităţilor ne sugerează cât de mare a fost schimbarea 
care a avut loc în ceea ce priveşte localismul oraşului. 

situaţia nu s-a îmbunătăţit nici în urma schimbării de putere care a 
avut loc după 1945. Pe lângă preluarea puterii de către comunişti, situ-
aţia a fost îngreunată şi de politica româniei privind minorităţile care în 
această perioadă a împovărat în primul rând minoritatea maghiară. 

4. Perioada de după 1945 şi situaţia minorităţilor

În prezentul studiu vom trata pe scurt această temă, fără a ne 
angaja întro analiză aprofundată,16 deoarece în privinţa contextului 
necesar analizei biografiilor prezentarea succintă a acesteia este 
importantă. 

După anul 1918 elita politică română a considerat minorităţile 
naţionale „datorită numărului ridicat (în românia Mare 28% din 
populaţie aparţinea unei minorităţi naţionale), precum şi datorită 
rolului de lider în viaţa culturală şi economică a oraşelor, o piedică în 
procesul de consolidare naţională.”17 În perioada dintre cele două 
războaie mondiale şi în perioada care le-a urmat pe podiumul luptelor 
politice rolul principal i-a revenit naţionalismul românesc care a avut 
sarcina de a consolida naţiunea.

Există mai multe soluţii pentru delimitarea perioadelor istorico-
politice în românia din anii de după 1945, în prezent vom urma o 
periodicizare la îndemână şi răspândită. Prima etapă se poate plasa 
între anii 1946-1958, a doua între 1958-1980, şi a treia în perioada 
anilor ‘80.18

15 Cei 300.000 de evrei din românia au supravieţuit celui de-al Doilea război Mondial. 
Vezi: Constantin Iordachi, 2000, p. 46.
16 s-au scris nenumărate studii de excepţie pe acestă temă, însă nu ne-am propus 
enumerarea acestora. Vom aminti doar publicaţia regio [regiunea] editată de Institutul 
pentru studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, în care au apărut şi continuă să 
apară rezultatele studiilor efectuate pe această temă. 
17 Constantin Iordachi, 2000, p. 43.
18 Constantin Iordachi, 2000, p. 46; gagyi József, 2009, p. 215.
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Prima perioadă poate fi denumită „atacarea societăţii”, sau din 
punct de vedere a modernizării perioada „de pregătire”.19 În esenţă 
puterea comunistă s-a format tocmai în această perioadă cu ajutorul 
Armatei roşii aflate în umbră. A doua perioadă este cea a „a avân-
tului, a acumulării”,20 din perspectiva politicii externe este perioada în 
care românia se îndepărtează de Moscova. Este important faptul că 
expansiunea economică şi liberalizarea de suprafaţă din anii ’60–’70 
au îmbunătăţit condiţiile de viaţă ale întregii populaţii. Din punctul 
de vedere al minorităţilor însă, politica comunistă a luat o turnură 
naţionalistă în mod deschis, a luat amploare evidenţierea originii 
daco-romane, şi factorul de legitimare folosit a fost mitul entocen-
trist. Baza sistemului comunist devine naţiunea, nu proletariatul. 
Puterea politică a controlat strict migrarea internă spre oraşe, mai 
ales în oraşele aflate în „locuri rele” au putut să se mute doar locui-
torii români, aşa cum am putut observa şi în cazul oraşului Oradea. 

În anii optzeci s-a trecut la administrarea tipică perioadei războ-
iului (implementată în anii cincizeci), nivelul de trai al locuitorilor a 
scăzut drastic, s-a introdus sistemul tichetelor de mâncare, s-a pre-
scris numărul de calorii admis pentru consum.21 Pentru a echilibra 
criza economico-socială, propaganda politică română a direcţionat 
atenţia locuitorilor spre „pericolului maghiar”. În acea perioadă tensi-
unile diplomatice dintre cele două ţări erau permanente, ceea ce a 
culminat la sfârşitul deceniului. Animozitatea s-a temperat de abia la 
mijlocul anilor nouăzeci. reconcilierea „oficială” dintre cele două ţări 
reprezintă, conform analiştilor, un model pentru toată Europa.22

„Pericolul maghiar” nu a dispărut însă de pe o zi pe alta de pe 
meleagurile culturii româneşti, fapt dovedit şi schimbarea extrem de 
greoaie a istoriografiei româneşti. Conform autorilor Constantin Ior-
dachi şi Marius Turda la sfârşitul mileniului istoriografia românească 
încă era dominată de problema conflictului româno-maghiar.23 Iar în 
majoritatea manualelor de istorie editate la sfârşitul mileniului încă 
mai prevalează imaginea negativă despre Ungaria. generaţia tânără a 

19 gagyi József, 2009, p. 197., p. 215.
20 Idem.
21 Idem.
22 Constantin Iordachi şi Marius Turda, 2000, p. 130.
23 Idem. p. 132.
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învăţat din cărţile criticate de autorii mai sus amintiţi faptul că Unga-
ria este duşmanul extern al româniei, iar duşmanii interni sunt 
maghiarii din românia. Autorii au analizat mai multe manuale de 
istorie aflate în comerţ şi au constatat faptul că în istoriografia româ-
nă „problema maghiară” apare în continuare ca un exemplu de temut. 
În consecinţă, se pune întrebarea în ce măsură exprimă opinia publică 
reconcilierea sugerată de elita politică a celor două ţări (de la mijlocul 
anilor ‘90). Conform autorilor „clişeele rodate, preconcepţiile şi stig-
matizările reciproce au continuat să trăiască în memoria colectivă, ba 
chiar şi în discursurile publice precum şi în discursurile profesionale ale 
istoricilor.24 Conform studiului citat, istoricii români mai tineri şi-au 
exprimat părerea în mod diferit de canoanele naţionale, deşi deocam-
dată cu o voce slabă, dar tot mai sigură. 

se iveşte o altă întrebare, oare cum se prezintă în biografiile oră-
dene politica statului român privind minorităţile şi imaginea de duş-
man prezentată mai sus care s-a strecurat în viaţa de di cu zi? Pre-
supunem că în cazul în care la Oradea ar exista o imagine ostilă în 
memoria colectivă a localnicilor, atunci aceasta ar trebui să se reflec-
te în mod clar în biografii. Această afirmaţie este susţinută de faptul 
că identitatea prezentată în biografii este formulată cu ajutorul 
memoriei colective. 

5. rezultatele studiilor 
5.1. comportamente asemănătoare în biografii

În studiul25 biografiilor din Oradea am implicat 45 de persoane. 
scopul studiului a fost acela de a cunoaşte mai bine caracteristicile 
indentităţii locuitorilor oraşului aflat în schimbare continuă privind 
numărul locuitorilor şi componenţa populaţiei minoritare. Pentru 
acest scop am ales subiecţi din rândul minorităţii maghiare care fie 
s-au născut în oraş, fie s-au mutat în copilărie la Oradea cu părinţii, 

24 Constantin Iordachi şi Marius Turda, p. 130.
25 Cercetarea s-a efectuat în cadrul proiectului cu denumirea identitate naţională şi 
regională finanţată de Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-românia 
(hUrO/0801/180). În prezentul studiu vom prezenta doar o parte din rezultate. 
restul rezultatlor se află în curs de procesare. 
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precum şi români care s-au stabilit în oraş ca adulţi, datorită locului 
de muncă. 

Conform temei noastre, în sensul ei mai restrâns, am căutat să înţe-
legem mai bine identitatea locală şi naţională în viaţa subiecţilor noştrii. 
De aceea am apelat la români şi maghiari, la intelectuali şi muncitori, la 
cei angajaţi dar şi cei neimplicaţi în organizarea sferei civile. 

În cazul respondenţilor de naţionalitate maghiară am căutat în 
mod deosebit persoane care s-au născut şi au crescut în Oradea şi 
despre care am ştiut că au participat după ’89 la autoorganizarea 
comunităţii maghiare. Am rugat respondenţii să îşi povestească bio-
grafia în calitate de locuitori ai oraşului Oradea. 

Din celălalt subeşantion al studiului au luat parte persoane de 
naţionalitate română, care s-au mutat la Oradea pe vreme ce erau 
adulţi cu scopul de a studia sau a lucra. Ei au relatat istoria vieţii lor 
din prespectiva mutării şi a integrării lor. 

Ambele grupuri ale respondenţilor au fost compuse din femei şi 
bărbaţi cu vârstele între 65-80 de ani, intelectuali şi muncitori. 

În prezentul studiu vom prelucra materialele obţinute de la res-
pondenţii din prima grupă. 

Punctul forte al studiului calitativ – şi astfel al biografiilor – este 
faptul că din date reiese tot ceea ce este comun în caracteristicile, 
precum şi în gândirea respondenţilor. Deşi la alegerea subiecţilor 
ne-am străduit, aşa cum am mai amintit, să chestionăm grupuri care 
se disting între ele, în ciuda diferenţelor sociale evidente am observat 
foarte multe asemănări. În continuare vom prezenta aceste asemănări. 

1. Prima trăsătură comună a respondenţilor este prezenţa spora-
dică a tematicii suprimării naţionale privind soarta minorităţilor în 
biografiile acestora. respondenţii s-au ocupat doar în foarte mică 
măsură de consecinţele programului politic axat pe „pericolul maghiar” 
(menţionat mai sus). Acest fapt este remarcabil deoarece în baza 
datelor furnizate de manualele române de istorie ar fi fost de aşteptat 
infiltarea temei maghiare în viaţa de zi cu zi. Din contră, aşa cum 
vom prezenta în capitolul privind memoria şi localismul, respondenţii 
au prezentat relaţiile româno-maghiare doar la nivelul interpersonal, 
şi au evitat tiparele cunoscute din propagandă. Atunci când a venit 
vorba de români, aceştia au vorbit mai frecvent despre buna vecină-
tate, despre o prietenie importantă, mai mult, o persoană a povestit 
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despre o prietenă, deoarece o consideră prietenă de suflet. Am întâl-
nit adesea căsătorii mixte în rândul copiilor respondenţilor, iar în 
aceste cazuri respondenţii au vorbit despre partea română în mod 
pozitiv şi primitor. 

Unul dintre respondenţi a dat un exemplu prin care s-a mândrit 
de faptul că relaţia cu vecinul român este atât de bună, încât a primit 
o cheie, şi astfel nepotul poate oricând să intre în locuinţa acestuia 
pentru a exersa la pian.26

Toate acestea nu înseamnă că în oraş nu se găsesc relaţii de veci-
nătate româno-maghiare conflictuale, dar înseamnă că cei întrebaţi 
sunt mândrii pentru că în viaţa de zi cu zi trăiesc în armonie cu cei de 
naţionalitate română. Acest fir al studiului nostru biografic susţine 
constatarea istoricului urban Fleisz János, conform căreia – din motive 
deja cunoscute – poziţia maghiarilor a devenit mai şubredă, însă n-a 
avut loc o separare naţională accentuată, ca de exemplu la Cluj, cu 
toate că barierele religioase şi culturale s-au menţinut în continuare.27

se poate spune, că respondenţii maghiari au apreciat românii prin 
prisma relaţiilor interumane şi în evaluarea lor au luat în considerare 
„ce fel de oameni sunt”. 

2. De cele susamintite se leagă şi un alt rezultat remarcabil, con-
form căruia respondenţii nu s-au plâns în mod deschis de statutul de 
minoritar, şi nici în privinţa consecinţelor generate de proporţia şi 
creşterea numărului populaţiei române. Este important să punctăm 
faptul că respondenţii (intelectualii şi muncitorii deopotrivă) au pre-
zentat cariere profesionale reuşite, şi au beneficiat de aprecierea 
colegilor şi a şefilor de asemenea. Din relatările lor reiese că au reuşit 
să ajungă la vârf prin perseverenţă, sârguinţă, autoformare continuă, 
şi astfel şi-au valorificat abilităţile. Au câştigat respect prin cunoştin-
ţele acumulate şi au primit astfel salarii bune, dar şi poziţii de con-
ducere. Mai mulţi au devenit şefi de departamente, de secţii, ingineri 
şefi, auditori, şi unul dintre ei ajunsese director-adjunct de intreprinde-
re. În etosul biografiilor s-a pus accent pe importanţa muncii, pe con-
struirea unei cariere corespunzătoare care se poate obţine prin învăţă-
tură continuă, traininguri şi participări la conferinţe. În consecinţă 
pentru respondenţii noştrii a face faţă la locul de muncă era un pro-

26 Fragment din istoria vieţii lui A. K. (66 de ani, muncitoare, în prezent pensionară).
27 Fleisz János, 2008, pp. 114–115.
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gram de viaţă. Au vorbit cu mulţumire despre rezultatele obţinute, ca 
şi cum ar fi dorit să demonstreze că energia investită le-a adus roade. 

În acelaşi timp în spatele celor întâmplate s-a conturat un comporta-
ment determinat de statutul de minoritate. În mai multe cazuri respon-
denţii au evaluat viaţa lor de până atunci – gest tipic pentru biografii – fără 
să fie întrebaţi. Din aceste autoevaluări reiese faptul că au obţinut succe-
se în carieră datorită parţial depăşirii sarcinilor, iar pe de altă parte adop-
tării unui comportament de autolimitare. Prin autolimitare înţelegem 
faptul că în relatările lor au lăsat impresia că nu s-ar fi aşteptat să primeas-
că poziţii de lider în baza talentului şi muncii depuse. respondenţii noştrii 
ne-au povestit că au depus o muncă asiduă, dar au mai adăugat că nu 
s-au aşteptat la nimic deosebit sau la o poziţie de conducere. Într-adevăr 
nu era posibil să ajungă primii în conducere, dar au evitat această temă, 
au preferat să vorbească despre modul în care au fost îndrăgiţi de subal-
terni şi cât de mult s-au bazat şefii lor pe sfaturile şi cunoştinţele lor. 

Este adevărat că respondenţii noştrii nu şi-au exprimat niciun 
sentiment de frustrare faţă de rezultatele obţinute, însă din cele 
spuse de soţii am flat că au fost pe deplin conştienţi ce au fi putut 
să obţină în plus dacă nu ar fi făcut parte din minoritate. Din remar-
cile „te-au pus pe tine într-un tunel” sau „nu te-au lăsat să predai 
tinerilor la facultate” se poate observa că în familie şi-au exprimat 
nemulţumirea faţă de rezultatele obţinute. 

Critica la adresa propriei persoane poate fi în legătură la mai mulţi 
respondenţi cu statutul de minoritate, cu rezultatele obţinute s-au neob-
ţinute la locul de muncă. După schimbarea de regim s-a putut critica în 
public socialismul, sistemul lui Ceauşescu, şi în această lumină soarta 
oamenilor, biografiile au dobândit un alt orizont interpretativ. Interpre-
tarea trecutului din perspectiva prezentului poate să devină schematică, 
dar tocmai din acest motiv putem povesti trăirile personale. După 1989 
s-au format narativele privind rolurile de „oportunist”, „erou”, de „persoa-
na care face faţă”, de „oprimat”, pentru ca individul să se încadreze în 
aceste categorii, şi să-şi analizeze, eventual să-şi reexamineze comporta-
mentul anterior. 

Printre respondenţii noştrii o directoare care intrase în partid – cu 
toate acestea fusese destituită din funcţie în anii optzeci –, şi care a 
lucrat zilnic 10-12 ore fără încetare, a evaluat astfel comportamentul 
său din trecut: 
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„Ceea ce m-a deranjat cel mai mult, a fost faptul că atunci când 
am intrat întro clasă am văzut poza [lui Ceaşescu], pur şi simplu mi-a 
fost deja rău, şi cântecele de dimineaţă, şi totul în mod exagerat în 
limba română, totul...deci pentru o persoană cinstită şi onestă a fost 
foarte greu să înghită situaţia în care se afla, însă ce pot să zic... am 
fost oportunişti. Dacă privesc în urmă văd că am fost cu toţii aşa, 
deoarece ne-am temut pentru viaţa noastră. Pentru viaţa noastră, 
siguranţa noastră, viitorul copiilor. Şi atunci nu am spus nimic, nu am 
făcut nimic, am devenit laşi şi oportunişti.”28

Un fost inginer şef a vorbit asemănător despre aceleaşi probleme:
„Nu se putea să devin inginer-şef. Au început cu întrebarea, dom-

nule intraţi în partid? Postul există, dar dacă nu intraţi în partid, nu 
primiţi postul. Cum aş fi putut să spun că vreau să fiu în continuare 
angajatul numărul trei al întreprinderii, când mi s-a permis să devin 
al doilea? Aşa că am fost membru de partid timp de treizeci de ani. 
Trebuia să fi echilibrat şi să nu ieşi în evidenţă, aşa cum am făcut eu. 
Toţi cei care nu au făcut aşa, au plecat [a se înţelege: în străinătate].”29

Un alt respondent a evaluat în felul următor comportamentul său: 
„Omul şi-a dat seama că există o viaţă spre societate, şi există o 

viaţă interioară, şi cele două vieţi nu pot fi amestecate. Ne-am dus 
cu frică la biserică, pentru că am auzit sloganul conform căruia acum 
formarea este ateistă. M-am dus la biserică de Paşti şi acolo unde 
am urmat facultatea. Acum putem să numim acesta un comporta-
ment de supravieţuire, însă eu nu l-aş numi aşa.”30

Unul dintre respondenţi a vorbit în felul următor despre echilibra-
rea între statutul de minoritar şi poziţia de conducător: „Discuţii 
privind tematica minorităţilor nu am avut. Niciodată, cu nimeni. Şi ei 
şi eu am evitat-o. Apoi n-avea niciun sens să mă cert cu acei oameni, 
cu care am fost îmreună în fiecare zi.”31 Conform contextului, acest 
comportament adoptat de respondent la locul de muncă a fost reci-
proc. Nu doar colegii maghiari, dar şi colegii români au evitat proble-
mele mai sensibile. 

Ocolirea respectării regulilor scrise şi nescrise era una din strate-

28 Fragment din istoria vieţii lui K.J. (76 de ani, profesoară, în prezent pensionară).
29 Fragment din istoria vieţii lui T. A. (80 de ani, inginer, în prezent pensionar).
30 Fragment din istoria vieţii lui Z. T. (75 de ani, inginer, în prezent pensionar).
31 Fragment din istoria vieţii lui T. A. (80 de ani, inginer, în prezent pensionar)
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giile posibile de conformare. Un intelectual maghiar a vrut să facă 
muncă de cercetare: 

„Este evident că la început nu am ştiut cum să-i eludez, apoi mi-am 
dat seama că dacă omul găseşte un titlu de lucrare care „vinde bine”, 
atunci poate să facă orice cercetare. Aşa am început să fac cercetare 
în domeniul mişcării muncitoreşti, dar numai până în 1918...”32

3. Deşi se leagă de cele susmenţionate, merită să vorbim la un alt 
punct despre ce anume a dus la succesul de la locul de muncă, în 
afară de faptul că respondenţii, pe lângă performanţele excelente 
s-au conformat în mod conştient la mediul politic. În cazul unei per-
soane care aparţinea unei naţiuni minoritare nu ar fi fost de ajuns 
talentul personal, nici dacă ştia cum să se învârte, dar nici calitatea 
de membru al partidului. Era nevoie de mai mult de atât. 

Din biografii aflăm că respondenţii sunt parte a unei „subculturi” 
în care predomină ataşamentul faţă de Oradea. Cu excepţia unuia, 
nici unul dintre subiecţi nu a menţionat că şi-ar fi dorit să plece din 
românia după 1989. Unul din motivele importante ale acestui fapt 
ar fi că aceşti oameni nu au „făcut politică” înainte de ‘89, „nu s-au 
lăudat că sunt maghiari”, cum a spus unul dintre respondenţi. Nu 
s-au ocupat de politică, însă au găsit în socialism ce au căutat. 

Pe lângă motivele mai sus amintite, aceste persoane au reuşit să 
se descurce în timpul socialismului, deoarece au aparţinut unei gene-
raţii care, atunci când sistemul a accepat intelectualii, a fost de acord 
să colaboreze. Colaborarea a însemnat să nu forţeze cadrul creat de 
puterea politică, să nu facă parte din opoziţie şi să accepte soarta lor 
condiţionată de faptul că făceau parte din populaţia minorităţilor. 
Având în vedere vârsta lor, aceştia au obţinut diplomele la începutul 
sau mijlocul anilor ‘60, atunci când în industria română a fost mare 
nevoie de oameni cu pregătire tehnică, dar şi de profesori. „Fabricile 
aflate în extindere, ramurile industriale, diversele structuri, au oferit 
sarcini, atribuţii decizionale şi putere, celor care au fost aleşi condu-
cători. În cazul lor s-a reuşit astfel crearea unui nivel personal de trai 
aflat în continuă creştere, şi o perspectivă a drumului în viaţă.”33 În 
alte cuvinte, aspiraţiile respondenţilor au coincis cu progresia econo-
miei. În întreprinderile industriale care tocmai s-au fondat, în noile 

32 Fragment din istoria vieţii lui J. P. (60 de ani, intelectual, ştiinţe umaniste)
33 Analiza 2009: 201 lui gagyi József dă un răspuns la aceste probleme.
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uzine, mine, hidrocentrale, cererea pentru forţă de muncă a fost 
mare. Mulţi respondenţi au reuşit să se realizeze relativ bine datorită 
coinciderii conjuncturii economice şi a randamentului individual. 

„Am reuşit să direcţionez lucrurile în aşa fel, încât la facultate să 
îmi fac lucrul în mod corespunzător, în calitate de inginer începător 
m-am apucat de topografie, apoi de desen tehnic – aparţinea de 
topografie –, iar după aceea am parcurs din nou cursurile de la facul-
tate [adică respondentul le-a studiat din nou]. Şi am învăţat, am 
învăţat şi am învăţat o viaţă întreagă. Şi acum 15 ani, dar şi acum 
10 ani am învăţat. Am mers la examen la Bucureşti, deci numai aşa 
s-a putut progresa.”34

şi nici aşa nu ar fi mers, putem să adăugăm noi, dacă respondentul 
nu ar fi obţinut diploma în perioada în care puterea politică s-a hotărât 
să dea un avânt economiei româneşti. Conformarea lor, talentul şi sârgu-
inţa lor s-a potrivit foarte bine cu momentul relansării economiei române. 

4. O altă trăsătură comună importantă a respondenţilor a fost 
cunoaşterea foarte bună a limbii române. Însă au dobândit această 
competenţă pe căi foarte diferite. Nu putem să afirmăm faptul că 
respondenţii care au studiat la şcoli cu limba de predare română au 
cunoscut cel mai bine limba română, deoarece majoritatea responden-
ţilor noştrii au terminat şcoala generală, ba chiar liceul, în limba 
maghiară. Prin intermediul acestui studiu nu putem întări convingerea 
populară conform căreia copiii trebuie să meargă la o şcoală cu pre-
dare în limba română pentru a avea succes întro societate unde popu-
laţia majoritară este română, deoarece noi am înâlnit chiar opusul.

Tatăl unui respondent, directorul unei şcoli, a fost de aceeaşi părere. 
„Tatăl meu, în timpul înscrierilor, a stat la intrare şi a salutat 

părinţii. Foarte atent în timp ce spunea „ jó napot kívánok”, şi apoi 
„bună ziua”. Şi atunci urmărea cine răspunde în limba maghiară şi 
cine în limba română. Înscrierea pentru secţia română s-a făcut pe o 
parte, iar pentru secţia maghiară în cealaltă parte. Deci şcoala era 
despărţită în două, scările duc în două direcţii diferite. Când a văzut 
că un părinte care a răspuns în limba maghiară a pornit spre secţia 
română, i-a spus: „Stimate părinte, Dumneavoatră sunteţi părinte 
maghiar, locul Dumneavoastră nu este acolo. Vă rog să vă întoarceţi. 

34 Fragment din istoria vieţii lui A. K. (71 de ani, inginer, în prezent pensionar).
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Aţi greşit direcţia. Nu spre dreapta ci spre stânga trebuie să mer-
geţi... În astfel de cazuri, părintele ori s-a jenat, ori a spus că a decis 
deja. Şi atunci tatăl meu i-a explicat...”35

la locul lor de muncă respondenţii noştrii au vorbit deja bine 
limba română, s-au simţit în largul lor, deşi majoritatea şi-a început 
studiile în limba maghiară. Este însă adevărat faptul că a trebuit să 
înveţe foarte bine şi limba română ca să poată să se descurce. 

Conform respondentului nostru a existat o modalitate foarte sim-
plă pentru a învăţa bine limba română:

„Am fost foarte sârguincioasă, pentru că dacă am vrut să trec 
examenul, atunci a trebuia să mă aşez pe fund şi să învăţ. Am lucrat 
în domeniul sănătăţii, a trebuit să deschid gura. Acolo nu se discuta. 
Pe urmă m-au întrebat dacă vorbesc limba maghiară.”

Învăţarea limbii române a necesitat efort din partea fiecărui res-
pondent, ceea ce li s-a părut cât se poate de firesc. A făcut parte din 
socializarea familială acceptarea învăţării obligatorii a limbii române. 
Tatăl unui respondent, de profesie inginer, a trebuit să-şi echivaleze 
diploma în limba română pentru a putea găsi de lucru. 

„Nu a cunoscut limba română, s-a dus la Moreni doi ani, a lucrat 
la mina de aur ca şi muncitor şi a învăţat acolo. Acolo a învăţat 
româna, apoi a venit acasă, a făcut bineînţeles echivalarea şi s-a 
însurat. Toate astea s-au întâmplat în 1937...”36 În această familie nu 
s-a pus întrebarea dacă este importantă sau nu însuşirea limbii. 

5. Ca ultim punct trebuie să amintim faptul că în cazul respon-
denţilor identitatea locală şi cea minoritară a fost inseparabilă. „Băş-
tinaşii din Oradea” nu au separat dragostea pentru Oradea, păstrarea 
şi transmiterea amintirilor locale, sau activităţile în organizaţiile 
civile locale, de identitatea naţională. „Maghiarimea din Oradea 
lucrează în vederea autoorganizării”, cum spunea Fleisz întrunul din 
studiile sale.37 Oamenii nu s-au implicat activ în viaţa publică, pentru 
că erau orădeni sau maghiari, ci pentru că erau ambii. Iar cei care au 
scris cărţi despre trecutul oraşului Oradea, sau despre dezvoltarea 
industrială din oraş, n-au făcut-o pentru că erau maghiari sau oră-
deni, ci pentru că erau maghiari din Oradea. 

35 Fragment din istoria vieţii lui Z. E. (70 de ani, profesoară universitară).
36 Fragment din istoria vieţii lui A.K. (71 de ani, inginer, în prezent pensionar).
37 Fleisz János 2008, p. 214.
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5.2. detaliile identităţii locale şi naţionale 

respondenţii maghiari se pot împărţi în două grupe în funcţie de 
locul naşterii. Din prima grupă fac parte aceia care s-au născut la 
Oradea. Ei sunt „băştinaşii” orădeni. Din cealaltă grupă fac parte cei 
care nu s-au născut la Oradea, dar s-au mutat acolo cu părinţii în 
copilărie, şi îşi asumă identitatea de orădean. În acest capitol vom 
vorbi despre ambele grupe fără a le despărţi, deoarece în ceea ce 
priveşte tema tratată în acest studiu nu există diferenţe semnificative 
între cele două grupe. 

5.2.1. Identitatea locală reflectată în sentimente, 
conform amintirilor

Dragostea manifestată faţă de loc, de Oradea, a apărut încă în 
primele fraze ale biografiilor, acesta constituind un cadru al drumului 
vieţii. respondenţii au legat primele amintiri de o casă, de o stradă, 
de un cartier. Au prezentat spaţiul „însuşit” prin locuire, despre care 
au avut multe de povestit. Deoarece respondenţii au fost oameni în 
vârstă, au avut destule întâmplări de povestit, despre spaţiul de care 
le-au legat mii de amintiri. Dacă percepem localismul conform abor-
dării lui Appanduraj, atunci nu ne mirăm că povestirile sunt pline de 
relatări despre relaţii interumane, prieteni sau prezentări ale relaţiilor 
dintre oameni în general. respondenţii au început povestirea vieţii lor 
cu prezentarea relaţiei cu casa, vecinii, strada, bisericile, şcolile. Cei 
mai mulţi, binenţeles în funcţie de vârstă, nu au omis nici experien-
ţele trăite în cel de-al Doilea război Mondial, şi au povestit despre 
distrugerea oraşului, a casei. Iar în amintirile din adăposturile antiae-
riene au apărut personajele care în loc să se refugieze altundeva, au 
rămas. Prezentarea războiului a fost descriptivă la majoritatea res-
pondenţilor, ceea ce este şi mai interesant, dacă ne gândim că atunci 
şi-a schimbat oraşul „stăpânul”. Bombardamentele, fuga la adăpostu-
rile antiaeriene au fost trăite de respondenţi în copilărie. 

„A fost plin de morţi peste tot, aici de exemplu a fost o grămadă 
mare, apoi mai jos cu 10 metri, aproape în faţa Biroului de voiaj, 
acolo au fost două picioare, corpul nu era nicunde... la colţ au fost 
şase morţi într-o grămadă. S-a văzut că victimele au trebuit să înge-
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nunchieze şi aşa au împuşcat întreg rândul cu mitraliera. Pot să vă 
arăt şi acum, jumătate din glonţuri sunt în perete...”38 Apoi şi-a con-
tinuat povestirea amintirilor în felul următor:

„Etajul doi şi podul primăriei a ars. Dar la primul etaj nu a ars 
nimic. Vă daţi seama cum era construit?! Rimanóczy trebuie să-l fi 
făcut tare bine pe vremuri…”39 

se pune întrebarea ce rol pot avea în biografii acele întâmplări care 
nu au o învăţătură directă cu privire la viaţa personală? Distrugerile din 
război văzute în copilărie au fost povestite invariabil de fiecare dintre 
cei cu vârsta mai înaintată, şi care au trăit atunci la Oradea. răspun-
sul îl putem afla din următoarea povestire despre Primăria arsă: 

„Tocmai din acest motiv este o mare minciună ceea ce s-a afişat 
pe clădirea Primăriei, pentru că în data de 12 octombrie ’44 au pus 
drapelul român. În primul rând, noi am mers acolo toată familia: 
fater, muter, fratele meu mai mare şi eu. Niciunul dintre noi nu a 
văzut niciun român, a fost plin de ruşi şi locuitori civili. Nu am văzut 
niciunul. Doi: în turn nu a fost niciodată niciun drapel. Am poză şi 
despre asta, că se punea drapelul maghiar, şi înainte, între cele două 
războaie drapelul românesc în vârful suportului prăjinei steagului de 
pe acoperişul sălii festive aflate vis-a-vis de biserică. Acolo a fost 
drapelul, acolo se putea pune orice drapel. În turn nici nu era spaţiu. 
Şi pe deasupra, cine s-ar fi suit în turn? Primăria ardea, acolo nu se 
putea pune niciun drapel…”40 

Mesajul povestirii este acela, că respondentul ştie exact unde a 
pus comandantul român drapelul român în 1944, la cucerirea oraşu-
lui. şi asta înseamnă că locul exact nu a fost pe clădirea Primăriei, 
aşa cum apare pe o placă comemorativă şi în 2011. 

se pune întrebarea: oare ce putem afla din aceste amintiri din 
copilărie? De ce este important să ştim unde s-a pus pentru prima 
dată drapelul românesc în Oradea? Motivul este exact ceea ce nu s-a 
spus, dar ne-o spune povestirea însăşi. Adică faptul că respondentul 

38 Fragment din istoria vieţii lui P. B. (80 de ani, funcţionar public, bărbat, în prezent 
pensionar).
39 Fragment din istoria vieţii lui P. B. (80 de ani, funcţionar public, bărbat, în prezent 
pensionar).
40 Fragment din istoria vieţii lui P. B. (80 de ani, funcţionar public, bărbat, în prezent 
pensionar).
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a fost acolo, a văzut multe, şi ştie exact ce s-a întâmplat. A stat 
mult mai mult ca de obicei, să explice unde a fost drapelul, ceea ce 
înseamnă că a vrut să evidenţieze faptul că el cunoaşte exact detali-
ile. El nu poate fi păcălit, indus în eroare, el ştie exact cum a avut 
loc în oraş preluarea simbolică a puterii. Am aflat că Primăria a ars, 
drapelul românesc nu a avut cum să ajungă pe acea clădire şi respon-
dentul ştie exact unde a ajuns drapelul. Prin aceste întîmplări de 
război „orădenii originari” au transmis totodată că ştiu ce s-a întâm-
plat atunci în oraş, deoarece ei au trăit deja aici. 

respondenţii s-au mutat în copilărie vizibil de mult, iar motivele 
puteau fi mai multe. lărgirea familiei, schimbarea locului de muncă 
a părinţilor, sau demolarea aşezării unde s-a născut respondentul. 
Odată cu mutarea, respondenţii au construit relaţii cu vecinii noi, au 
cunoscut noi prieteni. Amintirea prietenilor buni cu care au copilărit, 
indiferent dacă au fost români sau maghiari, a rămas vie. Este de 
remarcat faptul că respondenţii au povestit doar despre acele relaţii 
de vecinătate cu românii, în care aceştia le-au fost prieteni, şi au avut 
rol pozitiv. În întîmplările din viaţa de zi cu zi maghiarii şi românii 
apăreau în relaţii strânse de prietenie. Un respondent a menţionat 
vecinul român, pentru că mama sa îl învăţa pe băiat limba maghiară, 
iar mama prietenului a învăţat respondentul limba română. „Vis-a-vis 
de noi a locuit un cuplu mixt. Şi acolo era un băiat şi o fată, şi tanti 
Birta s-a ocupat de mine în mod foarte înţelept şi deştept, atunci 
când am fost îmreună cu fiul ei, deoarece am locuit vis-a-vis de Cor-
nel, şi am avut aceeaşi vârstă. M-a învăţat româna, mi-a dictat, mi-a 
vorbit, etc. Şi când am fost la noi atunci mama mea cu Cornel…”41 

sau într-un alt caz s-a prezentat imaginea unei străzi, unde au 
locuit atât români cât şi maghiari. Familiile au trăit viaţa lor de zi cu 
zi în înţelegere reciprocă, într-o relaţie strânsă. respondenţii nu au 
cunoscut în copilăria lor conflictul româno-maghiar, nicio povestire 
nu aminteşte aşa ceva. 

„Adevărul este că în copilărie nu ştiam despre ei că sunt români, 
am vorbit tot timpul în limba maghiară. Aşa că atunci, la sfârşitul 
anilor ’50 şi în anii ’60 asta a fost încă situaţia.”42

41 Fragment din istoria vieţii lui P. B. (80 de ani, funcţionar public, bărbat, în prezent 
pensionar).
42 Fragment din istoria vieţii lui J. P. (60 de ani, intelectual, ştiinţe umaniste).
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convieţuirea cu românii apare ca ceva firesc, uneori numai dato-
rită prenumelor s-a putut afla că personajele în cauză sunt de naţio-
nalitate română. de exemplu când un respondent în timpul şcolii a 
locuit în chirie la o familie română unde a fost plasat pentru mai 
mulţi ani de părinţi. 

respondenţii care îşi amintesc de copilărie, de multe ori se plimbă 
în amintiri pe traseul dintre şcoală şi casă, povestesc ce ar fi putut să 
vadă ascultătorul atunci, iar acesta are impresia că parcurge acel drum 
cu o cameră video. spaţiile apar ca nişte locuri deja familiare, denumi-
rile de străzi în limba maghiară, iar pieţele şi clădirile cu funcţiile lor de 
atunci, tot în limba maghiară, s-au păstrat în amintirea respondenţilor. 

„O chestiune interesantă în legătură cu Velenţa,43 despre strada 
aceea, Hodosi Miklós sau T. Cipariu, cum se numeşte acum, şi stra-
da Szőlős legate de şine, sau de tramvaiul vechi, cum mergea omul 
pe vremuri spre staţia Velenţa, ei bine, aceasta era strada unde în 
mod interesant întâlneam oameni din fiecare pătură a societăţii.”44

În timpul povestirii amintirilor din copilărie prindea viaţă o lume 
exterioară „domesticată” şi intimă, în care respondenţii s-au simţit 
bine şi despre care au păstrat o mulţime de amintiri. 

Unul dintre respondenţi era neobişnuit de ataşat de casa familială. 
casa a fost cumpărată de mama respondentului cu banii strânşi din 
munca ei meşteşugărească zilnică. casa a apărut în povestiri ca şi un 
palat cu trei etaje, unde familia numeroasă avea spaţiu suficient. 
totuşi respondentul a trebuit să vândă această casă. Primul etaj a 
fost vândut, pentru că nepoata a avut nevoie de bani de tratament 
la cluj, şi astfel, respondentul a salvat copilul de la orbire. etajul doi 
a fost vândut pentru că responentul a avut nevoie de bani ca să îşi 
îngrijească mama – dependentă de ajutor zilnic timp de mulţi ani –, 
ca să n-o trimită întro casă de bătrâni. chiar dacă respondentul ţinea 
la cuibul părintesc, a trebuit să-l vândă pentru că aşa-i impunea cur-
sul vieţii. respondentul a povestit cu mândrie istoria casei, a spus că 
se plimbă cu inima împăcată în faţa căminului lor de odinioară, deoa-
rece a „cumpărat” cu această casă vederea nepoatei şi a reuşit să 
asigure o bătrâneţe demnă mamei sale. respondentul a prezentat 

43 Velenţa este un cartier în Oradea. 
44 Fragment din istoria vieţii lui O. t. (bărbat, inginer, în prezent este membru activ al 
unei organizaţii civice, pensionar).
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vinderea căminului ca pe un fapt care l-a întărit, nu ca pe o pierdere, 
ci ca pe o acţiune în urma căreia s-a îmbogăţit sufleteşte. această 
casă părintească a primit un loc important în viaţa intervievatului şi 
o consideră, în mod simbolic, în continuare proprietatea sa. 

Un alt respondent al nostru a vorbit de asemenea despre ataşa-
mentul puternic faţă de cămin, însă, contrar relatării anterioare, 
pentru acesta pierderea locuinţei a fost o traumă, deoarece zona în 
care s-a născut a fost demolată. atunci s-a construit cartierul roge-
rius45, blocul d5. strada unde a locuit respondentul şi care apare în 
povestire ca un adevărat cartier, a fost demolată, iar locuitorii au fost 
mutaţi în alte părţi. tatăl respondentului a fost brutar, iar brutăria 
s-a aflat în casa care a fost apoi demolată. Familia a primit o locu-
inţă cu două camere în strada vecină, iar casa de familie a fost 
reconstruită şi dată în chirie. Vrând-nevrând, conducătorii oraşului, 
arhitecţii, au distrus acele relaţii vechi, care se formaseră în spaţiul 
de viaţă demolat. când tatăl respondentului a aflat că locuitorii noi 
au demolat cuptorul făcut de el, nu a mai putut să viziteze vechea 
stradă. a învăţat să ocolească toată regiunea. respondentul spune 
că atunci când se întâlneşte cu vecinii de odinioară, ei, „locuitorii 
câmpiei” folosesc un limbaj pe care numai ei îl înţeleg. s-a format 
între ei o lume aparte cu multe întâmplări, cu o soartă comună. iar 
această lume a dispărut din Oradea odată cu construirea cartierului 
rogerius. 

5. 2. 2. Puterea de acţiune a indentităţii locale: 

În acest capitol am putea cita povestea fiecărui respondent, pen-
tru că în viaţa de zi cu zi fiecare contribuie la formarea mediului 
înconjurător, la transformarea spaţiului desemnat sau obţinut în 
cămin. acum însă vom lua în considerare „doar” acele întâmplări, în 
care individul a folosit/foloseşte puterea sa de acţiune în construirea 
comunităţii din care face parte. 

Un exemplu foarte bun pentru puterea de acţionare a localismului 
este amintirea din liceu a unui respondent de al nostru. clădirea gim-
naziului Premonstratens care a fost bombardată, după război se afla 

45 rogerius este cel mai mare cartier de blocuri construit în timpul socialismului. au 
fost mutaţi aici peste 70.000 de locuitori. 
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aproape în ruine. Înainte de a începe cursurile, prima sarcină a elevilor, 
a profesorilor şi a părinţilor a fost curăţarea zonei de ruine. câţiva 
elevi mai mari cărau molozul din şcoală, şi străbăteau cu cărucioarele 
oraşul să strângă tot ce ar putea fi de folos la cursuri în şcoală. 

aceşti elevi au contribuit la reconstruirea fizică a şcolii lor, iar 
aceasta a redevenit datorită efortului lor funcţională. Foştii elevi din-
tre cei intervievaţi şi-au mărturisit ataşamentul puternic faţă de clă-
direa şcolii, şi au avut numai cuvinte de apreciere la adresa foştilor 
profesori, respectiv au spus că succesul carierei lor se datorează 
bazelor puse în şcoala lor. ataşamentul afectiv faţă de acel loc a 
rămas neclintit, şi când au avut posibilitatea, au transpus aceast 
ataşament în fapte. această generaţie a fondat după schimbarea de 
regim asociaţia elevilor de Odinioară ai gimnaziului Premonstratens 
pentru sprijinire proprie dar şi pentru sprijinirea oraşului şi a tineretu-
lui de azi. 

exemplul acestei asociaţii arată că la nivel individual nu putem 
distinge exact de ce pune cineva la dispoziţie puterea sa creativă 
înspre folosul comunităţii. toţi respondenţii din acest grup au fost 
maghiari, şi mai mulţi dintre ei desfăşoară activităţi publice, sau cul-
tivă întrun fel identitatea comunităţii de care aparţin. e greu de spus, 
dacă o fac pentru că sunt maghiari şi doresc astfel să cultive identi-
tatea naţională, sau pentru că doresc să transmită generaţiei noi din 
mediul lor un localism în care se poate trăi. crearea localismului în 
cazul lor nu poate fi separat de faptul că sunt maghiari, dar nici de 
faptul că până în 1989, în regimul ceauşescu nu au avut posibilitatea 
de a participa la activităţile vieţii publice. 

dorim să ilustrăm această legătură intrinsecă printr-un exemplu. 
Povestea demolării Bisericii sfântul ladislau a devenit legendară. 
ţine de natura legendei faptul că participanţii la eveniment şi poves-
titorii celor întâmplate îşi amintesc detalii diferite. esenţa este însă 
acelaşi. Maghiarii din Oradea au format un lanţ viu în jurul bisericii 
sfântul ladislau şi astfel au reuşit să o salveze. 

„Ne-am dus de bună voie. Nu a fost nicio circulară. Prezenţa 
acolo nu a fost obligatorie. Am stat afară cu zilele şi ne-am ţinut de 
mână. Şi nu am lăsat, nu am lăsat şi nu am lăsat. Şi de atunci ori 
de câte ori sunt în oraş şi mă duc acolo, întotdeauna găsesc pe cine-
va acolo. Aprinde o lumânare, sau ceva. Acolo nu era vorba de aşa 
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ceva, nu era obligatoriu să mergem. Acolo orădenii originari... Oră-
denii originari, orădenii au apărat.”46

Un alt respondent al nostru şi-a făcut tocmai stagiul militar la 
arad, ca şi radiotehnician. la un moment dat au alarmat compania. 

„În calitate de radiotehnician am ştiut că este vorba despre o misiune 
reală, deoarece am primit muniţie adevărată şi un cod pe care dacă l-am 
fi auzit, ar fi trebuit să venim în Oradea să facem ordine. Puteţi să vă 
imaginaţi starea mea psihică după ce am auzit că trebuie să mergem la 
Oradea? Dar noi n-am ştiut ce se întâmplă. N-am ştiut ce se întâmplă. 
După ce s-a terminat totul, pe noi ne-au dus acasă la Arad. După două 
săptămâni m-au lăsat acasă... Şi am venit acasă şi atunci am aflat des-
pre ce a fost vorba. Că au vrut să o demoleze, şi oamenii au înconjurat-
o. Iar noi atunci aşteptam cu armele, să vedem ce vom face... A fost o 
treabă şocantă. Dar a trecut, şi demolarea nu a avut loc...”47

trei dintre respondenţi tau vorbit despre intenţia demolării biseri-
cii sfântul ladislau şi despre „apărarea“ bisericii. În prezent apărarea 
bisericii prin formarea unui lanţ uman în jurul ei a devenit legendă, 
părinţii sunt cei care le povestesc tinerilor de azi despre aceste întâm-
plări, şi astfel îşi întăresc identitatea locală şi naţională.48

Unul dintre respondenţi a vorbit despre o întâmplare simbolică 
asemănătoare, care însă nu a afectat atât de mulţi oameni, şi în 
cadrul căreia identitatea locală şi cea naţională de asemenea nu pot 
fi sparate. 

„Clădirea Universităţii Partium din Oradea, sediul universităţii 
maghiare, nu numai că a fost în ruine în 1991, dar nici nu au vrut să 
ne-o dea. Au vrut neapărat să ia înapoi acea clădire, au vrut să o dea 
Universităţii din Oradea. Şi atunci noi nu am ieşit din clădire timp de 
mai multe săptămâni, am dormit acolo noaptea timp de mai multe 
săptămâni cu un grup de studenţi. Şi câţiva profesori care am fost 
acolo, pentru că pe vremea aceea nu exista nicio secţie, doar cea de 

46 Fragment din istoria vieţii lui a. s. (70 de ani, femeie, muncitoare, în prezent 
pensionară).
47 Fragment din istoria vieţii lui a. s. (70 de ani, bărbat, întreprinzător, în prezent 
pensionar).
48 apărarea bisericii sfântului ladislau cu un lanţ format din oameni necesită strângerea 
de întâmplări narate pe cale orală şi cercetări arhivistice adiţionale. continuarea studierii 
acestei teme ar contribui la cunoaşterea oraşului Oradea din punct de vedere al istoriei 
sociale şi sociologice. 
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religie şi de asistenţă socială. Şi atunci noi am dormit acolo ca să nu 
poată să intre, pentru că dacă noi am fi plecat noaptea, atunci ar fi 
spart uşa şi ar fi ocupat clădirea …”49 

cele două amintiri vorbesc despre împiedicarea confiscării spaţiu-
lui local în care participanţii, în numele comunităţii, nu au predat 
puterii politice locurile pe care le deţineau deja. În timp ce prima 
întâmplare a devenit o legendă, despre a doua ştiu cu precădere doar 
cei care au participat la eveniment. 

conform lui appanduraj, formarea unui loc într-o comunitate 
locală depinde de puterea de acţiune a subiecţilor locali. În Oradea, 
ca în toată ţara de altfel, după preluarea puterii de către comunişti, 
a avut loc o nouă „ocupare” a spaţiului, dirijată de stat. relaţiile de 
vecinătate de odinioară au fost distruse de către noul sistem politic 
prin demolarea, transformarea caselor, pieţelor, şi prin construirea de 
noi cartiere de blocuri. locatarii acestor case au fost constrânşi să se 
mute în locurile noi, iar în locurile vechi s-au mutat oameni noi. 
aspectul oraşului floritor înainte de cel de-al doilea război Mondial a 
fost remodelat de industrializarea forţată, fără participarea creativă a 
locuitorilor în aceste procese. societatea locală a oraşului Oradea a 
devenit o lume localizată. În timpul comunismului a avut loc o trans-
formare continuă a aspectului oraşului şi a condiţiilor locale, numărul 
locuitorilor a cunoscut o creştere continuă şi puterea de creare de 
cămine a locuitorilor nu a putut să ţină pas cu aceste schimbări. 

Următoarea întâmplare simbolizează acest proces: 
„Înainte de război au fost 70 de mii de locuitori orădeni. Acum 

sunt 230.000. Aceasta este o schimbare foarte mare. Soţia mea este 
învăţătoare care predă şi în prezent copiilor români. Sunt de treabă. 
Jos pălăria. Una dintre fetiţe a spus: „Vai, tanti Margit, sfârşitul de 
săptămână nu va fi unul plăcut. De ce? Păi vom avea musafiri şi 
trebuie să arătăm oraşul unor copii de vârtsa noastră. Ce să le arăt 
eu din oraş?” Nu cunosc oraşul.” – spune unul dintre respondenţi.”50

această situaţie s-a schimbat în mod oficial după 1989, când în 
numele democraţiei, s-a ivit posibilitatea recuperării societăţii locale 
localizate. 

49 Fragment din istoria vieţii lui Z.e. (70 de ani, profesoară universitară).
50 Fragment din istoria vieţii lui Z.t. (75 de ani, intelectual în domeniul tehnic, în 
prezent pensionar).
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Întrebarea este, cine sunt acei –  folosind terminologia lui appan-
duraj –  subiecţi locali, care sunt capabili să devină actorii activi ai 
societăţii locale de după dictatură? care sunt acei membri ai genera-
ţiei oprimate care sunt capabili să profite de posibilităţile oferite de 
putere? după cincizeci de ani de pasivitate forţată cine sunt capabili 
şi dispuşi să se implice în activităţi publice? 

5. 2. 3. Instituţionalizarea identităţii locale după 1989 

după 1989 a luat avânt organizarea oficială a identităţii locale şi 
naţionale. aceasta a avut loc sub mai multe forme, de exemplu s-au 
fondat organizaţii civice, această categorie cuprinde tot, de la asoci-
aţia elevilor de Odinioară ai gimnaziului Premonstratens la sOcOB51. 
Pe lângă acestea, funcţionarea şi activităţile Breslei Barabás care 
uneşte artiştii plastici din transilvania reprezintă de asemenea o forţă 
creatoare de indentitate. amintim aici emisiunile televiziunii din Ora-
dea în limba maghiară din anii 1990 care atunci se numeau tVO şi 
tVs, şi au realizat de exemplu documentare cu ajutorul intelectuali-
lor locali. tot de această categorie aparţin şi lucrările de istorie loca-
lă şi de istoria industriei52, ca să nu mai vorbim de studiile scrise în 
domeniul istoriei urbane. creşterea numărului de locuitori ai oraşului 
înseamnă că locuitorii nu cunosc trecutul şi istoria oraşului şi Oradea 
nu a devenit pentru ei un cămin adevărat. din cauza imigrării, locu-
itorii noi au putut „lua în posesie” spaţiile doar în măsură limitată. nu 
au amintiri personale legate de trecut, pot însă să intre în posesia lor 
prin eforturi depuse în domeniul cunoaşterii. de aceea este nevoie de 
scrierea de studii care oferă o imagine fidelă a trecutului oraşului. 

Majoritatea respondenţilor participă la recrearea identităţii locale. 
sunt „orădeni originari” care mai au amintiri personale despre trecutul 
oraşului, şi deţin totodată un capital de relaţii şi cunoştinţe care le 
îndreptăţeşte să pună bazele relansării societăţii locale. 

51 Federaţia Organizaţiilor civile din Oradea şi Bihor (sOcOB).
52 Vezi de ex. Makai Zoltán – Pásztai Ottó: industria oraşului Oradea, editura euro-
print, Oradea, 2008
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6. Concluzii

din studiile privind biografiile s-a putut constata faptul că la Ora-
dea structura afectivă a „orădenilor originari” este foarte bogată, şi 
reprezintă relaţia lor cu oraşul. această raportare a fost slăbită de cei 
patruzeci de ani ai socialismului, în cursul cărora localismul a devenit 
un oraş localizat. În timpul socialismului, Oradea a suferit o unifor-
malizare continuă, chiar şi pentru orădenii originari, şi a rămas în 
mare parte goală pentru locuitorii români nou veniţi. „recucerirea” 
oraşului a putut să înceapă după 1990, în care au jucat un rol impor-
tant organizaţiile civice fondate de „orădenii originari”. 

Pentru generaţia nouă şi pentru cei mutaţi recent în oraş cunoş-
tinţa localismului local va însemna modalitatea prin care îşi crează din 
spaţiu un spaţiu personal perceput ca şi cămin. Organizaţiile civice 
vor avea un rol esenţial în crearea de contexte locale. 

subiecţii localismului sunt maghiarii minoritari şi românii majori-
tari. În prezent acesta este cadrul incontestabil al localismului oră-
dean. românii şi maghiarii nu convieţiuiesc în cadrul unei etnoregiuni, 
ca vecini, ci împreună şi folosesc acelaşi spaţiu. interpretarea, valoa-
rea şi bunurile materiale nu coexistă în mod autonom, ci amestecate. 
În lumea locurilor de muncă, în domeniul educaţiei iar în cazul mul-
tora şi în relaţiile de familie această amestecare este evidentă. 
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Eşantionarea în sondajul ENRI a fost planificată ca fiind distribu-
ită aleatoriu. Ţinta noastră a fost eşantionarea aleatorie a 1000 de 
subiecţi în fiecare din cele două ţări. 

Pentru colectarea datelor am adoptat o abordare în mai multe 
etape. 

În prima etapă, am selectat colectivităţile din ambele ţări unde a 
fost nevoie ca subiecţii să fie aleşi ulterior. Astfel, unul dintre scopu-
rile noastre a fost acela de a include un număr de aşezări mai  mare 
de 30 în eşantionare, pentru ca analizele în mai multe etape să cores-
pundă datelor. Aşezările au fost selectate prin metoda de stratificare 
după clasificarea localităţilor în funcţie de populaţie, în trei categorii: 
1) municipii mari (Oradea, Satu-Mare, Debrecen, Nyiregyháza); 2) 
oraşe mici din zonă; 3) sate. Oraşele mari şi orăşelele au fost incluse 
automat în eşantionare, în timp ce satele au fost selectate aleatoriu. 
Tabelele cu eşantioanele ce corespund fiecărei aşezări incluse în son-
daj arată că cerinţa de minim 30 de subiecţi pe localitate a fost pe 
deplin respectată în sondajul maghiar.

În cea de-a doua etapă am selectat subiecţii. Mai întâi, numărul 
de subiecţi din fiecare aşezare a fost decis pe baza a două criterii: 
proporţionalitate şi cel puţin 30 de subiecţi, pentru ca eşantionarea 
să corespundă analizei pe mai multe etape. Acest lucru înseamnă că, 
în cazul unor zone rurale, proporţionalitatea nu a fost respectată. 
Subiecţii au fost apoi selectaţi de către intervievatori prin aplicarea 
unei proceduri de selecţie aleatorie a subiecţilor. 

Ultima etapă a cercetării, folosită în următoarele analize, este cea 
în care eşantionarea din România a fost ajustată pentru a corespun-
de, în termeni de dimensiuni relative, cu cea din Ungaria (populaţia 
din Ungaria fiind mai mare decât cea a României) şi cea în care 
erorile din datele iniţiale au fost eliminate. Eşantionarea are o repre-
zentativitate foarte bună, cu excepţia scăderilor rurale/urbane din 
România, unde avem o supra-reprezentare a populaţiei urbane. 

EşantionarEa în sondajul Enri  

Adrian Hatos
Universitatea din Oradea 
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Baza de date finală ce va fi utilizată în analizele din acest raport 
cuprinde 1000 de subiecţi din Ungaria şi 824 din România. Subiecţii 
de etnie maghiară reprezintă 29,9% din eşantionul din România şi 
97,9% din eşantionul din Ungaria. 

Ţara Grup etnic %

România
Altul (Român) 70.1
Maghiar 29.9

Ungaria Altul 2.1
Maghiar 97.9

Distribuţia comparativă a populaţiei şi eşantionarea pe ţări şi 
tipuri de aşezări sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Total 
populaţie

% din 
Populaţie

% din 
Eşantion

Populaţia 
urbană (%)

Eşantion 
urban (%)

Bihor (Ro) 600246 29.0 28.9 50.3 69.3
Satu-Mare (Ro) 366270 17.7 16.2 44.7 52.4
Hajdú-Bihar (Hu) 541298 26.2 26.5 80.3 80.8
Szabolcs-Szatmár (Hu) 560429 27.1 28.2 54.2 47.5

2068243

N in baza de 
date

Apagy 38
Balkány 35
Balmazújváros 38
Berettyóújfalu 35
Debrecen 183
Ebes 31
Földes 30
Hajdúnánás 35
Hajdúsámson 30
Kaba 40
Kálmánháza 38
Kisvárda 35
Kocsord 39
Mátészalka 35
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Mikepércs 31
Nagycserkesz 39
Nyíregyháza 105
Nyíretelek 34
Nyírpazony 39
Ópályi 38
Sáránd 31
Sényõ 39

1000

 
 

N in baza de 
date

Oradea 192
Salonta 41
Marghita 36
Beiuș 20
Aleșd 29
Valea lui Mihai 32
Ștei 16
Oșorhei 10
Pietroasa 30
Avram Iancu 26
Auseu 17
Mădăraș 27
Curatele 27
Spinuș 25
Satu-Mare 111
Carei 30
Negrești Oaș 14
Tiream 22
Foieni 18
Tășnad 30
Dorolt 30
Pișcolț 21
Sauca 20

824
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Introducere

În acest capitol vom investiga modelele de sociabilitate, de impli-
care în rețele sociale informale ale subiecților anchetei ENRI. 
Capitolul va aborda frecvența contactelor informale cu prieteni și 
colegi de serviciu precum și compoziția etnică a rețelelor de prieteni 
și a locului de muncă. Aceste variabile vor fi investigate din punct de 
vedere comparativ, urmărindu-se diferențele dintre Ungaria și 
România, dintre etnicii români și cei maghiari cât și explorarea 
determinanților acestor diferențe. 

Variabile

Variabilele centrale analizate în acest capitol sunt produse prin 
răspunsurile la 4 întrebări referitoare al participarea în rețele informa-
le a subiecților anchetei noastre: 

-	 Cât de des vă petreceţi timpul liber cu prietenii? 
-	 Câţi dintre prietenii dvs. aparţin altui grup etnic? 
-	 Cât de des vă petreceţi timpul liber cu colegii de muncă?
-	 Câţi dintre colegii dvs. de serviciu aparţin unui grup etnic diferit 
de al dvs.?

Rezultate

Frecvența petrecerii timpului liber cu prietenii
Întrebați despre frecvența petrecerii timpului liber cu prietenii, 

subiecții din România apar a se întâlni mai des cu prietenii decât cei 
din Ungaria. Sociabilitatea pare a fi o caracteristică asociată etniei, mai 
degrabă decât țării: diferențele se mențin între români și maghiari (în 
favoarea românilor), în cazul în care restrângem analizele la România, 

Modele de socIabIlItate în județele 
de la gRanIța RoMâno-MaghIaRă

Adrian Hatos
Universitatea din Oradea 
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iar între maghiarii din Ungaria și cei din România nu sunt diferențe 
semnificative în ceea ce privește frecvența socializării cu prietenii. 

tabel nr. 1. Frecvența petrecerii timpului liber cu prietenii pe țări (%)
Cât de des vă petreceți timpul liber cu prietenii?

niciodată
O dată pe 
lună sau 
mai rar 

O dată pe 
săptămână 
sau mai rar 

de câteva 
ori pe 
săptămână  

În fiecare zi

țara Ungaria 25.4 35.8 22.0 12.9 3.8
România 18.6 31.4 26.8 18.3 4.9

P(chi-pătrat)<0,01

tabel nr. 2. Frecvența petrecerii timpului liber cu prietenii pe etnii în România (%)
Cât de des vă petreceți timpul liber cu prietenii?

niciodată
O dată pe 
lună sau 
mai rar 

O dată pe 
săptămână 
sau mai rar 

de câteva 
ori pe 
săptămână  

În 
fiecare zi

etnie (numai 
în România) Român 15.2 31.6 29.7 18.8 4.6

Maghiar 26.9 31.0 19.4 17.1 5.6

P(chi-pătrat)<0,01

tabel nr. 3. Frecvența petrecerii timpului liber cu prietenii de către maghiari pe țări (%)
Cât de des vă petreceți timpul liber cu prietenii?

niciodată
O dată pe 
lună sau 
mai rar 

O dată pe 
săptămână 
sau mai rar 

de câteva 
ori pe 
săptămână  

În 
fiecare 
zi

Numai 
maghiari Ungaria 25.8 35.8 21.9 13.0 3.6

România 26.9 31.0 19.4 17.1 5.6
P(chi-pătrat):0,1

diferențele dintre România și Ungaria în intensitatea relațiilor cu pri-
etenii apar, am presupus, datorită structurii diferite pe vârste între cele 
două țări: știm că ponderea celor cu vârsta de sub 35 de ani este mult 
mai mare în România decât în Ungaria, în timp ce ponderea celor cu 
vârsta de peste 45 de ani este mult mai mare în Ungaria. Este posibil ca 
mărimea și structura rețelelor informale să varieze de-a lungul ciclului 
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vieții iar această covariație să explice diferențele dintre România și 
Ungaria. testul acestei relații, prezentat în tabelul de mai jos nu confirmă 
supoziția noastră, în schimb aduce unele indicii cu privire la sursele 
diferențelor dintre români și maghiari: asocierile sunt semnificative doar 
la populația adultă dar mai ales la cea tânără. tabelele de asociere con-
trolată după grupe vârstă arată că diferențele în ceea ce privește frecvența 
petrecerii timpului liber cu prietenii, înregistrate între România și Ungaria, 
descresc odată cu înaintarea în vârstă. Cu alte cuvinte, tinerii din 
România și Ungaria au modalități diferite de a întreține rețele informale, 
deosebire care nu se înregistrează în cazul persoanelor din cuartilele de 
vârstă înaintată (peste 45 de ani): tinerii din România petrec mai mult 
timp cu prietenii decât cei din Ungaria. Verificarea relației dintre etnie și 
sociabilitate pe grupe de vârstă doar pentru subiecții din România (pentru 
a testa dacă asocierea constatată anterior reflectă un specific național 
sau unul etnic) nu a produs rezultate concludente, datorită numărului mic 
de cazuri (în toate cele 4 tabele de asociere procentul de căsuțe cu 
frecvențe teoretice mai mici de 5 este mai mare de 20%). 

tabel nr. 4. Frecvența petrecerii timpului liber cu prietenii 
pe țări și grupe de vârstă

Cât de des vă petreceti timpul liber cu prietenii?

niciodată
O dată pe 
lună sau 
mai rar 

O dată 
pe săptă-mână 
sau mai rar 

de câteva 
ori pe 
săptămână

In fiecare 
zi

Vâ
rs

ta
 c

he
st

io
-n

at
ul

ui
 (

li
m

ita
tă

)
<=

 3
5**

România01
Ungaria 15.5 37.6 31.0 11.9 4.0

România 7.0 27.5 31.0 27.1 7.4

36
 –

 4
5*

România01
Ungaria 20.8 39.6 22.0 14.7 2.9

România 12.5 33.0 30.0 19.0 5.5

46
 –

 5
7^

România01
Ungaria 27.1 33.9 18.5 15.8 4.8

România 19.9 35.6 27.4 13.0 4.1

58
+^

România01 Ungaria 37.7 32.6 17.8 8.5 3.4

România 39.1 31.3 17.3 10.6 1.7
** P(chi-pătrat)<0,01
* P(chi-pătrat)<0,05
^ P(chi-patrat)>0,05
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Sociabilitatea în afara grupului etnic propriu reflectă compozițiile 
etnice diferite în cele două țări. Așa cum ne-am fi și așteptat, pro-
centul subiecților din Ungaria care declară că au reprezentanți ai unor 
altor etnii în grupul de prieteni este mult mai mic decât procentul 
similar din România. Ponderea foarte mică a unor altor grupuri etni-
ce decât cea maghiară explică acest fapt. 

tabel nr. 5. compoziția etnică declarată a grupului de prieteni pe țări
Câți prieteni aveți, care aparțin altui grup etnic 
(român, slovac, rom, altul)?
niciunul puțini câțiva toți

România01 Ungaria 79.1 19.3 1.3 .3
România 25.2 64.2 10.0 .7

P(chi-pătrat)<0,01

Asocierea etniei cu compoziția etnică a grupului de prieteni pentru 
România arată că aceasta nu depinde de etnie. Având în vedere fap-
tul că ponderea maghiarilor este aproape de două ori mai mică decât 
cea a românilor în regiunea din România investigată rezultatul este 
oarecum neașteptat: datorită probabilității mai mici de a avea în 
rețea maghiari ar fi fost normal să avem o mai mică izolare etnică a 
maghiarilor. tabelul de asociere sugerează faptul că rețelele informa-
le sunt în mare măsură segregate pe criterii etnice, mulți dintre 
maghiari având, de pildă, rețele informale omogene din punct de 
vedere etnic (88% dintre maghiari declară că puțini sau nici unul 
dintre prietenii lor aparțin altui grup etnic).

tabel nr. 6. compoziția etnică declarată a grupului de prieteni pe etnii 
în România (%)

Câți prieteni aveți, care aparțin altui grup etnic 
(român, slovac, rom, altul) ?
niciunul puțini câțiva toți

Etnia 
(numai România) Români 26.4 63.5 9.6 .6

Maghiari 22.5 65.7 11.0 .8

P(chi-pătrat)>0,5
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Socializare cu colegii de serviciu
deosebiri de sociabilitate precum cele constatate în cazul relațiilor 

cu prietenii se înregistrează și în cazul relațiilor cu colegii de muncă: 
procentul subiecților din Ungaria care declară că nu se întâlnesc nici-
odată cu colegii de serviciu este mult mai mare decât cel al Românilor 
aflați în această situație. 

tabel nr. 7. Frecvența petrecerii timpului liber cu colegii de serviciu 
pe țări (%)

Cât de des vă petreceți timpul liber cu colegii de la muncă?

niciodată
O dată pe 
lună sau 
mai rar 

O dată pe 
săptâmăna 
sau mai rar 

de căteva 
ori pe 
săptămână

În fiecare zi

țara Ungaria 59.3 29.9 6.0 3.6 1.2
România 40.8 32.2 17.3 7.3 2.4

P(chi-pătrat)<0,01

Având în vedere structurile diferite pe grupe de vârstă între cele 
două subeșantioane naționale, am presupus că diferența dintre 
România și Ungaria se datorează ponderii mai mari a pensionarilor în 
subeșantionul din Ungaria, față de cel din România. Supoziția noas-
tră a fost infirmată de tabelul de asociere controlată al țării cu 
frecvența întâlnirilor cu colegii de serviciu pe categoria ocupațională 
dihotomică, în care am clasificat subiecții în două categorii: pensio-
nari și cei care nu sunt pensionari. din tabelul de asociere controlată 
de mai jos reiese că persoanele aflate înaintea pensionării din 
România au o frecvență a petrecerii timpului liber cu colegii de 
muncă mult mai mare decât cei din Ungaria: în timp ce 28,2% dintre 
cetățenii români aflați în această situație se întâlnesc cel puțin odată 
pe săptămână, în timpul liber, cu colegii de serviciu, acest lucru se 
întâmplă doar în 10,8% din cazurile din Ungaria. 
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tabel 8. Frecvența petrecerii timpului liber cu colegii de serviciu 
pe țări și pe ocupații (%)

Cât de des vă petreceți timpul liber cu colegii de la 
muncă?

nici-
odată

O dată pe 
lună sau mai 
rar 

O dată pe 
săptămână 
sau mai rar 

de câteva 
ori pe 
săptămână

În 
fiecare 
zi

O
cu

pa
ția Nu este 

pensionar** țara
Ungaria 56.6 31.5 6.6 4.2 1.1
România 31.1 37.6 20.2 8.0 3.1

Pensionar**^ țara Ungaria 68.8 24.3 4.0 1.5 1.5
România 70.9 15.4 8.6 5.1 .0

** P(chi-patrat)<0,01
^Ponderea celulelor cu procente teoretice mai mici de 5 este mai mare de 20%.

Fracționalizarea etnică a locurilor de muncă
Așa cum ne-am așteptat, fracționalizarea etnică a locurilor de 

muncă este mult mai mare în județele din România incluse în studiu 
(cu o importantă comunitate maghiară) decât în Ungaria, unde 
minoritățile reprezintă abia 3% dintre subiecți. 

tabel nr. 9. compoziția etnică declarată a locului de muncă pe țări (%)
Câți colegi de muncă aveți, care aparțin altui grup etnic 
(român, slovac, rom, altul)?
niciunul puțini câțiva toți

România01 Ungaria 85.7 13.3 .9 .1
România 26.7 62.0 10.3 1.0

P(chi-patrat)<0,01

Ponderea celulelor cu procente teoretice mai mici de 5 este mai 
mare de 20%.

Reprezentarea compoziției etnice a locurilor de muncă nu diferă 
semnificativ între românii și maghiarii din România. Constatările sunt 
aici similare cu cele referitoare la reprezentarea compoziției etnice a 
grupului de prieteni. Acesta este un aspect neașteptat, având în 
vedere faptul că ponderea maghiarilor în populația investigată este 
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abia jumătate din cea a românilor, astfel încât probabilitatea de a 
avea colegi români este dublă decât cea de a avea colegi maghiari. 
Aceasta poate însemna fie că compoziția etnică a locurilor de muncă 
nu este probabilistă ci, probabil segregată (există firme care angajea-
ză preponderent maghiari și, viceversa, firme care preferă să angaje-
ze mai degrabă români), situație care este justificată și de faptul că 
populația maghiară nu este distribuită uniform în colectivitățile inves-
tigate, fie că reprezentările subiecților noștri despre aspectul studiat 
sunt distorsionate. 

Principalele rezultate
-	 Subiecții din România petrec mai mult timp cu prietenii decât 

cei din Ungaria
-	 diferența dintre România și Ungaria în ceea ce privește 

frecvența întâlnirilor cu prietenii scade odată cu vârsta subiecților: 
tinerii din Ungaria sunt mai puțin „pretenoși” decât cei din Ungaria

-	 Reprezentarea compoziției etnice a rețelelor informale sugerea-
ză că maghiarii au rețele semnificativ mai segregate din punct de ve-
dere etnic decât românii. Aceasta poate explica și diferențele privind 
frecvența întâlnirilor informale constatate mai sus în România între 
maghiari și români (care nu sunt, totuși, concludente). 

-	 Cetățenii din România petrec mai frecvent timp liber cu colegii 
de serviciu decât cei din Ungaria. 

-	 Reprezentarea compoziției etnice a locurilor de muncă suge-
rează, din nou, că organizațiile angajatoare din zona investigată din 
România sunt relativ segregate din punct de vedere etnic. 
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Introducere și obiective

Conceptul de eficacitate colectivă reflectă natura variabilă a coe-
ziunii și a controlului social din colectivități sau vecinătăți. El este 
inspirat, pe de o parte, dintr-o îndelungată tradiție a studiilor de 
comunitate și de resurgența preocupărilor privind sociabilitatea și 
coeziunea socială adusă de conceptul de capital social. Pe de altă 
parte, conceptul este derivat în mod evident din noțiunea, fundamen-
tală în psihologie, a eficacității de sine (self-efficacy), propus de 
Bandura (1977). În psihologie, eficacitatea de sine semnifică credința 
unei persoane în propria competență, mai exact, credința acesteia că 
poate îndeplini în mod corespunzător anumite ținte. Eficacitatea 
colectivă semnifică, potrivit celor care au propus conceptul (Sampson 
& Graif, 2009) credința convergentă a membrilor unei colectivități în 
uniformitatea obiectivelor, în capacitatea membrilor de realizare a 
acestor obiective precum și certitudinea membrilor colectivităților în 
implicarea celorlalți pentru realizarea acestor obiective comune. 
Asemenea credințe mobilizează participarea și sunt capabile să con-
tribuie la realizarea bunurilor colective pe care dimensiunile 
„convenționale” ale capitalului social (încredere și rețele) nu le pot 
asigura în mod direct. Eficacitatea acțională a credințelor în capaci-
tatea propriilor colectivități sau în comunalitatea anumitor obiective 
și valori poate explica și eficacitatea dovedită a multor colectivități 
deficitare în rețele sociale strânse (de tip legătură – bonding), în care 
majoritatea participă intens în rețele delocalizate și fără similaritate, 
de tip punte (bridging), care, cu toate acestea, reușesc să furnizeze 
prin implicare de tip comunitar bunurile publice de care au nevoie, 
precum siguranța publică. (Sampson, Raudenbush, & Earls, 1997) a 
constatat, de pildă, că eficacitatea colectivă are o relație negativă cu 
incidența infracțiunilor comise cu violență la nivel de vecinătate chiar 
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în rEgIunEa transfrontalIEră

Adrian Hatos
Universitatea din Oradea 
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și atunci când sunt controlați alți factori de la nivelul vecinătății pre-
cum dezavantajul economic. 

investigațiile referitoare la sursele eficacității colective sunt relativ 
recente. Sporadicele studii empirice au indicat mai mulți factori de la 
nivelul colectivităților care pot inhiba eficacitatea colectivă: depriva-
rea (sărăcia comunitară) sau mobilitatea rezidențială (duncan, 
duncan, Okut, Strycker, & Hix-Small, 2003), ambele situații fiind de 
natură a eroda legăturile sociale și încrederea socială. Un factor 
amintit constant în aceste studii este eterogenitatea etnică sau rasi-
ală (duncan, et al., 2003; Sampson, et al., 1997), aplicând un 
demers argumentativ înrudit celui al lui Putnam (Putnam, 2007). 
diversitatea culturală duce la fragmentarea legăturilor pe criterii de 
etnie printr-o sociabilitate segregată, care împiedică comunicarea și 
modelele de interacțiune. Unele cercetări empirice multinivel arată, 
însă, faptul că sentimentul eficacității colective este determinat mai 
degrabă de caracteristici individuale (status economice, status mari-
tal) în timp ce ipotezele determinării contextuale sunt puțin susținute 
de date (duncan, et al., 2003). 

Capitolul de față își propune câteva obiective referitoare la studiul 
eficacității colective în comunitățile din cele patru județe de graniță 
din Ungaria și România incluse în ancheta studiului EnRi: măsurarea 
eficacității colective, compararea nivelurilor eficacității colective între 
cele două țări și explorarea determinanților eficacității colective, com-
parativ în colectivitățile din România și Ungaria incluse în eșantionul 
studiului. 

Măsurarea eficacității colective

inițial, pentru măsurarea eficacității colective au fost introduși în 
chestionar 8 itemi de tip Likert, cu valori măsurate pe o scală pe 5 
trepte (de la total dezacord la acord total):

itemii inițiali ai scalei au fost:
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sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii cu privire la localitatea în care trăiţi?

1. Aceasta este o vecinătate strânsă, unită
2. Oamenii din această vecinătate, în general, nu se înțeleg între ei
3. Oamenii din această vecinătate sunt dispuşi să-şi ajute vecinii
4. Oamenii din această vecinătate nu împărtăşesc aceleaşi valori
5. Oamenii din această vecinătate sunt de încredere
6. vecinii în această vecinătate intervin în cazul în care tinerii fac zgomot 
7. Oamenii din această vecinătate ar interveni în cazul în care tinerii ar murdări 
pereţii sau pe jos
8. Oamenii din această vecinătate ar mustra un copil dacă acesta ar arăta lipsă de 
respect

distribuțiile procentuale ale cazurilor valide ale celor opt itemi 
sunt prezentate mai jos:

tabel nr. 1. Distribuţia răspunsurilor la itemii de eficienţă colectivă

nu sunt 
deloc 
de 
acord

nu 
sunt 
de 
acord

nu 
aprob, 
dar nici 
nu 
dezaprob

Sunt 
de 
acord

Sunt 
perfect 
de acord

% 
niciun 
răspuns

1 Este o comunitate 
foarte unită 6.7 10.5 31.1 34.1 17.7 1.0

2
În general, oamenii 
de aici nu se 
înţeleg între ei

15 28.6 31.7 17.3 7.4 1.0

3
Oamenii de aici 
sunt dispuşi să îşi 
ajute vecinii

2.9 7.4 30 39.4 20.3 1.1

4
Oamenii de aici 
sunt caracterizaţi 
de diverse valori

2.5 10.5 32.3 28.5 26.3 3.0

5
Oamenii de aici 
sunt demni de 
încredere

2.9 7.7 40.6 36.1 12.6 1.4
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6

Oamenii de aici ar 
lua măsuri şi ar 
face ceva în cazul 
în care copiii ar 
face zgomot

9.2 10.3 30.8 37.2 12.4 3.6

7

Oamenii de aici ar 
lua măsuri şi ar 
face ceva în cazul 
în care copiii ar 
desena pereţii sau 
ar face mizerie

2.4 7.3 25.8 41.8 22.7 2.9

8

Oamenii de aici ar 
face observaţie 
copiilor dacă 
aceştia ar fi 
nepoliticoşi

4 9.1 29.6 40.7 16.6 3.1

Construcția scalei a solicitat mai multe operații de transformare 
a itemilor: 1) inversarea valorilor itemului 2; 2) calculul indicatorilor 
de fidelitate și stabilirea modalității de construcție a scalei; 3) inpu-
tarea de valori calculate prin regresie multiplă cazurilor cu valori 
lipsă- au fost calculate valori pentru 101 de cazuri care prezentau 
înregistrări lipsă, non-răspunsuri sau valoarea nu știu; 4) calculul 
scorului de eficacitate colectivă cu toate cazurile valide. 

În final, scorul cu un indice de fidelitate satisfăcător (alpha=0,707), 
a fost construit folosind itemii de sus cu excepția celor numerotați 
2,4 și 6. Scorul individual de percepție a eficacității colective a fost 
construit prin însumarea valorilor itemilor. variabila astfel obținută 
are o medie de 17,9, un minim de 4,85 și un maxim de 25,79. În 
urma inputăriilor, 9 cazuri au rămas fără scor de eficacitate colectivă 
percepută datorită numărului mare de valori lipsă la itemii originali. 
Atât testul K-S cât și Shapiro-Wilks resping ipoteza de normalitate 
a distribuției acestor variabile.

Cum variază eficacitatea colectivă în populații?
deoarece eficacitatea colectivă privește o caracteristică a 

colectivităților umane, am prezentat mai jos mediile ECP pe 
localitățile din eșantion, grupate pe țări, în ordinea descrescătoare a 
mediilor pe localități:
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tabel nr. 2. Eficienţa colectivă medie pe aşezări
ECP

Kálmánháza HU 21.3
Hajdúsámson HU 21.1
Ebes HU 20.7
Sényő HU 20.5
Apagy HU 20.5
Mátészalka HU 20.4
Mikepércs HU 20.1
Kocsord HU 19.4
Sáránd HU 19.1
nyírpazony HU 18.9
Balmazújváros HU 18.6
debrcen HU 18.5
nyíretelek HU 18.4
Kisvárda HU 17.7
nyíregyháza HU 17.7
Ópályi HU 17.5
Berettyóújfalu HU 17.3
Balkány HU 17.0
földes HU 16.7
Kaba HU 16.5
Hajdúnánás HU 15.5
nagycserkesz HU 14.8
Sauca RO 21.3
negresti Oas RO 20.3
Auseu RO 19.3
Curatele RO 18.9
Osorhei RO 18.5
Alesd RO 18.5
foieni RO 18.2
Piscolt RO 17.8
dorolt RO 17.8
valea lui Mihai RO 17.8
Satu-Mare RO 17.5
Stei RO 17.3
Beius RO 17.2
tasnad RO 17.2
Oradea RO 17.0
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Marghita RO 16.9
tiream RO 16.5
Salonta RO 16.4
Carei RO 16.3
Madaras RO 16.2
Avram iancu RO 15.4
Spinus RO 15.4
Pietroasa RO 15.3

Aceste cifre au doar o valoare ilustrativă deoarece subeșantioanele 
pe localități nu sunt reprezentative. Observăm, pe de altă parte, 
variații mari ale valorilor medii ale ECP, atât în subeșantionul româ-
nesc cât și în cel din Ungaria.

Eficacitatea colectivă în România și în Ungaria

Comparațiile distribuției eficacității colective pe țări și pe etnii indică 
destul de clar avantajul aparent al locuitorilor din Ungaria. Comparația 
arată că valorile eficacității percepute în Ungaria sunt mult mai mari decât 
în România, ceea ce ridică problema dacă diferența poate fi atribuită unor 
percepții diferite între țări sau între etnii. testul K-S arată o diferență 
semnificativă între distribuțiile eficacității colective în cele două țări. 

figura nr. 1. Eficienţa colectivă pe ţări

Schiţă: test t pe două eşantioane; CALCUL; eficienţă colectivă; total
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Comparațiile pe etnii și pe națiuni sugerează că diferența este mai 
degrabă între țări decât între etnii. diferența dintre românii și 
maghiarii din România în ceea ce privește ECP este nesemnificativă. 

tabel nr. 3. Eficienţa colectivă pe etnii şi ţări
  Medie ECP 

Ungaria Maghiari1 18.47

Romania
Romani 17.20
Maghiari 17.46

1 Am eliminat din comparație românii din eșantionul ungar, datorită numărului lor 
foarte mic – un singur subiect din Ungaria s-a declarat de etnie română.

Modelarea eficacității colective

Pentru modelarea eficacității colective am introdus mai multe 
variabile de la nivel individual (vârsta, genul, nivelul de instrucție, 
starea civilă, și etnia) precum și o variabilă de la nivel de context – 
tipul localității. 

tabel nr. 4. ols regression model of collective efficacy
Ungaria Romania

B Std. 
Error Beta t Sig. B Std. 

Error Beta t Sig.

(Constant) 15.580 0.907 17.179 0.000 16.714 0.557 29.981 0.000
vârsta 
chestionatului 0.008 0.010 0.032 0.755 0.450 0.010 0.011 0.052 0.980 0.327

Sex 
(masculin=1) 0.284 0.226 0.040 1.257 0.209 -0.300 0.223 -0.047 -1.345 0.179

Educația 
chestionatului 
(educație 
universitară=1)

0.671 0.397 0.053 1.691 0.091 0.152 0.264 0.021 0.577 0.564

Stare civilă 
(căsătorit sau 
coabitare=1)

-0.374 0.228 -0.054 -1.642 0.101 -0.195 0.230 -0.030 -0.849 0.396

Ocupație 
(pensionar=1) 0.380 0.353 0.045 1.076 0.282 0.603 0.373 0.086 1.616 0.106
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tip așezare 
(urban=1) 1.245 0.226 0.173 5.510 0.000** 0.082 0.236 0.013 0.349 0.727

Etnie 
(Maghiară=1 0.783 0.753 0.032 1.039 0.299 0.077 0.247 0.011 0.313 0.754

R2=0,033 R2=0,012

Modelul de regresie al eficacității colective este mult mai bine 
determinat în Ungaria decât în România datorită influenței tipului de 
localitate: cetățenii maghiari din localitățile urbane percep 
colectivitățile în care trăiesc ca fiind mai coezive decât cele din 
mediul rural. Aceasta diferență nu apare în cazul cetățenilor români. 
În România, nici unul dintre predictorii introduși în analiză nu 
influențează semnificativ valoarea eficacității colective percepute. 

Pentru a obține rezultate mai bune sunt necesare mai multe 
îmbunătățiri ale modelării eficacității colective: testarea variabilității 
interspecifice a acesteia și (în cazul destul de probabil că iCC>0,05) 
construcția de modele de regresie multinivel pentru explicarea 
eficacității multinivel. Modelele respective trebuie să cuprindă printre 
variabilele independente și indicele de fracționalizare etnică al 
colectivităților incluse în studiu, pentru a testa impactul acestei 
caracteristici asupra sentimentelor de control și de competență la 
nivel colectiv ale rezidenților acestora. 

sumar al rezultatelor

-	 Măsurarea eficacității colective se poate face cu un grad satis-
făcător de fidelitate cu 4 itemi din scala inițială propusă cu 7 itemi

-	 Media sentimentului eficacității colective este semnificativ mai 
mare în Ungaria decât în România

-	 Maghiarii din România au indici de eficacitate colectivă asemă-
nători vecinilor lor de etnie română ceea ce sugerează faptul că nu 
există o determinare etnică a sentimentului eficacității colective

-	 tipul localității (rural sau urban) este singurul predictor sem-
nificativ al eficacității personale: acesta arată un efect pozitiv al 
localităților urbane în Ungaria asupra sentimentelor de control și coe-
ziune ale locuitorilor acestora. 
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Introducere

Capitolul de față va compara nivelurile participării asociative în 
Ungaria și România, folosind datele sondajului ENRI. Analizele vor 
aborda comparații pe țări, pe etnii și modelarea multivariată a scoru-
rilor de participare asociativă.

Participarea voluntară şi capitalul social

Potrivit lucrărilor ample ale lui Putnam (1993), participarea aso-
ciativă a fost considerată ca unul dintre principalii indicatori de com-
plementare a capitalului social. Într-adevăr, Putnam susţine o relaţie 
consistentă între relaţiile reciproce şi reţelele concretizate în asocia-
ţiile civice, pe de o parte, şi dezvoltarea în regiunile din Italia, pe de 
altă parte. Putnam a susţinut de asemenea că asociaţiile societăţii 
civile stimulează încrederea – principalul ingredient necesar pentru 
cooperare şi solidaritate. Reciprocitatea, încrederea precum şi efici-
enţa colectivă se formează în organizaţiile cărora oamenii li se alătu-
ră pentru a-şi urma pasiunile şi pentru a lucra împreună cu oameni 
pe care adeseori nu îi cunosc. 

Încă de la prezentarea argumentelor lui Putnam, acestea au fost 
puse sub semnul întrebării, din motive cât se poate de serioase: nu 
toate asociaţiile sunt democratice – multe dictaturi s-au bazat pe 
asociaţiile voluntare pentru a prelua puterea în regimuri democratice 
(Paxton, 2002; Roßteutscher, 2002); multe asociaţii au la bază reţe-
le de indivizi asemănători, aşa zisele reţele de socializare, care descu-
rajează solidaritatea şi încrederea altruistă – elemente principale ale 
aşa numitului capital social de complementaritate. În această ultimă 
categorie se încadrează, de exemplu, asociaţiile religioase ce promo-
vează adesea izolarea şi intoleranţa. 

PartIcIParea voluntară 
în regIunea transfrontalIeră

Adrian Hatos
Universitatea din Oradea 
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În funcţie de categoriile de asociaţii avute în vedere, dovezile 
empirice în favoarea asociaţiilor voluntare în general şi efectele lor 
democratice şi de dezvoltare pozitive sunt totuşi destul de solide. 
diferite cercetări, stimulate de discuţiile referitoare la legăturile din-
tre capitalul social şi democraţie, au arătat că membrii asociaţiilor 
sunt mai interesaţi de politică şi sunt mai bine informaţi cu privire la 
aspectele politice, sunt mai pregătiţi să voteze (Brady, Verba, & 
schlozman, 1995; Niemi & Junn, 1998) sau sunt deseori mai activi 
din punct de vedere politic (dekker, Koopmans, & Van den Broek, 
1997). A covariaţie similară s-a înregistrat într-un studiu urban româ-
nesc efectuat de Comșa (2007).

Un activism de bază, care funcţionează cel mai adesea ca o vari-
abilă latentă – de tip mai degrabă psihologic decât social sau cultural 
– împreună cu indicatori de participare socială, a fost invocat în mai 
multe studii din această arie eterogenă a cercetării. Brady, Verba şi 
schlotzman (1995) propun ca o parte a variaţiei angajamentului 
politic să fie explicată printr-un factor de acest gen. Autorul acestei 
lucrări a descoperit, într-un studiu despre implicarea comunităţii în 
oraşele româneşti (Hatos, 2006), că, indiferent de vârstă, studii, sex 
sau profesie, încă există o minoritate ce indivizi mai interesaţi de 
preluarea unor roluri de conducere în acţiuni colective, în mod con-
stant pe parcursul vieţii lor, sau de participarea la astfel de acţiuni 
fără a evalua prea mult costurile şi beneficiile. 

toate rezultatele empirice şi teoretice prezentate mai sus sublini-
ază faptul că asociaţiile voluntare pot fi împărţite, având în vedere 
limbajul capitalului social, în două categorii: asociaţii de întrajutorare 
(asociaţii de caritate şi asociaţii voluntare), pe de o parte, care pro-
movează dăruirea altruistă (vezi Uslaner, 2004, cu privire la presupu-
sele efecte ale asociaţiilor asupra încrederii şi coeziunii sociale) şi 
asociaţii de socializare, pe de altă parte, în care indivizi cu valori 
similare şi care provin din medii similare conlucrează pentru a îşi pro-
mova viziunile şi interesele, fără efecte de solidaritate trans-grupale 
semnificative sau, chiar mai rău, cu efecte negative asupra altruismu-
lui, încrederii generalizate şi/sau toleranţei. diversele variabile con-
textuale pot afecta distribuirea stimulentelor pentru participarea 
într-o asociaţie de un fel sau altul. O asemenea caracteristică o 
reprezintă competiţia minoritate versus majoritate care poate genera 
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creşterea voluntariatului în grupări omogene din punct de vedere 
cultural prin fenomenul denumit de Portes şi sennsenbrenner (1993) 
„solidaritate reactivă”. În astfel de situaţii, grupurile culturale concu-
rente (cum ar fi grupurile etnice) sunt mobilizate în şi prin asociaţii 
etnice (sau religioase ori rasiale) care promovează în mod cert încre-
derea socială şi toleranţa. 

Având în vedere diferenţele sociale şi economice dintre România 
şi Ungaria precum şi amploarea cunoscută a încrederii generalizate în 
Ungaria, faţă de România, estimăm că participarea asociativă de 
întrajutorare va fi mai mare în Ungaria decât în România sau, vice-
versa, participarea asociativă de socializare va fi mai mare în România 
decât în Ungaria. Mai mult, datorită naturii competitive a relaţiei 
dintre românii şi maghiarii din Nord-Vestul transilvaniei, estimăm o 
creştere semnificativă a participării voluntare în regiunile din România 
ce se află în apropierea graniţei, faţă de zonele similare maghiare. 

Măsurarea participării asociative

Au fost măsurate 4 tipuri de participare în 12 tipuri de organizații 
voluntare. Pentru fiecare dintre aceste tipuri de organizații, 
distribuțiile procentuale ale tipurilor de participare, pe cele două țări, 
sunt detaliate mai jos. tipurile de participare sunt:

-	apartenență și participare activă
-	apartenență fără participare activă
-	apartenență în trecut
-	fără apartenență de vreun fel

Categoriile de asociații voluntare introduse în chestionar au fost:
1. Cluburi sportive sau pentru activităţi în natură? 
2. Activităţi artistice, muzicale, culturale sau hobbyuri
3. sindicate? 
4. Organizaţii de afaceri, profesionale sau de fermieri? 
5. Organizaţii pentru ajutor umanitar, drepturile omului, minorităţilor sau imigran-
ţilor? 
6. Organizaţii pentru protecţia mediului, pentru pace sau apărarea drepturilor 
animalelor? 
7. Religioase sau organizarea bisericii? 
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8. Partid politic? 
9. Organizaţie ştiinţifice, educaţionale, de profesori şi părinţi? 
10. serviciilor de asistenţă socială pentru vârstnici, persoane cu handicap sau 
defavorizate
11. Organizaţii de tineret (de exemplu, cercetaşi, ghizi, cluburi de tineret, etc.)

În tabelul de mai jos prezentăm comparații privind distribuțiile 
răspunsurile la acești itemi pe subeșantioanele din România-Ungaria.

tabelul nr. 2. Participarea asociaţiilor şi participarea 
în românia şi ungaria

tipul de asociaţie Ţara 
Membru şi 
participant 
activ

Membru, 
dar nu şi 
participant 
activ

A fost 
membru, 
dar nu mai 
este

Nu a fost 
niciodată 
membru

...Club sportiv sau 
orice altă 
organizaţie pentru 
activităţi în aer 
liber

Ungaria 3.3 1.7 7.8 87.2

România 4.8 3.0 13.8 78.4

… Organizaţie 
artistică, muzical-
culturală sau de 
hobbyuri

Ungaria 2.4 1.6 3.0 93.0

România 3.5 4.3 13.9 78.3

… Uniune 
comercială

Ungaria 2.0 2.7 19.5 75.8

România 2.4 4.8 15.6 77.2
… Organizaţie de 
afaceri, 
profesională sau 
agricolă

Ungaria 0.7 0.9 1.4 97.0

România 4.8 1.6 5.0 88.6

… Organizaţie 
umanitară, de 
caritate, pentru 
drepturile omului, 
a minorităţilor sau 
imigranţilor

Ungaria 0.8 0.2 0.6 98.4

România 1.5 1.9 4.8 91.8

… Organizaţie de 
protejare a 
mediului, a păcii 
sau a animalelor

Ungaria 0.4 0.1 0.9 98.6

România 0.9 1.4 5.2 92.5

… Organizaţie 
religioasă sau 
bisericească

Ungaria 4.0 3.5 1.9 90.6

România 16.5 19.0 8.6 56.0
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… Partid politic
Ungaria 0.5 0.6 1.6 97.3
România 2.6 6.4 11.5 79.6

… Organizaţie 
ştiinţifică, 
educaţională, sau 
a părinţilor şi 
profesorilor

Ungaria 0.9 0.5 1.9 96.7

România 2.4 2.9 6.4 88.4

... Organizaţie 
socială a 
cetăţenilor în 
vârstă sau a 
persoanelor cu 
dizabilităţi

Ungaria 1.8 0.0 0.4 97.8

România 2.0 1.4 3.2 93.4

... Activităţi 
pentru tineri (de 
ex.: cercetaşi, 
ghizi turistici, club 
pentru tineri)

Ungaria 0.5 0.8 4.2 94.5

România 1.1 3.5 7.4 88.0

... Altă organizaţie 
voluntară

Ungaria 1.4 0.3 1.7 96.6

România 2.5 3.4 5.4 88.6

Răspunsurile la întrebările de identificare a tipului de participare 
au fost agregate prin numărarea răspunsurilor afirmative pentru fie-
care tip de participare, rezultând 3 scoruri de participare individuală: 
participare activă, participare inactivă, participare trecută.

Analize
la toate categoriile de organizații și de participare, procentele 

sunt mai mari în eșantionul din România, comparativ cu cel din 
Ungaria. Rezultatul este surprinzător, având în vedere scorurile în 
general reduse pe care le înregistrăm la această variabilă în România, 
în comparație cu cele din alte țări Europene, inclusiv Ungaria, în alte 
studii comparative internaționale. Pentru această situației putem 
înainta mai multe explicații:

-	suprareprezentarea populației urbane în subeșantionul din 
România, cunoscându-se faptul că locuitorii din mediul urban  au o 
probabilitate mai mare decât cei din rural să facă parte din asociații 
voluntare. 

-	Zona din România inclusă în eșantion este una cu scoruri ridi-
cate de participare, corelată cu niveluri relativ ridicate de modernita-
te și de dezvoltare (vezi sandu) în timp ce zona din Ungaria inclusă 



AdRIAN HAtOs

236

în eșantion este una dintre cele mai puțin dezvoltate din această țară.
-	Pentru anumite categorii de asociații explicația procentelor 

este destul de simplă: este evidentă participarea religioasă mai inten-
să în România (situație care explică ratele mult mai mari de partici-
pare în organizații religioase) în timp ce cifrele mari de la categoria 
organizațiilor de afaceri sau agricole se explică mai ales prin 
apartenența la asociații agricole. 

Prima dintre ipotezele de lucru este rapid respinsă prin analiza 
participării pe medii de rezidență în cele două țări. se observă, pe de 
o parte că nu se confirmă așteptarea noastră privind rate mai mari 
de participare în mediul urban, acestea fiind mai mari în România, 
indiferent de tipul de localitate avut în vedere. 

tabelul nr. 3. Participarea asociaţiilor 
în românia şi ungaria pe tip de aşezare

  Participare activă

Ungaria
urban .15

rural .26

România
urban .44

rural .44

Pe lângă aceste ipoteze, nu trebuie ignorată posibilitatea unor 
erori de eșantionare sau cea a unor patternuri de participare diferite 
în România și Ungaria. 

Modele de participare
Am construit trei măsuri ale participării asociative:
1. Participare activă: prin numărarea tipurilor de organizații din 

care subiectul declară că face parte și în care participă în mod activ
2. Participare pasivă: numărarea tipurilor de organizații în care 

subiectul declară că face parte dar nu participă în mod activ
3. Participare trecută:  prin numărarea tipurilor de organizații din 

care subiectul declară că a făcut parte dar nu mai aparține. 
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tabelul nr. 4. Participarea asociaţiilor pe ţări şi etnii

Ţara Eşantion Participare 
activă

Participare
non-activă

Nu mai este 
membru

Ungaria Maghiari 0.19 0.13 0.45

România
Alții 
(majoritatea Români) 0.40 0.56 1.15

Maghiari 0.53 0.43 0.60

tabelul care compară mediile celor trei indici între etnii pe țări 
confirmă, pe de o parte ratele scăzute de participare ale cetățenilor 
din Ungaria, iar pe de altă parte arată că etnicii maghiari din România 
au un comportament asociativ mai degrabă specific României decât 
unul specific etniei. Etnicii maghiari au, de altfel, rate de participare 
activă mai mari chiar decât concetățenii lor de etnie română. 

Cele trei scoruri de participare nu corelează neapărat între ele 
(rezultatul fiind consistent între țări). În timp ce scorul de participa-
re activă corelează slab (p<0,05) cu participarea non-activă dar nu 
corelează cu participarea din trecut, cea mai puternică relație este 
între participarea non-activă și participarea trecută. 

tabelul nr. 5. corelaţii între tipurile de participare
Participare 
activă

Participare 
non-activă

Nu mai este 
membru

Participare activă 1.000    
Participare non-activă 0.054* 1.000  
Nu mai este membru 0.022 0.272** 1.000

*Corelaţia este semnificativă la nivelul 0.05 (cu două urmări).
**Corelaţia este semnificativă la nivelul 0.01 (cu doua urmări). 

Relația participării cu vârsta
Aceasta se datorează, probabil combinării a două mecanisme de 

generare a indicatorilor de participare corelate cu momentul din ciclul 
vieții: datorită primului mecanism populația tânără are rate mai mari 
de participare activă, fără a avea rate semnificative de participare 
trecută în timp ce persoanele cu vârste înaintate au rate mici de 
participare activă dar valori posibil mari ale participării inactive și ale 
participării trecute.
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graficele de mai jos arată diferențe mult mai accentuate între 
categorii de vârstă (grupate după limitele intervalelor cuartilă ale 
vârstelor) în ceea ce privește ratele de participare activă și non-activă 
în România decât în Ungaria. În România, ratele de participare acti-
vă și non-activă sunt mult mai mari pentru categoria sub 36 de ani 
(prima curtilă) decât în cazul celorlalte trei intervale de vârstă. 
diferențele sunt mai puțin accentuate în cazul Ungariei. În ceea ce 
privește participarea trecută, în timp ce nu există variații între grupe 
de vârstă în România, patternul mediilor pe grupe de vârstă din 
Ungaria confirmă anticipațiile noastre: numărul mediu de organizații 
în care persoana a fost membră în trecut crește odată cu vârsta.

figura nr. 1. Participarea activă medie pe grupuri de vârstă

schiţă: Participare activă medie
Vârsta respondenţilor (limitată)
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figura nr. 2. Participarea non activã pe grupuri de vârstă

schiţă: Participare activă medie
Vârsta respondenţilor (limitată)

figura nr. 3. Media neparticipării pe grupuri de vârstă 

schiţă: Neparticiparea medie
Vârsta respondenţilor (limitată)
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Pornind de la constatările din analizele de mai sus cât și de la 
ipotezele implicite deduse din analiza literaturii am elaborat modele 
de regresie multiplă Ols ale variației participării active în asociații 
voluntare. 

tabelul nr. 6. Modele ols ale participării active pe ţări
Ungaria

  B Eroare standard Beta t sig
(Constant) .017 .143   .119 .905
Vârsta chestionatului -.001 .002 -.028 -.655 .513
sex (masculin=1) .028 .036 .025 .782 .434
Educație (diploma universitate=1) .225 .062 .115 3.620 .000**

stare civilă (căsătorit sau  
coabitare=1) -.021 .036 -.019 -.586 .558

Ocupație (pensionar=1) .007 .056 .006 .132 .895
tip de așezare (sate și orașe=1) .116 .036 .103 3.270 .001**

Etnia (Maghiară=1) .040 .119 .011 .340 .734
R2=0,017

România
  B Eroare standard Beta t sig

(Constant) .642 .163   3.927 .000
Vârsta chestionatului -.007 .003 -.119 -2.280 .023*

sex (masculin=1) -.060 .066 -.031 -.914 .361
Educație (diploma universitate=1) .302 .078 .140 3.884 .000**

stare civilă (căsătorit sau  
coabitare=1) -.197 .068 -.100 -2.915 .004**

Ocupație (pensionar=1) -.028 .110 -.013 -.251 .802
tip de așezare (sate și orașe=1) .098 .070 .050 1.413 .158
Etnia (Maghiară=1) .222 .073 .108 3.053 .002**

R2=0,048

Participarea activă are un mod de calculare mai puţin eficient în 
Ungaria decât în România – măsurile de calculare sunt mult inferioa-
re în Ungaria, faţă de România. În orice caz, pătratele R ale celor 
două modele indică specificaţiile nesatisfăcătoare ale modelului. În 
Ungaria, participarea este mai mare în aşezările urbane şi în cazul 
subiecţilor cu studii universitare. În România, participarea creşte 
odată cu nivelul studiilor şi este mai mare în cazul etnicilor maghiari, 
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dar scade în cazul celor căsătoriţi sau care trăiesc în aceeaşi locuinţă 
şi odată cu vârsta. 

Principalele constatări
-	Indiferent de tipul de participare considerat, ratele de partici-

pare sunt mai mari în România decât în Ungaria
-	În România există o variație mult mai mare a ratelor de parti-

cipare în funcție de vârstă decât în Ungaria.
-	În ambele țări participarea este mai intensă în cazul subiecților 

cu studii superioare. 
-	Modelarea prin regresie a participării asociative produce rezul-

tate mai bune în România decât în Ungaria. Este posibil ca anumite 
erori să afecteze semnificativ rezultatele. 
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Introducere

Paginile care urmează explorează variațiile încrederii generalizate, 
una dintre cele mai importante componente ale capitalului social în 
populațiile investigate prin sondajul ENRI. Voi începe printr-o discuție 
teoretică asupra semnificației și determinanților încrederii generaliza-
te, voi continua prin prezentarea rezultatelor unor comparații bivari-
ate și, în cele din urmă, voi modela prin regresie multiplă încrederea, 
separat pe cele două națiuni participante în cercetare. 

Încrederea: schiță teoretică

Încrederea este cel mai general factor care facilitează cooperarea 
voluntară și o dimensiune fundamentală a capitalului social. Dintre 
multele definiţii ale încrederii, Ostrom o menţionează pe cea a lui 
Gambetta, care o consideră „un nivel particular al probabilităţii 
subiective cu care un actor evaluează un alt actor sau un grup de 
actori că acesta sau aceştia vor realiza o acţiune anume” (Gambetta, 
2000, p. 216). Astfel, încrederea permite celui care are încredere să 
realizeze o acţiune care implică riscul unei pierderi, dacă cel crezut 
nu face ceea ce se aşteaptă de la el. Dezvoltările recente ale teoriilor 
capitalului social au arătat necesitatea distingerii între diferite tipuri 
de încredere interpersonală. O problemă importantă a specialiştilor 
este aceea de a distinge între încrederea care este reductibilă la alte 
forme de capital social şi încrederea ireductibilă la alte forme de 
capital social.

În anumite forme de încredere, cel care are încredere ştie structu-
ra de stimulente în care decide poartenerul de tranzacții fie datorită 
naturii repetitive a interacţiunilor dintre ei, datorită existenţei altor 
membri ai reţelei care monitorizează acţiunile celui în care se are 

Încrederea socIală În județele 
de la granIța dIntre ungarIa șI românIa

Adrian Hatos
Universitatea din Oradea 
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încredere şi/sau grație regulilor sau legilor care pedepsesc sau recom-
pensează comportamentul celui în care se investeşte încredere. tipul 
de încredere care se bazează pe interacţiunile dintre actori este denu-
mit încredere strategică (Bădescu, 2001 p. 130).

Când spunem că o societate are niveluri mari de încredere, spu-
nem de fapt că membri săi sunt de încredere, caracteristică ce derivă, 
aşa cum remarcă Collier (2002), din interacţiunile sociale. Astfel, 
încrederea, în calitate de credinţă subiectivă, nu poate fi susţinută pe 
termen lung dacă nu este verificată frecvent de către comportamen-
tul celui în care se are încredere. Încrederea presupune, de asemenea, 
credibilitatea celui care are încredere. Este posibil ca o persoană care 
nu este de încredere să aibă încredere în altă persoană. Cu toate 
acestea, pare destul de rezonabil să presupunem că niveluri mai mari 
de încredere manifestă cei care sunt la rândul lor credibili, ca un efect 
de proiecţie, astfel că o colectivitate cu nivel de încredere mare nu 
înseamnă un grup mai mare de naivi, ci o colectivitate de indivizi 
care, prin interacţiuni repetate au construit credinţe reciproce de 
încredere. 

Majoritatea așteptărilor pozitive privind comportamentul celorlalți 
oameni sunt consecințe ale altor forme de capital social, fiind cu alte 
cuvinte consecințe „raționale” ale interacțiunilor repetate, ale 
instituțiilor sau regulilor dintr-un anumit context. specialiștii au 
indentificat o formă de încredere mult mai importantă, ireductibilă la 
dimensiuni ale capitalului social și care poate fi asimilată, la nivel 
psiho-sociologic cu un anumit tip de orientare socială. Ne putem 
imagina indivizii ca fiind dispuşi pe un continuum al măsurii în care 
sunt dispuşi să acorde încredere în alţii, unde  la o extremă sunt cei 
care cooperează întotdeauna, chiar în lipsa acelor atribute ale situa-
ţiei care fac partenerii mai credibili, iar la altă extremă sunt poziţio-
naţi cei care nu cooperează niciodată, indiferent de context. 
Orientarea socială cooperantă necondiţional pare a fi termenul psiho-
sociologic cel mai apropiat de încrederea generalizată, care este şi 
tipul de încredere cel mai utilizat în dezbaterile privind natura capi-
talului social. Încrederea generalizată este conceptualizată ca o 
„valoare centrală care se manifestă prin optimism şi încrederea faţă 
de ceilalţi şi prin convingerea că mediul exterior individului poate fi 
controlat” (Bădescu, 2001, p. 129). Datele empirice sugerează faptul 
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că foarte puţini indivizi sunt cooperanţi necondiţionali. Dimpotrivă, 
pe lângă reţele şi instituţii, judecăţile de echitate şi corectitudine 
afectează probabilitatea ca persoanele să adopte cooperarea condiţi-
onală în situaţii de acţiune colectivă. Încrederea generalizată este 
ingredientul considerat necesar pentru funcţionarea performantă a 
societăţilor, capabile să îşi rezolve problemele prin producţie de 
bunuri colective. sursa ei este incertă – studiile recente indică mai 
degrabă că este exogenă (Rothstein, 2000; stolle, 1998) participării 
în asociaţii şi interacţiunilor repetate – constatare contrară ipotezelor 
faimoase ale lui Putnam. În acelaşi material citat, Rothstein (op. cit.) 
formulează o ipoteză îndrăzneaţă, excentrică faţă de tradiţia teoriei 
alegerii raţionale: încrederea generalizată îşi are originile în mărcile 
identitare ale grupului, care orientează prin conţinutul „memoriei 
colective” aşteptările indivizilor privind comportamentul celorlalţi sau 
al instituţiilor. O concepție similară are și Uslaner care argumentează 
că natura exogenă și stabilă a încrederii generalizate sugerează faptul 
că poate fi asimilată valorilor, motiv pentru care chiar propune ter-
menul de încredere moralistă (Uslaner, 2002). Încrederea moralistă 
este un comandament moral de a-i trata pe oameni care și cum ar fi 
de încredere.  Dacă ipoteza lui Rothstein este adevărată, posibilităţi-
le de intervenţie, prin soluţii de genul dezvoltării comunitare sau a 
educaţiei, pentru stimularea încrederii generalizate, sunt destul de 
limitate. Nivelurile medii ale încrederii generalizate constituie de altfel 
un indicator al standardului moral al unei societăți (Rothstein & 
stolle, 2007)care afectează costurile de tranzacționare specifice 
societății respective. 

Potrivit lui Uslaner (2002, 2004) încrederea generalizată nu 
depinde atât de experiențele adulte cât de situațiile de socializare din 
perioada timpurie a vieții. Ea reflectă o perspectivă generală de opti-
mism și control asupra vieții fiind corelată cu niveluri scăzute ale 
inegalității economice. Întrucât încrederea generalizată este cel mai 
bun predictor al implicării în activități de sprijin pentru persoane 
necunoscute, inclulsiv cele care suferă sau au suferit anumite forme 
de discriminare sau marginalizare – donații, activități de caritate, 
voluntariat organizat, Uslaner se așteaptă să existe o relație puterni-
că între încrederea generalizată și politicile de sprijin în favoarea 
minorităților. Comparând statele americane din punctul de vedere ale 
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încrederii generalizate, al politicilor sociale și al altor dimensiuni ale 
capitalului social, Uslaner constată că niveluri mai mari ale încrederii 
sociale sunt corelate cu politici redistributive mai ample, pe de o 
parte și cu niveluri mai înalte ale angajamentului civic, pe de alta, 
fără a se putea vorbi de posibile efecte negative ale încrederii gene-
ralizate. 

Diversitatea culturală este, potrivit literaturii, într-o relație com-
plexă cu încrederea generalizată. Pe de o parte, așa cum am văzut, 
minoritățile pot beneficia de niveluri înalte ale încrederii, prin politici 
de reducere a inegalităților care sunt mai probabile în societății cu 
valori înalte ale încrederii sociale. Pe de altă parte, a fost sugerată 
existența unui efect contrar: erodarea încrederii generalizate în 
situații de diversitate etnică și/sau culturală. Putnam (2007) susține 
ipoteza potrivit căreia diversitatea etno-culturală sporește izolarea 
socială și duce la scăderea legăturilor de solidaritate comunitară, 
inclusiv a încrederii generalizate. În timp ce datele americane ale lui 
Putnam îi susțin ipoteza, alte evaluări, folosind date statistice din 
alte contexte nu confirmă neapărat teza lui Putnam. seria de lucrări 
empirice comparative internaționale ale lui Hooghe, Reskens, stolle 
și trappers (2006, 2009) nu identifică, de pildă, o relație negative 
între diversitate și capital social. 

Încrederea generalizată în românia și ungaria

Diversele măsurări ale încrederii generalizate au produs constant 
valori mai bune în Ungaria decât în România. În sondajul World Value 
survey din 1999 procentul cetățenilor ungari care au declarat că cei 
mai mulți oameni sunt de încredere a fost aproape dublu decât cel 
din România (21,8% față de 10,1%).1 În Eurobarometrul din 2003-
2004, media încrederii interpersonale măsurate printr-o scală de 10 
puncte a fost în România de 0,159, în timp ce în Ungaria a fost de 
0,251 (Gesthuizen, Van Der Meer, & scheepers, 2009). Aceste 
rezultate ne determină să anticipăm niveluri mai mari ale încrederii 
interpersonale în Ungaria decât în România. 

1 Comparație realizată folosind utilitarul de analiză online furnizat de cei de la WVs și 
disponibil la http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVsAnalize.jsp?Idioma=I
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Este interesantă, însă, comparația privind nivelurile încrederii 
interpersonale între etnicii maghiari din România, cetățenii ungari 
(care s-au declarat în proporție de 98% de etnie maghiară) și românii, 
majoritari în subeșantionul din România. O diferență semnificativă în 
nivelurile încrederii între maghiarii și românii din România ne va indi-
ca posibilitatea unei determinări culturale sau religioase a încrederii 
generalizate ori, viceversa, dacă diferențele internaționale pot fi redu-
se la deosebiri de compoziție economică și socială ori de istorie 
instituțională, precum statusul minoritar al maghiarilor din România, 
situație care ar trebui să determine, în acord cu constatările similare 
din alte țări, o reducere a nivelului încrederii interpersonale. 
Comparația este cu atât mai  binevenită, cu cât studii similare au 
produs rezultate dificil de interpretat: sondajul stRAtsOC (2010)2, 
realizat pe un eșantion de 4500 de persoane cu vârsta mai mare de 
25 de ani din România a produs valori mai mici ale încrederii inter-
personale pentru maghiari decât pentru români. Interesant că media 
maghiarilor este produsă de niveluri foarte mici ale încrederii în cazul 
maghiarilor din județele secuiești (printre cele mai mici din țară) dar 
de niveluri similare ale încrederii între români și maghiari în cazul 
locuitorilor județelor de la graniță. Un astfel de rezultat sugerează că 
teoretizările privind efectul statului de minoritar asupra încrederii 
generalizate nu se aplică uniform. 

Măsurarea încrederii

Aplicând recomandările lui (Reeskens & Hooghe, 2008), pentru 
măsurarea încrederii generalizate au fost folosiți trei itemi de tip 
likert cu răspunsurile evaluate pe 5 niveluri:

1. trebuie să fi prudent în relaţia cu oamenii
2. Cei mai mulţi oameni ar încerca să profite de pe urma altora
3. De cele mai multe ori oamenii își urmăresc propriile interese

2 Date nepublicate încă. 
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tabelul nr. 1. ce aţi putea spune despre oameni în general: 
putem avea încredere în ei sau nu putem fi destul de vigilenţi cu ei? (%)
Nu putem fi destul de vigilenţi cu oamenii 16.1

2 18.3

3 35.3

4 21.6

Majoritatea oamenilor sunt de încredere 8.8

tabelul nr. 2. după părerea dumneavoastră “majoritatea oamenilor încearcă 
să profite de noi dacă au ocazia” sau “oamenii încearcă să fie corecţi”? (%)
Majoritatea oamenilor încearcă să profite de noi 19.2

2 15.3

3 34.5

4 23.9

Majoritatea oamenilor încearcă să fie corecți. 7.1

tabelul nr. 3. Putem spune că în majoritatea situaţiilor oamenii încearcă 
să ajute sau sunt mai degrabă preocupaţi de ei înşişi? (%)
Oamenii sunt mai degrabă preocupați de ei însiși 19.5

2 15.2

3 33.7

4 22.4

Oamenii în general încearcă să ajute. 9.1

scala sumativă construită prin însumarea valorilor obținute pe 
cele trei întrebări are o bună consistență (alpha=0,809). scorurile 
individuale au fost calculate după înlocuirea celor 10 valori lipsă prin 
regresie multiplă.
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Comparații bivariate și multivariate ale încrederii sociale

Figura 1. Încredere pe ţări
schiţă: test t pe două eşantioane; CAlCUl; încredere; total

Valorile medii ale scorului de încredere socială sunt semnificativ 
mai mari în Ungaria decât în România. Mai mult, maghiarii din 
România au scoruri de încredere generalizată semnificativ mai mari 
decât concetățenii lor majoritari. În acest caz se poate presupune că 
încrederea interpersonală este influențată de apartenența etnică a 
persoanei.

tabelul nr. 4. Încredere pe ţări şi etnie
Medie încredere interpersonală

Ungaria Maghiară 9.53

România
Română 7.14
Maghiară 8.30

Pentru a înțelege mai bine variația interindividuală a nivelurilor 
încrederii generalizate am modelat această variabilă prin regresie 
multiplă, folosind mai mulți predictori de la nivel individual și de la 
nivelul contextului: etnia, vârsta, genul, nivelul de instrucție, starea 
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civilă, ocupația și tipul rezidenței. Modelarea am realizat-o separat pe 
eșanioane naționale. 

tabelul nr. 5. model ols de încredere pe ţări
Ungaria
B Eroare standard Beta t sig.

(Constant) 6.983 0.630 11.080 0.000
Vârsta chestionatului 0.007 0.007 0.040 0.950 0.342
sex (masculine=1) -0.067 0.157 -0.014 -0.426 0.670

Educație (educație 
universitară=1) 0.353 0.275 0.041 1.287 0.198

stare civilă (căsătorit sau 
coabitare=1) -0.151 0.158 -0.032 -0.953 0.341

Ocupație (pensionar=1) -0.205 0.245 -0.036 -0.834 0.404
tip așezare (urban=1) 0.314 0.157 0.063 2.001 0.046*

Etnie (Maghiară=1) 1.935 0.524 0.117 3.695 0.000**

R2=0,014

România
B Eroare standard Beta t sig.

(Constant) 3.347 0.577 5.801 0.000
Vârsta chestionatului 0.026 0.011 0.124 2.408 0.016*

sex (masculine=1) 0.126 0.230 0.019 0.547 0.584

Educație (educație 
universitară=1) 0.763 0.272 0.100 2.799 0.005**

stare civilă (căsătorit sau 
coabitare=1) -0.013 0.238 -0.002 -0.057 0.955

Ocupație (pensionar=1) -0.540 0.386 -0.072 -1.401 0.162
tip așezare (urban=1) 1.799 0.245 0.258 7.344 0.000**

Etnie (Maghiară=1) 1.305 0.255 0.178 5.118 0.000**

R2=0,09

Modelul de regresie explică foarte puţin variabila dependentă din 
Ungaria şi explică aproape 10% din variaţia din România. Acest lucru 
se datorează efectelor mult mai puternice în cazul tipurilor de aşezări 
şi etnii din România, pe de o parte, şi celor două influenţe suplimen-
tare pozitive: legate de vârstă (cu cât vârsta este mai înaintată, cu 
atât persoana este mai puternică şi mai încrezătoare) şi de educaţie 
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(persoanele cu studii superioare din România sunt mai încrezătoare 
decât altele – nu este cazul în Ungaria). 

Modelele de regresie de mai sus nu sunt satisfăcătoare pentru 
explicarea variațiilor încrederii generalizate în primul rând datorită 
faptului că nu a fost explorată necesitatea utilizării regresiei multini-
vel: în condițiile în care literatura subliniază importanța compoziției 
etnice a colectivităților asupra variabilei noastre dependente, o astfel 
de abordare este necesară. 

Analize ulterioare vor trebui să pornească de la o specificare mai 
bună a modelelor de regresie, pe de o parte, dar și să aplice tehnici 
de regresie mai potrivite pentru tipul de date disponibile. Având în 
vedere caracterul grupat al datelor, trebuie verificată variația 
intergrupală a încrederii generalizate și, în funcție de coeficientul ICC 
rezultat din evaluare, luată decizia modelării încrederii prin regresie 
multinivel. 

Principalele constatări
-	Încrederea socială este semnificativ mai ridicată în Ungaria de-

cât în România.
-	Nivelul încrederii este mai degrabă specific etnic decât național: 

în România, maghiarii au niveluri ale încrederii mult mai mari decât 
românii. 

-	Modele de regresie simplă explică foarte puțin din variația în-
crederii. Varianța explicată este mult mai mare în România decât în 
Ungaria. 
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Diversitatea etnică şi încrederea în instituţii

Încrederea generalizată şi cea intituţională reprezintă una dintre 
resursele invocate cu privire la condiţiile necesare pentru asigurarea 
funcţionalităţii democraţiei. În cazul unei democraţii reale şi funcţio-
nale, costul acţiunii colective este redus şi implicit creşte participarea 
cetăţenilor la producerea bunului colectiv (Uslaner, 2002). Cetăţenia 
activă este privită ca elementul fundamental care asigură dezvoltarea 
atitudinilor democratice (Putnam, 2000).

Încrederea socială este unul din elementele definitorii dar şi o sursă 
fundamentală a capitalului social şi, de asemenea, o condiţie a pro-
ducerii acţiunii sociale. Din această perspectivă, Coleman (1990) şi 
Uslaner (2001) susţin că acţiunea socială nu ar fi posibilă fără existen-
ţa normei reciprocităţii şi predictibilitatea comportamentului celor cu 
care se interacţionează. Astfel, încrederea în ceilalţi asigură acţiunea 
colectivă: fără a avea încredere că şi ceilalţi membrii ai comunităţii vor 
participa la producerea bunului public este foarte puţin probabil să se 
producă acţiunea (Voicu, 2006). Capitalul social scăzut, în principal 
nivelul scăzut al încrederii sociale, duce la creşterea costului acţiunilor 
colective (Norris, 2002), precum şi la scăderea nivelului de încredere în 
instituţii care arbitrează respectarea contractelor, aspect ce generează 
eroziunea încrederii interpersonale (Rothstein, Stolle, 2002).

Unul dintre primii teoreticieni care au studiat problema încrederii 
sociale a fost Luhmann (1979). Acesta oferă o perspectivă funcţio-
nalistă asupra conceptului, întrebându-se care este relevanţa acestuia 
în explicarea vieţii sociale. Autorul consideră încrederea un element 
fundamental al vieţii sociale prin faptul că are funcţia de a reduce 
complexitatea lumii făcând-o astfel gestionabilă (predictibilă) pentru 
indivizi. Făcând distincţia între încrederea inter-personală şi ceea ce 
numeşte el încredere în sistem (instituţională) autorul accentuează în 
ambele cazuri dimensiunea culturală: chiar dacă încrederea este ga-
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Sorana Săveanu
Universitatea din Oradea 
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rantată prin sistemul legislativ ea este controlată simbolic prin fiecare 
cultură, fiind învăţată de membrii colectivităţilor. Luhmann defineşte 
încrederea ca atitudine a indivizilor faţă de ceilalţi sau faţă de sistemul 
social mai larg, dar şi ca normă socială a diferitelor culturi.  

În ceea ce priveşte factorii determinanţi ai încrederii în institu-
ţii literatura de specialitate este numeroasă şi deseori contestată 
de diferite şcoli de gândire. Bouckaert şi colab. (2002) a identificat 
două abordări şi anume perspectiva „identităţii” şi cea a „performan-
ţei”. Dezvoltând această abordare, putem stabili trei categorii care 
asigură construcţia încrederii în instituţii: perspectiva „socializării”, 
perspectiva „evaluării performanţei” şi o perspectivă combinată care 
remodelează întreaga conceptualizare a încrederii în instituţii.  În ca-
zul primei categorii încrederea în instituţii este explicată prin prisma 
factorilor culturali, cum ar fi normele sociale, tradiţii şi credinţe, şi 
astfel schimbarea este o chestiune ce ţine de socializare, educaţie şi 
simboluri (Caron-Shepperd, Judi, 1999). În cea de-a doua categorie 
încrederea în instituţii derivă în primul rând din evaluarea eficienţei 
activităţii şi a rezultatelor acestea. Din această perspectivă, creşte-
rea încrederii oamenilor într-o anumită instituţie este strâns legată 
de creşterea performanţei acesteia iar analizele evidenţiază adesea 
relaţia inversă – corupţia percepută este un factor inhibitor pentru 
dezoltarea capitalului social (van der Meer et al., 2009). În cele mai 
multe cazuri, în literatura de specialitate este acceptată cauzalitatea 
ca rezultat al ambilor factori, atât cei culturali, cât şi cei ce ţin de 
performanţă, şi este sugerată o nouă abordare a problematicii încre-
derii intituţionale(Jagodzinski, 1998; Mishler, Rose, 1997).

Offe (1996) a adus în discuţie două tipuri ale încrederii din per-
spectiva modului în care acestea sunt generate: încrederea difuză şi 
încrederea specifică. Încrederea în instituţii este difuză deoarece oa-
menii au încredere în structura de bază a instituţiilor, şi le analizează 
activitatea din acest punct de vedere, datorită faptului că însăşi prin 
natura lor, răspund unei nevoi sociale, fiind potenţiale instrumente 
de susţinere a funcţiilor vitale în societate. Încrederea în acest sens 
rezultă mai mult dintr-o adeziune generală la simbolurile politice şi 
sociale, decât din satisfacţia faţă de rezultatele specifice ale insti-
tuţiei. Abordarea încrederii specifice presupune că masele şi elitele 
sunt raţionale şi reacţionează la modul în care instituţiile contribuie 
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la bunăstarea lor şi la oportunităţile pe care acestea le oferă. Se aş-
teaptă astfel un anumit rezultat al activităţii instituţiei, iar în funcţie 
de acest rezultat, liderii construiesc un anumit pattern cu privire la 
atitudinea cetăţenilor faţă de instituţia în cauză. Dacă încrederea este 
generată de abilitatea instituţiei de a avea rezultate pozitive, aceasta 
va depinde de modul în care output-urile vor răspunde aşteptărilor 
maselor şi a elitelor. Un nivel scăzut al încrederii va fi un indicator al 
unei performanţe slabe a instituţiei şi se va răsfrânge asupra acesteia. 
Criza economică şi unele disfuncţionalităţi în societate pot să reducă 
încrederea oamenilor în instituţii, dar nu duc în mod obligatoriu la 
dorinţa de a le schimba. (vezi Jagodzinski, 1998). Potrivit primei 
abordări încrederea este explicată de imaginea generală a structurii 
sociale în cadrul căreia funcţionează instituţiile. Din cea de-a doua 
perspectivă, nivelurile încrederii în instituţii sunt explicate de modul în 
care sunt percepute rezultatele acestora. 

Rezultatele obţinute la nivelul României (BOP, 2001) indică o 
divizare în ceea ce priveşte atitudinile cu privire la instituţii. Astfel 
există un factor care explică încrederea în instituţiile de stat şi politice 
(ex. preşedinţie, instituţii juridice) şi alt factor, cu un scor mai mic, 
care face referire la instituţiile care nu sunt de stat, societatea civilă 
şi sectorul economic. În cele din urmă există şi un al 3-lea factor care 
ţine de încrederea în acele instituţii care pentru oameni au o valoa-
re simbolică mare, cum ar fi Biserica şi armata (Hatos & Săveanu, 
2005). Astfel, o tipologie cu privire la încrederea în instituţii ar cuprin-
de următorii indivizi: neîncrezătorii, cei care au încredere în instituţii 
cu o valoare simbolică naţională ridicată (Biserică, armată, şcoală), 
cei care au încredere în instituţiile statului şi cei care au încredere 
în instituţii care sunt autonome, cum ar fi întreprinderile private şi 
ONG-urile.  
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Figura nr. 1. nivelul încrederii în instituţiile centrale, 
evs 2008 source: tufiş, 2009, p. 4

Parlamentul, Guvernul, Preşedinţia şi partidele politice reprezintă 
principalii actori ai sistemului politic, instituţiile centrale ale statului. 
Încrederea raportată la aceste instituţii reprezintă un indicator al su-
portului pentru sistemul politic (tufiş, 2009). România se plasează pe 
o poziţie medie (cu un scor mediu de 24%) comparativ cu celelalte ţări 
din europa Centrală şi de est în ceea ce priveşte încrederea în aceste 
instituţii, iar Ungaria înregistrează valori mai scăzute decât România 
pentru cele trei. trebuie subliniat faptul că după 2006 încrederea înre-
gistrată în România pentru aceste instituţii s-a încadrat într-un trend 
ascendent (idem. 2009). Niveluri scăzute ale încrederii în instituţiile 
sociale, încrederea mică în justiţie, parlament, etc. creşte ne-implica-
rea cetăţenilor probabil şi datorită unui sentiment că „oricum nu se 
poate schimba nimic” (Hatos, Săveanu 2005; Bădescu, 2001). 

Încrederea este influenţată atât de caracteristici individuale, cât 
şi de caracteristicile comunităţii. Niveluri scăzute ale încrederii sunt 
explicate de: experienţele anterioare ale individului, apartenenţa la un 
grup minoritar, status inferior din perspectiva venitului şi a educaţiei, 
apartenenţa la o comunitate eterogenă (Alesina & La Ferrara, 2000). 
Studiul realizat de La Ferrara nu identifică diferenţe semnificative ale 
încrederii în funcţie de religie şi afilierea etnică.
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Lucrarea de faţă îşi propune explorarea nivelurilor încrederii in-
stituţionale pe diferite tipuri de structuri centrale şi locale. Analiza 
comparativă a fost realizată pe ambele eşantioane incluse în studiu, 
accentuând de asemenea diferenţele între percepţiile diferite ale încre-
derii la minorităţile etnice din cele două ţări. 

Analize şi rezultate

Valorile medii ale încrederii în instituţii în cazul ambelor eşantioane 
sunt prezentate în tabelul de mai jos. Scala utilizată cuprinde 5 va-
lori, unde 1 înseamnă fără încredere, iar 5 încredere totală. Valoarea 
cea mai mică a încrederii se regăseşte în cazul partidelor politice şi 
a politicienilor. Aceste valori sunt justificate de evoluţia recentă a 
climatului politic din cele două ţări. important de subliniat este valoa-
rea înregistrată în cazul încrederii în instituţia primarului. Rezultatele 
sunt reprezentative la nivelul judeţelor din zona de graniţă România-
Ungaria. Localităţile din această zonă nu cuprind mari oraşe-metro-
pole, astfel atitudinea faţă de primarul localităţilor este una raportată 
faţă de persoana reprezentantă şi mai puţin faţă de instituţie. Alături 
de Primar, şi autorităţile locale înregistrează valori mari ale încrederii. 
Vorbim astfel despre comunităţi coezive în care funcţionează atât 
încrederea inter-personală cât şi cea instituţională locală.  

tabel nr. 1. valori medii pentru încrederea în instituţii

 Cât de mult aveţi încredere... Val. medie Deviaţii std.
...în parlamentul ţării Dvs? 2,26 1,165
… în guvernul ţării Dvs? 2,29 1,236
… în sistemul juridic? 2,50 1,198
… în poliţie? 2,81 1,217
… în politicieni? 2,01 1,042
… în partidele politice? 1,97 1,023
... în autorităţile judeţene? 2,67 1,163
… în autorităţile locale? 2,94 1,262
… în primar? 3,12 1,318
... în Parlamentul european? 2,67 1,159
... în Uniunea europeană? 2,58 1,164
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Valorile înregistrate în cazul instituţiilor se prezintă diferenţiat în 
funcţie de nivelul la care se raportează autoritatea. Figura de mai 
jos prezintă grupările nivelurilor încrederii în ceea ce priveşte institu-
ţiile locale şi cele la nivel central. Astfel valori similare ale încrederii 
se regăsesc în cazul politicienilor, partidelor politice, Parlamentului , 
Guvernului şi sistemului juridic, într-o altă categorie se regăsesc in-
stituţiile europene: Parlamentul european şi Uniunea europeană, iar 
cel de-al treilea grup cuprinde valorile înregistrate pentru autorităţile 
locale: Consiliul Judeţean, Consiliul Judeţean, Primarul şi poliţia.

Figura nr. 2. Hierarchial cluster analysis 

În tabelul de mai jos este prezentată analiza comparativă a încre-
derii în instituţii înregistrată în cazul celor două eşantioane:

tabel nr. 2. valori medii pentru încrederea în instituţii, 
măsurate pe eşantionul din românia şi pe eşantionul din ungaria

rOMÂnia unGaria

Cât de mult aveţi încredere... Val. 
medie

Dev. 
std.

Val. 
medie

Dev. 
std.

...în parlamentul ţării Dvs? 1,67 0,94 2,74 1,11
… în guvernul ţării Dvs? 1,65 0,95 2,81 1,19
… în sistemul juridic? 1,90 1,03 2,98 1,10
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… în poliţie? 2,29 1,21 3,24 1,05
… în politicieni? 1,60 0,94 2,34 1,00
… în partidele politice? 1,61 0,93 2,27 1,00
... în autorităţile judeţene? 2,23 1,16 3,04 1,03
… în autorităţile locale? 2,43 1,23 3,35 1,13
… în primar? 2,67 1,34 3,49 1,17
... în Parlamentul european? 2,26 1,16 3,00 1,05
... în Uniunea europeană? 2,26 1,17 2,84 1,09

În cazul tuturor instituţiilor nivelul încrederii măsurat în Ungaria 
este mai mare comparativ cu cel înregistrat în România, gruparea 
identificată anterior cu privire la încrederea acordată păstrându-se 
în cea mai mare parte pe cel două sub-eşantioane. toate diferenţele 
sunt semnificative din punct de vedere statistic (Sig.=.000), excepţie 
făcând doar variabila care înregistrează încrederea în sistemul judiciar. 
Cele mai mari diferenţe între valorile medii se înregistrează în cazul 
încrederii în Guvern şi în Parlament.

În cazul Românilor sigurele instituţii în care încrederea este peste 
medie este cea a primarului, autorităţile locale fiind  apropiate de 
această valoare. În Ungaria însă doar nivelurile încrederii în partide 
politice şi în politicieni sunt sub valoarea medie. 

O situaţie similară se obţine şi în cazul diferenţelor între cele 
două etnii din cele două ţări, cea maghiară şi cea română, indiferent 
de ţara în care locuiesc. Diferenţele dintre medii sunt semnificati-
ve  (Sig.<.001), cu excepţia variabilei încrederii în politicieni. Cea 
mai mare diferenţă între valorile medii se obţine în cazul încrederii în 
Guvern. 

tabel nr. 3. valori medii pentru încrederea în instituţii, 
măsurate pe români şi maghiari din amândouă ţări

 Cât de mult aveţi încredere... etnia val. 
medie Dev. std. Marja de 

eroare std. 

...în parlamentul ţării Dvs?
Maghiar 2,50 1,156 ,023
Român 1,79 1,022 ,032

… în guvernul ţării Dvs?
Maghiar 2,57 1,233 ,025
Român 1,74 1,033 ,033

… în sistemul juridic?
Maghiar 2,72 1,179 ,024
Român 2,05 1,106 ,035
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… în poliţie?
Maghiar 2,97 1,162 ,024
Român 2,56 1,268 ,040

… în politicieni?
Maghiar 2,19 1,016 ,021
Român 1,67 1,030 ,033

… în partidele politice?
Maghiar 2,14 1,017 ,021
Român 1,66 ,971 ,031

... în autorităţile judeţene?
Maghiar 2,87 1,100 ,022
Român 2,27 1,199 ,038

… în autorităţile locale?
Maghiar 3,17 1,193 ,024
Român 2,43 1,257 ,040

… în primar?
Maghiar 3,32 1,243 ,025
Român 2,70 1,374 ,043

... în Parlamentul european?
Maghiar 2,85 1,099 ,023
Român 2,27 1,192 ,038

... în Uniunea europeană?
Maghiar 2,73 1,119 ,023
Român 2,26 1,193 ,038

În analizele realizate pe eşantionul din România, situaţia este di-
ferită: în majoritatea cazurilor valorile medii ale încrederii în instituţii 
sunt mai mari pentru cetăţenii de etnie română, comparativ cu ma-
ghiarii. Cu toate acestea diferenţele sunt semnificative doar în cazul 
anumitor variabile (a se vedea tabelul de mai jos). Situaţia se expli-
că prin raportarea minorităţii maghiare la autorităţile din România. 
Astfel, cu toate că în această zonă partidul politic care reprezintă 
interesele acestei minorităţi are susţinere din partea acesteia şi este 
reprezentat atât în Guvern, cât şi în conducerea instituţiilor publice 
locale (Consiliu Local şi Judeţean, dar şi alte instituţii publice locale), 
instituţiile ca reprezentante ale autorităţii locale şi centrale nu prezin-
tă încredere pentru minoritatea maghiară. 

tabel nr. 4. valori medii pentru încrederea în instituţii, 
măsurate pe români şi maghiari din românia

Cât de mult aveţi 
încredere... etnia val. 

medie
Dev. 
std. 

Marja de 
eroare std. 

Levene’s test
F Sig.

...în parlamentul ţării Dvs?
Maghiar 1,51 ,762 ,035

48,669 ,000 
Român 1,79 1,021 ,032

… în guvernul ţării Dvs?
Maghiar 1,54 ,811 ,037

30,373 ,000 
Român 1,74 1,033 ,033
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… în sistemul juridic? 
Maghiar 1,68 ,854 ,039

23,921 ,000 
Român 2,04 1,104 ,035

… în poliţie?
Maghiar 1,86 ,924 ,042

93,429 ,000 
Român 2,56 1,268 ,040

… în politicieni? 
Maghiar 1,53 ,797 ,036

25,563 ,000 
Român 1,67 1,031 ,033

… în partidele politice? 
Maghiar 1,57 ,865 ,039

3,628 ,057 
Român 1,66 ,972 ,031

... în autorităţile judeţene? 
Maghiar 2,20 1,110 ,050

1,229 ,268 
Român 2,26 1,198 ,038

… în autorităţile locale? 
Maghiar 2,44 1,154 ,052

5,240 ,022 
Român 2,43 1,256 ,040

… în primar?
Maghiar 2,57 1,267 ,058

3,426 ,064 
Român 2,70 1,374 ,043

... în Parlamentul 
european?

Maghiar 2,24 1,113 ,051
1,343 ,247 

Român 2,27 1,192 ,038

... în Uniunea europeană?
Maghiar 2,25 1,130 ,052

,330 ,566
Român 2,26 1,194 ,038

Rezultatele în funcţie de mediul rezidenţial, pe cele două ţări re-
levă de asemenea diferenţe: în Ungaria, încredere mai mare în mediul 
urban comparativ cu cel rural se înregistrează în cazul Guvernului , 
sistemului judiciar şi poliţiei. În cazul autorităţilor locale în Ungaria 
încrederea este mai mare în mediul rural, comparativ cu mediul urban, 
fiind explicată cel mai probabil de cunoaşterea mai bună a acţiunilor, 
precum şi de un control mai direct al populaţiei asupra acestora în 
mediul rural decât în cel urban. 

În România încrederea este mai mare în mediul rural, indiferent de ti-
pul instituţiei, diferenţele fiind semnificative în cea mai mare parte a tipu-
rilor de instituţii. excepţie fac autorităţile locale, primarul şi Parlamentul 
european pentru care nivelurile de încredere sunt şi cele mai mari. 
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tabel nr. 5. valori medii pentru încrederea în instituţii, 
măsurate pe localităţi rurale şi urbane din românia şi ungaria

Ţara  Cât de mult aveţi 
încredere… Localit. Val.  

med.
Dev. 
std.

Marja de 
eroare std. 

Levene’s test
F Sig.

ungaria ...în parlamentul ţării 
Dvs?

urban 2,79 1,130 ,032 3,597 ,058
 rural 2,65 1,077 ,040   
 … în guvernul ţării 

Dvs?
urban 2,88 1,239 ,035 16,663 ,000

 rural 2,71 1,100 ,041   
 

… în sistemul juridic? 
urban 3,07 1,126 ,032 5,767 ,016

 rural 2,82 1,044 ,039   
 

… în poliţie?
urban 3,25 1,077 ,030 15,003 ,000

 rural 3,21 1,000 ,037   
 

… în politicieni? 
urban 2,36 1,011 ,028 3,390 ,066

 rural 2,31 ,979 ,036   
 … în partidele 

politice? 
urban 2,24 ,988 ,028 1,290 ,256

 rural 2,33 1,024 ,038   
 ... în autorităţile 

judeţene? 
urban 2,99 1,089 ,031 20,744 ,000

 rural 3,13 ,923 ,035   
 … în autorităţile 

locale? 
urban 3,23 1,131 ,032 ,489 ,484

 rural 3,56 1,101 ,041   
 

… în primar? 
urban 3,34 1,172 ,033 8,599 ,003

 rural 3,75 1,133 ,042   
 ... în Parlamentul 

european?
urban 2,90 1,135 ,032 68,346 ,000

 rural 3,17 ,851 ,032   
 ... în Uniunea 

europeană?  
urban 2,79 1,156 ,033 57,114 ,000

 rural 2,92 ,955 ,036   
România ...în parlamentul ţării 

Dvs?
urban 1,54 ,831 ,026 40,770 ,000

 rural 1,88 1,061 ,044   
 … în guvernul ţării 

Dvs?
urban 1,51 ,805 ,025 85,711 ,000

 rural 1,90 1,125 ,046   
 

… în sistemul juridic? 
urban 1,78 ,952 ,030 14,715 ,000

 rural 2,12 1,127 ,047   
 

… în poliţie?
urban 2,14 1,112 ,035 37,807 ,000

 rural 2,56 1,315 ,054   
 

… în politicieni? 
urban 1,45 ,793 ,025 81,159 ,000

 rural 1,86 1,116 ,046   
 … în partidele 

politice? 
urban 1,46 ,778 ,024 87,441 ,000

 rural 1,87 1,091 ,045   
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 ... în autorităţile 
judeţene? 

urban 2,14 1,118 ,035 10,235 ,001
 rural 2,39 1,207 ,050   
 … în autorităţile 

locale? 
urban 2,30 1,198 ,037 ,769 ,381

 rural 2,65 1,245 ,051   
 

… în primar? 
urban 2,47 1,283 ,040 1,854 ,174

 rural 2,99 1,381 ,056   
 ... în Parlamentul 

european?
urban 2,19 1,144 ,036 1,881 ,170

 rural 2,39 1,179 ,049   
 ... în Uniunea 

europeană?  
urban 2,20 1,151 ,036 3,836 ,050

 rural 2,36 1,204 ,050

Referitor la diferenţele de gen înregistrate cu privire la încrederea 
în instituţii, analizele relevă diferenţe semnificative doar în eşantionul 
din România. Femeile prezintă niveluri mai mari ale încrederii. Doar 
în cazul poliţiei şi a instituţiei primarului bărbaţii au valori medii mai 
mari ale încrederii. Diferenţele sunt nesemnificative doar în ceea ce 
priveşte încredere în autorităţile locale, suportul pentru acestea fiind 
astfel omogen luând în considerare şi această variabilă. 

tabel nr. 6. valori medii pentru încrederea în instituţii, 
măsurate pe bărbaţi/femei din românia

 Sex Val. 
medie

Dev. 
std.

Marja de 
eroare std. 

Levene’s test

F Sig.
 Cât de mult aveţi 
încredere…

fem. 1,68 ,995 ,033 11,458 ,001
masc. 1,65 ,847 ,032   

...în parlamentul 
ţării Dvs?

fem. 1,69 1,022 ,033 18,607 ,000
masc. 1,59 ,848 ,033   

… în guvernul ţării 
Dvs?

fem. 1,95 1,091 ,036 9,542 ,002
masc. 1,84 ,940 ,036   

… în sistemul 
juridic? 

fem. 2,28 1,252 ,041 10,559 ,001
masc. 2,30 1,141 ,044   

… în poliţie?
fem. 1,63 1,023 ,033 16,312 ,000
masc. 1,56 ,823 ,032   

… în politicieni? 
fem. 1,65 1,001 ,033 21,321 ,000
masc. 1,55 ,808 ,031   

… în partidele 
politice?

fem. 2,27 1,194 ,039 14,847 ,000
masc. 2,18 1,102 ,043   
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... în autorităţile 
judeţene?

fem. 2,42 1,249 ,041 2,601 ,107
masc. 2,43 1,196 ,046   

… în autorităţile 
locale?

fem. 2,64 1,397 ,046 15,953 ,000
masc. 2,70 1,265 ,049   

… în primar?
fem. 2,26 1,194 ,040 9,944 ,002
masc. 2,26 1,114 ,043   

... în Parlamentul 
european?

fem. 2,24 1,216 ,040 14,890 ,000
masc. 2,29 1,110 ,043

În următoarea secţiune vom utiliza factorii extraşi cu ajutorul ana-
lizei factoriale: unul se referă la itemii cu privire la încrederea expri-
mată faţă de instituţiile la nivel central (Parlament, Guvern, sistem 
juridic etc), iar cel de-al doilea factor cuprinde itemii cu privire la 
încrederea în autorităţile locale (consiliul local, judeţean, primar etc.).

Valorile medii ale celor doi factori extraşi se prezintă în mod diferit 
în funcţie de cele două eşantioane. Astfel valorile medii atât în cazul 
încrederii în autorităţile centrale, cât şi încrederea în autorităţile lo-
cale sunt mai mari în cazul eşantionului din Ungaria: media încrederii 
în instituţiile centrale obţinută pentru Ungaria este 0,34, comparativ 
cu -0,42 obţinută pentru România, iar valorile obţinute pentru încre-
derea în instituţiile locale este 0,22 pentru Ungaria şi -0,27 pentru 
România. Diferenţele sunt semnificative pentru sig. 000. F= 47,7 
pentru tRUSt central, respectiv 106.4 pentru tRUSt local. 

Figura nr. 3. valori medii pentru încrederea în instituţiile centrale şi 
locale, analiză comparativă pentru ungaria şi românia
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Situaţia este similară în cazul analizei comparative pe cele două 
etnii. Maghiarii prezintă valori medii mai mari ale încrederii în institu-
ţiile locale comparativ cu românii: 0.17, comparativ cu -0,32 pentru 
încrederea în instituţiile centrale, şi 0,12 comparativ cu -0,28 pentru 
cele locale (sig. 000, F= 34.86, respectiv F=64.68).

Figura nr. 4. valori medii pentru încrederea în instituţiile centrale şi 
locale, analiză comparativă pentru români şi maghiari

Rezultatele obţinute pe eşantionul din România indică niveluri mai 
ridicate ale încrederii în instituţiile centrale în cazul românilor (-0,32 
pentru români, -0,56 pentru maghiari, F=21,25, sig. 000). În ceea ce 
priveşte încrederea în instituţiile de la nivel local diferenţele obţinute 
între cele două etnii nu sunt semnificative. Rezultatele susţin afirma-
ţia anterioară potrivit căreia maghiarii din perspectiva statutului de 
minoritate, nu prezintă încredere faţă de autorităţile naţionale. 

În cazul subiecţilor din România nivelurile încrederii în instituţii 
prezintă diferenţe în funcţie de gen (sig. <.005) în sensul unei încre-
deri mai mari în instituţiile centrale în cazul femeilor, şi încredere mai 
mare în instituţiile locale în cazul bărbaţilor.

Relaţia cu vârsta subiecţilor indică o mai mare încredere în insti-
tuţiile locale a persoanelor vârstnice (Pearson. correl. ,057, sig. 033). 

Mediul urban se caracterizează prin niveluri mai scăzute ale încre-
derii în instituţii centrale sau locale (F= 47.53, respectiv F= 12.79, 
sig. 000).
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sinteză

Analizele prezentate relevă importante diferenţe între cele două 
ţări în ceea ce priveşte nivelurile încrederii instituţionale indicând faptul 
că maghiarii sunt în general mai încrezători atât în instituţiile locale, 
cât şi în cele centrale. Cu toate acestea, ordinea acordării încrederii 
în diferite tipuri de instituţii este similară pentru cele două regiuni 
incluse în studiu: cele mai mari rate de încredere sunt pentru primar, 
autorităţi locale şi poliţie, urmate de Parlamentul european, Uniunea 
europeană, autorităţile de stat  şi sistemul juridic. Cele mai mici rate 
de încredere sunt înregistrate în ambele ţări pentru guvern, parlament, 
politicieni şi partide politice, fiind astfel identificate ca cele mai pu-
ţin credibile. Din perspectiva încrederii specifice, aceste intituţii nu îşi 
justifică activitatea, rezultatele şi imaginea lor fiind evaluate negativ. 

Cei mai neîncrezători în instituţii sunt reprezentanţii minorităţilor 
etnice, mai exact maghiarii din România, mediile fiind semnificativ di-
ferite în ceea ce priveşte instituţiile naţionale şi cele locale şi internaţi-
onale. Acest rezultat sugerează un posibil efect al discriminării perce-
pute a minorităţii maghiare la nivelul instituţiilor centrale (parlament, 
guvern şi sistemul juridic),  inclusiv partidele politice şi politicienii. Pe 
de altă parte, este posibil să fie un efect al discursurilor politice ale 
acestei minorităţi care uneori contribuie la scăderea chiar mai mult a 
legitimităţii instituţiilor statului, sau un efect al efectului participării 
la guvernare a partidelor politice care reprezintă maghiarii. Faptul că 
la nivel local nivelul încrederii maghiarilor este nesemnificativ diferit 
faţă de cel al românilor (ambele fiind ridicate) sugerează pe de o 
parte eficienţa reprezentării politice a maghiarilor în instituţiile locale 
(primărie, consiliul local), dar şi faptul că în această regiune situaţiile 
de discriminare sunt probabil mai rare şi nu afectează modul în care 
sunt percepute instituţiile. 

Din perspectiva teoriilor asupra încrederii instituţionale aceste re-
zultate întăresc diferenţa între tipurile de instituţii analizate: cele mai 
apropiate de cetăţean sunt direct observate şi evaluate – încrederea 
fiind mai degrabă specifică, în timp ce cele internaţionale (Parlamentul 
european şi Uniunea europeană) ţin de încrederea difuză, transmisă 
cultural prin diverse canale media, care le conferă legitimitate. 
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Introducere

În acest capitol al analizei datelor anchetei ENRI vom aborda 
atitudinea subiecților față de drepturile minorităților etnice. Aceasta 
este o dimensiune a atitudinilor etnice, alături de măsuri de genul 
„distanței sociale” sau a identității etnice și, în același timp, permite, 
laolaltă cu măsurile atașamentului național, diferențierea dintre 
naționalismul etnic – o formă de atașament național exclusivist - și 
naționalismul civic, în care atitudinea tolerantă față de diversitatea 
culturală este corelată cu atașamentul față de comunitatea națională 
din care face parte individul. Mai concret, în acest capitol voi com-
para mediile măsurii atitudinii față de drepturile minoritățile etnice 
calculate pe diferite subeșantioane (România vs Ungaria, români vs 
maghiari etc.) și voi modela variația acestei măsuri în funcție de 
predictori de la nivel individual și de la cel al colectivităților. 

Incursiune teoretică în geneza atitudinilor etnice

Teoriile despre determinanţii toleranţei etnice pot clasificate în 
modele individualiste, care pun accentul pe variabile individuale, pe de 
o parte, şi modele contextuale, pe de alta, în care explicarea atitudi-
nilor reciproce ale minorităţii şi majorităţii face apel la variabile care 
descriu situaţia în care are loc interacţiunea dintre minoritate şi 
majoritate. Rezultatele studiilor mai recente atestă că toleranța etni-
că nu poate fi explicată complet decât prin luarea în considerare atât 
a predictorilor de natură individuală cât și a celor de la nivelul 
colectivităților.

AtItudInI fAţă de drepturIle 
mInorItăţIlor etnIce

Adrian Hatos
Universitatea din Oradea 
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Modele individualiste
În perioada timpurie a studiilor dedicate toleranţei etnice samuel 

stouffer afirmase (1955) că intoleranţa este dispoziţia naturală a 
indivizilor. Teoriile psihologiei sociale, au adus  ulterior (Tajfel, 1981) 
contribuţii importante la înţelegerea mecanismelor prin care intole-
ranţa sau, din contră, acceptarea celor diferiţi, pot apărea ca produs 
al unor caracteristici individuale sau a efectelor de micro-interacţiune. 

studiile privind toleranţa etnică au, printre constatările cele mai 
solide, relaţia pozitivă dintre toleranţa etnică şi nivelul de instrucţie 
(Coenders & scheepers, 2003; Gaasholt & Togeby, 1995). O expli-
caţie ar fi, aceea că educaţia eliberează oamenii de constrângeri 
cognitive, ajutându-i să se acordeze cu principiile liberal-democrate 
ale toleranţei etnice. Efectul educaţiei poate interacţiona cu alţi 
determinanţi: potrivit lui (Gaasholt & Togeby, 1995), elevii minoritari 
(imigranţi) din danemarca mai puţini educaţi sunt totuşi mai tole-
ranţi decât cei din grupul majoritar aflaţi la acelaşi nivel de instrucţie 
datorită participării lor mai intense în organizaţii civice care ar avea, 
la rândul lor, efectul de atenuare a constrângerilor cognitive. 

Teoriile capitalului social ne fac să prezicem că bogăția de resurse 
sociale a persoanei este corelată pozitiv cu atitudini tolerante față de 
minoritățile etnice. Încrederea generalizată, înțeleasă ca valoare 
morală, în sensul lui Uslaner (2002) și corelativă cu optimismul pri-
vind raporturile cu oamenii este în contradicție cu o perspectivă 
conflictualistă a relațiilor cu alteritatea. Știm, pe de altă parte, că 
încrederea generalizată este corelată cu generozitatea și altruismul, 
astfel că ne așteptăm ca această dimensiune a capitalului social să 
aibă un efect pozitiv asupra atitudinii față de drepturile minorităților. 

În ceea ce privește efectul participării civice, predicțiile bazate pe 
teorie sunt mai nuanțate. În ciuda tezelor lui Putnam, care a argu-
mentat cu tărie că organizațiile voluntare sunt veritabile incubatoare 
ale încrederii și toleranței (Putnam, 1993), studiile teoretice și empi-
rice mai recente arată că tipul asociației este mai important decât 
participarea în sine (Rossteutscher, 2005). Participarea în asociații 
poate fi, de fapt, indicator și chiar generator al unor atitudini și prac-
tici exclusiviste, de închidere în rețele de tip bonding (e cazul unor 
organizații etnice, politice, religioase de pildă). Intensitatea mai mare 
a participării voluntare din România decât în Ungaria, în condiții de 
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încredere mult mai mică în România decât în țara vecină sugerează 
că participarea din România este mai degrabă una specifică rețelelor 
de similaritate (bonding), potențate probabil și de competiția etnică 
fiind astfel, mai degrabă în relație negativă cu toleranța etnică. 
datorită plauzibilei relații pozitive – prezise de teoreticienii putnami-
eni dintre participarea voluntară și toleranță, pe de altă parte, este 
greu de elaborat predicții sigure privind efectul participării asupra 
variabilei noastre dependente, aceasta fiind rezultat al celor două 
efecte contrare enunțate mai sus. 

Presupunem că toleranţa faţă de minorităţi este un indiciu de 
modernitate, pe cel puțin două lanțuri cauzale care leagă bunăstarea 
de atitudinile față de alteritate. Un prim lanț cauzal este cel care 
leagă bunăstarea subiectivă de toleranța, prin mecanismul deja 
cunoscut al sindromului cultural al bunăstării (Inglehart, 1999). 
Potrivit acestei ipoteze persoane cu status socio-economic bun și cu 
o bunăstare subiectivă ridicată vor avea niveluri înalte ale adeziunii la 
valori postmaterialiste, inclusiv ale toleranței față de minoritățile 
etnice. Pe de altă parte, ne aşteptăm ca asupra variabilei dependen-
te să aibă efect și bunăstarea obiectivă. Prezicem, astfel, că scorul 
de atitudine faţă de drepturile minorităţilor va fi corelat și cu alți 
indicatori de status socio-economic, precum mediul de proveniență. 
Astfel, pe baza teoriei modernizării atitudinale, ne așteptăm ca 
rezidenții din mediul urban, considerat mai modern, în care accesul 
la informațiile și atitudinile de tip modern, care promovează toleranța 
și acceptarea diversității, vor avea o mai mare toleranță față de drep-
turile cetățenilor care fac parte din minorități. 

Putem presupune manifestarea unui efect de socializare politică de 
context, sesizabil la nivel individual, care ar putea diferenţia atitudini-
le subecţilor minoritari – eminamente maghiari – de cele ale majorita-
rilor români. de exemplu, discursul emancipaţionist al elitei maghiare 
a insistat puternic pe o retorică a egalităţii şi toleranţei între majori-
tate şi minoritate. O astfel de abordare este instrumentală pentru 
minoritatea maghiară, având în vedere statutul politic inferior al insti-
tuţiilor etnice maghiare din România. Având în vedere situaţia 
maghiarilor din România, dar mai ales efectul prezumat al expunerii la 
acest gen de discurs, este plauzibilă ipoteza că maghiarii ar susţine în 
mai mare măsură egalitatea în drepturi între majoritate şi minoritate. 
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Factori de context
Apelul la variabilele de context are la bază modele faimoase pre-

cum cel al teoriei structurale a eterogenităţii şi inegalităţii formulată 
de (Blau, 1977) sau cele mai operaţionale ale atitudinilor etnice 
formulate de (Allport, 1979; Blalock, 1967; Massey, Hodson, & 
sekulic, 1999). Acestea abordează natura efectelor interacţiunilor 
dintre grupuri asupra atitudinilor reciproce şi consideră că toleranţa 
dintre majoritari şi minoritari este rezultat al anumitor aranjamente 
de populaţie dar şi de distribuţia puterii, mai ales dacă este manifes-
tă în enclave etnice. Allport afirmase încă din 1955, în faimoasa sa 
lucrare despre natura prejudecăţii, că una dintre premisele efectelor 
pozitive ale contactelor dintre categorii etno-culturale diferite este 
statusul egal al grupurilor în situaţia de contact. sinteza meta-anali-
tică din 1992 a lui Mullen și colaboratorii  (Mullen, Brown, & smith, 
1992) pe testele ipotezei lui Allport arată că biasul in-group creşte 
odată cu statusul relativ în grupurile de laborator dar scade, în fond, 
în cercetările de teren. Tot o sinteză a rezultatelor de cercetare ela-
borată de Pettigrew (1998) sugerează că contactul scade prejudeca-
ta fără ca rezultatele să fie, în ansamblu, foarte concludente în acest 
sens. studiind atitudinile etnice pe un eşantion de peste 10000 de 
subiecţi din Iugoslavia înaintea izbucnirii violenţelor etnice care au dus 
la distrugerea respectivei ţări (Massey, et al., 1999) constată că 
intoleranţa cea mai mare se manifesta în enclavele etnice, cei mai 
intoleranţi fiind membri majorităţii care trăiesc în enclave dominate 
de minoritate, exacerbarea intoleranţei fiind explicată prin resenti-
mentul şi restricţiile la adresa puterii pe care statutul lor îl produc. 
de asemenea minoritarii care trăiesc în enclave erau mai intoleranţi 
decât în situaţia de a fi dispersaţi printre majoritari, reacţie la puterea 
cauzată de situaţia de majoritar dar şi la anxietatea de minoritar. 

Toate aceste cercetări sugerează diferenţe în atitudinile faţă de 
minorităţi în funcţie de compoziţia colectivităţilor în care se găsesc 
membri majorităţii şi cei ai minorităţii. Pe de o parte, contactul din-
tre grupuri – ne gândim în primul rând la maghiari şi la români – ar 
fi de natură, potrivit lui Allport sau Pettigrew, să diminueze tensiu-
nile. Pe de altă parte statutul relativ inegal ar trebui să fie de natură 
a produce exacerbarea intoleranţei. Astfel, ne aşteptăm, ca intoleran-
ţa să sporească la români cu cât ponderea maghiarilor este mai mare, 
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unde, la fel ca în exemplul iugoslav, resentimentul provocat de limi-
tările la adresa statutului dominant pot duce la respingerea out-gru-
pului. În mod analog, subiecţii maghiari din colectivităţile cu majori-
tate maghiară ar trebui să fie mai puţin toleranţi ca reacţie la sporul 
de putere pe care situaţia de enclavă o aduce sau, ar putea fi mai 
intoleranţi, dacă este să urmăm exemplul iugoslav descris mai sus. 
Întrebări importante generează şi situaţiile celelalte din posibilele 
combinaţii care includ etnia şi compoziţia colectivităţii şcolare. 

Măsurare
Pentru investigarea atitudinilor faţă de participarea politică, soci-

ală şi economică a grupurilor etnice, mai ales a celor minoritare, am 
utilizat o scală alcătuită din 6 itemi adaptaţi din scala de atitudine 
faţă de minorităţi aplicată iniţial în studiul IEA Cived din 1999, iar de 
noi în ancheta proiectului CNCsIs „Adolescenţi – viitori cetăţeni”1. 
Itemii scalei au fost: Vă prezentăm mai multe afirmaţii. Vă rugăm să 
indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu ele:  Copiii care fac parte 
din anumite grupuri etnice (maghiari, slovaci, rromi etc.) au mai 
puţine şanse ca alţi copii să primească o bună educaţie în această 
ţară;  Adulţii care fac parte din anumite grupuri etnice au mai puţine 
şanse ca alţii să obţină locuri de muncă bune în această ţară; Toate 
grupurile etnice ar trebui să aibă şanse egale de a obţine o educaţie 
bună în această ţară; Toate grupurile etnice ar trebui să aibă şanse egale 
de a obţine locuri de muncă bune în această ţară;  Şcolile ar trebui să 
înveţe elevii să respecte membrii tuturor grupurilor etnice; Membrii 
tuturor grupurilor etnice ar trebui să fie încurajaţi să participe în alegeri 
pentru funcţii oficiale. Acordul sau dezacordul cu aceste întrebări a fost 
înregistrat pe o scală de tip likert cu 5 trepte. 

1 Pentru o analiză cu această scală aplicată unor eșantioane de elevi din clasele 8–12 
din Oradea, vezi Hatos (2010). 
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tabel nr. 1. distribuția răspunsurilor la itemii de atitudine față de drepturile minorităților (%)

Total 
dezacord

dez-
acord

În aceeaşi 
măsură de 
acord şi în 
dezacord

de 
acord

Total 
de 
acord

Ns NR

1. Copiii care fac parte din 
anumite grupuri etnice 
(maghiari, slovaci, rromi etc.) 
au mai puţine şanse ca alţi 
copii să primească o bună 
educaţie în această ţară

23.1 18.3 17.4 19.6 19.4 1.9 .2

2. Adulţii care fac parte 
din anumite grupuri etnice 
au mai puţine şanse ca alţii 
să obţină locuri de muncă 
bune în această ţară

15.0 14.2 22.6 22.6 23.7 1.7 .2

3. Toate grupurile etnice ar 
trebui să aibă şanse egale de 
a obţine o educaţie bună în 
această ţară

1.7 3.1 13.7 32.9 47.7 .8 .2

4. Toate grupurile etnice ar 
trebui să aibă şanse egale de a 
obţine locuri de muncă bune 
în această ţară

1.9 3.6 13.8 33.1 46.7 .6 .2

5. Şcolile ar trebui să înveţe 
elevii să respecte membrii 
tuturor grupurilor etnice

2.9 3.1 14.3 32.4 46.6 .5 .2

6. Membrii tuturor 
grupurilor etnice ar trebui să 
fie încurajaţi să participe în 
alegeri pentru funcţii oficiale

7.2 6.9 25.8 26.7 31.0 2.2 .3

Tabelul de mai sus atestă că acordul cel mai generalizat în obțin 
propozițiile care stipulează principii de egalitate de șanse în timp ce 
itemii care conțin evaluări negative ale realității prezente întrunesc un 
acord mai scăzut. scala cu toţi cei 6 itemi are o foarte bună fideli-
tate (alpha>0,8) în ambele subeşantioane.  date incomplete la 
aceasta scală întâlnim la 61 de cazuri (0,6% din eşantion) astfel 
încât inputarea valorilor lipsă fiind recomandabilă acestea au fost 
înlocuite prin regresie multiplă. scorul final al fiecărui subiect a fost 
calculat prin însumarea valorilor la fiecare item. 
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Rezultate
Comparaţii bivariate
Comparaţiile dintre România şi Ungaria arată un nivel mai mare 

al acceptării minorităţilor etnice în România decât în Ungaria. Teste 
non-parametrice arată că între cele două populaţii distribuţiile sunt 
diferite2

tabel nr. 2. Atitudinea față de drepturile minorităților pe țări

Grup n medie Abatere standard

Ungaria 998 21.901 5.245

România 808 23.271 4.184

Schiţă: test t pe două eşantioane; cAlcul; atitudini etnice
figura 1. distribuții ale atitudinii față de minorități pe țări

Pentru această constatare se pot invoca câteva corelaţii: fie rezul-
tatele sunt afectate de suprareprezentarea populaţiei urbane în eşan-
tionul românesc – aşteptându-se ca toleranţa faţă de minorităţi să 
fie mai mare la oraşe decât în mediul rural fie atitudinea medie din 
România este influenţată de ponderea mare a maghiarilor în acest 
eşantion, aflaţi ei înşişi în situaţie de minoritate. Comparaţiile medii-

2 p(K-s)<0,01; p(shapiro-Wilks)<0,01
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lor atitudinilor faţă de minorităţile etnice confirmă cea de-a doua 
ipoteză de lucru: scorurile medii pe ţări nu sunt afectate serios de 
distribuţiile pe medii, în schimb sunt afectate de prezenţa unui sub-
eşantion masiv de persoane aparţinând unei minorităţi etnice în sub-
eşantionul românesc: maghiarii. Maghiarii din România au, natural, 
scoruri de atitudine faţă de minorităţile etnice mult mai mari decât 
coetnicii lor din Ungaria sau decât reprezentanţii majorităţii din 
România. de fapt, diferenţele dintre maghiarii din Ungaria şi românii 
din România sunt nesemnificative în ceea ce priveşte percepţia asu-
pra tratamentului dezirabil pentru minorităţile etnice. 

tabel nr. 3. Atitudinea față de drepturile minorităților pe țări și pe medii
Țara Tip așezare Atitudine etnică

Ungaria
urban 22.87
rural 20.19

România
urban 23.75
rural 22.43

 

tabel nr. 4. Atitudinea față de drepturile minorităților pe țări și etnii
Țara Etnie Atitudine etnică

Ungaria Maghiară 21.84

România
Alta (Română) 22.30
Maghiară 25.55

Modelarea multivariată a atitudinii faţă de drepturile minorităţilor etnice

Pentru explicarea atitudinii faţă de  minorităţile etnice (ideologiei 
etnice) am realizat o modelare în blocuri, folosind trei blocuri de 
variabile: 1) variabile individuale structurale: genul, nivelul de instruc-
ţie, starea civilă, etnia; 2) Atitudini şi comportamente individuale: 
încrederea socială, participarea asociativă şi satisfacţia cu viaţa; 3) 
Caracteristici de context: indicele de fracționalizare etno-lingvistică 
Harfindahl şi tipul de localitate (urban sau rural). Unele variabile de 
context nu au fost introduse în modelare datorită riscului de coline-
aritate (ţara, care corelează puternic cu etnia şi populaţia totală a 
localităţii, care corelează cu tipul de localitate). 
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Modelele cu predictori individuali au fost cu un grad de determi-
nare scăzut (1,4% pentru modelul care include blocurile de variabile 
1 şi 2) în timp ce introducerea celor două caracteristici de context a 
produs un salt al coeficientului de determinare la 9,6%. se deduce de 
aici că atitudinile ideologiile etnice au o puternică determinare con-
textuală. Această constatare sugerează că ipoteza interacţionale, de 
genul celei a contactului sau a conflictului ar putea fi valide pentru 
explicarea ideologiilor etnice ale românilor şi maghiarilor din zona de 
la graniţa comună a României şi Ungariei. 

Rezultate ale modelării multivariate
În mod destul de neaşteptat, genul, statutul marital sau vârsta nu 

par a avea efecte semnificative asupra caracteristicii dependente. 
Modelele atestă în mod consistent parametri negativi în cazul 

românilor. semnificaţia parametrilor creşte odată cu introducerea 
predictorilor din blocul 2 şi 3. Aceasta poate fi indiciul unei puternice 
ideologii exclusiviste, de tip naţionalism etnic, generalizate la nivelul 
întregii populaţii de etnie românească, care afectează reprezentarea 
drepturilor reprezentanţilor minoritarilor indiferent de statusul socio-
economic sau de caracteristicile de context. sursele acestei ideologii 
nu pot fi investigate credibil cu datele aflate la îndemână în studiul 
nostru. 

Odată cu introducerea variabilelor din blocul 3, nivelul de instruc-
ţie apare ca având un efect negativ asupra toleranţei faţă de dreptu-
rile minorităţilor: rezultatele sugerează că naţionalismul etnic este cu 
atât mai puternic cu cât persoana este mai educată. Aici avem 
indiciul persistenţei unei culturi de tip romantic, perpetuată probabil 
şi prin pedagogia de tip naţionalist care reproduce în mare măsură 
ideologia naţionalistă de tip etnicist dominantă în perioada moderni-
zării celor două ţări. 

Variabilele capitalului social – încrederea şi participarea asociativă 
au un efect neaşteptat asupra ideologiei etnice. la controlul după 
variabilele de context, atât încrederea cât şi participarea apar cu 
efecte negative, cu alte cuvinte, cu cât încrederea şi participarea 
asociativă sunt mai puternice cu atât scade toleranţa faţă de drep-
turile minorităţilor etnice. din acest rezultat, coroborat cu variaţia 
semnificaţiei parametrilor celor două variabile la introducerea măsu-
rilor contextului putem infera următoarele:
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1. formele de capital social înregistrate indică mai degrabă vari-
antele exclusive ale sociabilităţii, de tip bonding. Acest aspect este 
evident în cazul participării asociative, unde am înregistrat deja rezul-
tatul neaşteptat al unei participări mai intense în România decât în 
Ungaria, rezultat pe care l-am pus în oarecare măsură pe seama 
mobilizării etnice în contextele diverse din punct de vedere etnic ale 
Transilvaniei de NV. În cazul încrederii putem doar presupune o ase-
menea logică – este posibil ca scala de încredere generalizată folosi-
tă să măsoare în bună măsură, totuşi, încredere strategică. 

2. Relaţia dintre capitalul social şi variabila dependentă este func-
ţie de variabilele de context: parametri încrederii şi ai participării 
asociative sunt puternic afectaţi de introducerea compoziţiei etnice a 
colectivităţii şi a tipului de colectivitate în modelare. Astfel, parame-
trul încrederii pierde din semnificaţie în timp ce parametrul participă-
rii sporeşte, amândouă modificările sugerând că impactul capitalului 
social este diferit în funcţie de contextul social în care este măsurat.

Un parametru interesant este cel al bunăstării subiective asupra 
variabilei dependente: persoanele cu niveluri înalte ale bunăstării 
subiective au şi niveluri mai mari ale toleranţei faţă de drepturile 
minorităţilor.  Acest parametru, împreună cu cel al etniei, explică, 
probabil, diferenţele dintre România şi Ungaria în ceea ce priveşte 
distribuţia variabilei dependente. 

Rezultatele modelării în funcţie de variabilele de context, confir-
mă, aparent, ipoteza contactului. Indicele de fracţionalizare etno-
lingvistică are un efect foarte puternic asupra ideologiilor etnice: cu 
cât o colectivitate este mai diversă din acest punct de vedere cu atât 
mai toleranţi sunt cei din colectivitatea respectivă, chiar şi controlând 
după etnia subiectului. Efectul invers, prezis de teoria puterii şi sta-
tusului, nu se confirmă. Potrivit logicii reliefate de modelul de regre-
sie, de pildă, subiecţii de etnie română devin mai deschişi către 
acordarea de drepturi concetăţenilor lor care aparţin unor minorităţi 
etnice cu cât comunităţile în care trăiesc sunt mai diverse. 

Pe de altă parte, efectul tipului de localitate de rezidenţă este din 
nou neaşteptat: acceptarea drepturilor pentru minorităţi este inhiba-
tă în mediul urban, comparativ cu localităţile urbane. Aceasta poate 
explica, alături de efectul nivelului de instrucţie, micul dezavantaj 
agregat al subiecţilor din Ungaria comparativ cu cei din România. 
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Rezultatele din aceste analize trebuie tratate, totuşi, cu prudenţă, 
datorită validităţii lor limitate. datele au fost culese folosind eşanti-
onare multistadială, ele fiind astfel grupate după localităţile selectate 
iniţial, în primul stadiu al eşantionării. Acest aspect ridică problema 
variaţiei intra- şi inter-specifice. dacă varianţa inter-specifică, măsu-
rată prin coeficientul de inter-corelaţie, depăşeşte pragul limită de 5% 
din variaţia totală, este necesară utilizarea regresiei liniare ierarhice 
(multinivel) pentru analizarea datelor. În acest caz impactul real al 
variabilelor de context va fi mai bine cunoscut, precum şi efectul 
interacţiunilor dintre variabilele de context şi cele individuale. 

Principalele constatări
-	 Acceptarea drepturilor pentru minorități este semnificativ mai 

mare în România decât în Ungaria. Aceasta se întâmplă datorită 
scorurilor subiecților etnici maghiari din România. Între Românii din 
România și maghiarii din Ungaria nu înregistrăm, de fapt, diferențe 
din acest punct de vedere. 

-	 Modelele multivariate sugerează o răspândire puternică a unei 
ideologiei naționalist etnice, indicată de efectele negative ale nivelului 
de instrucție ridicat și ale rezidenței urbane asupra toleranței față de 
drepturile minorităților etnice. 

-	 datele indică un efect negativ al participării civice asupra 
toleranței etnice. Coroborat cu rezultatele care arată o participare 
voluntară mai intensă în România decât în Ungaria avem indiciul 
sporirii participării datorită solidarității reactive în condiții de 
competiție etnică. Participarea este în acest caz de tip bonding și 
încurajează mai degrabă exclusivismul de tip etnic. 

-	 Modelele multivariate confirmă ipoteza contactului în ceea ce 
privește explicarea atitudinile etnice: măsurile toleranței etnice spo-
resc odată cu indicele de fracționalizare etno-culturală (Harfindahl) 
ale localității investigate. 

Rezultatele de mai sus trebuie receptate din perspectiva limitelor 
datelor și ale tehnicilor statistice utilizate. Analize mai aprofundate 
trebuie să valideze datele anchetei comparative, pe de o parte, iar pe 
de alta să aplice tehnici statistice adecvate tipului de date aflat la 
dispoziție. 
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tabel nr. 5. modele de regresie olS ale atitudinii față de drepturile minorităților
B Eroare standard Beta t sig.

Constant 22,900 0,427 53,668 0,000
sex (masculin=1) -0,325 0,239 -0,033 -1,359 0,174
Educație(diplomă 
universitate=1) -0,245 0,328 -0,019 -0,746 0,456

stare civilă 
(niciodată 
căsătorit=1)

-0,253 0,317 -0,020 -0,799 0,425

Etnie (Română=1) -0,624 0,273 -0,057 -2,286 0,022
Vârsta chestionatului -0,001 0,008 -0,002 -0,070 0,945
Membru asociativ
Încredere
satisfacția vieții
%Maghiari
Urban 

R2=0.003

B Eroare standard Beta t sig.
Constant 23,519 0,788 29,860 0,000
sex (masculin=1) -0,346 0,238 -0,035 -1,451 0,147
Educație(diplomă 
universitate=1) -0,172 0,333 -0,013 -0,517 0,605

stare civilă 
(niciodată 
căsătorit=1)

-0,287 0,315 -0,022 -0,909 0,364

Etnie (Română=1) -0,899 0,294 -0,082 -3,060 0,002
Vârsta chestionatului 0,000 0,008 0,000 0,008 0,993
Membru asociativ -0,065 0,071 -0,024 -0,921 0,357
Încredere -0,188 0,043 -0,117 -4,365 0,000
satisfacția vieții 0,044 0,027 0,042 1,643 0,101
%Maghiari
Urban 

R2=0.013

B Eroare standard Beta t sig.
Constant 28,682 0,867 33,068 0,000
sex (masculin=1) -0,303 0,228 -0,031 -1,328 0,184

Educație (diplomă 
universitate=1) -0,948 0,325 -0,073 -2,915 0,004
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stare civilă 
(niciodată 
căsătorit=1)

-0,364 0,302 -0,028 -1,205 0,228

Etnie (Română=1) -2,799 0,404 -0,256 -6,933 0,000
Vârsta chestionatului -0,005 0,008 -0,014 -0,601 0,548
Membru asociativ -0,143 0,068 -0,052 -2,097 0,036
Încredere -0,084 0,042 -0,052 -1,996 0,046
satisfacția vieții 0,090 0,026 0,086 3,434 0,001
%Maghiari -3,944 0,513 -0,291 -7,690 0,000
Urban -2,663 0,245 -0,260 -10,878 0,000

R2=0.096

Bibliografie

Allport, G. W. (1979). The Nature of Prejudice: Basic Books.
Blalock, H. M. (1967). Toward a theory of minority-group relati-

ons: New York: Wiley.
Blau, P. M. (1977). Inequality and heterogeneity: a primitive the-

ory of social structure: New York: free Press.
Coenders, M., & scheepers, P. (2003). The Effect of Education 

on Nationalism and Ethnic Exclusionism: An International Comparison 
(Vol. 24, pp. 313–343): JsTOR.

Gaasholt, Ø., & Togeby, l. (1995). Interethnic tolerance, educati-
on, and political orientation: Evidence from denmark. 17(3), 265–285.

Trust, well-being and democracy 88–120 (1999).
Massey, G., Hodson, R., & sekulic, d. (1999). Ethnic Enclaves and 

Intolerance: The Case of Yugoslavia (Vol. 78, pp. 669): HeinOnline.
Mullen, B., Brown, R., & smith, C. (1992). Ingroup bias as a 

function of salience, relevance, and status: An integration. European 
Journal of Social Psychology, 22(2), 103–122.

Pettigrew, T. f. (1998). INTERGROUP CONTACT THEORY 
(Vol. 49, pp. 65–85).

Putnam, R. d. (1993). The prosperous community. The American 
Prospect, 4(13), 35–42.

Rossteutscher, s. (2005). Democracy and the role of associations: 
political, organizational, and social contexts. london; New York, NY: 
Routledge.



AdRIAN HATOs

282

stouffer, s. (1955). Communism, Conformity, and Civil Liberties. 
New York: doubleday.

Tajfel, H. (1981). Human Groups and Social Categories: Studies 
in Social Psychology: Cambridge University Press.

Uslaner, E. M. (2002). The moral foundations of trust: Cambridge 
University Press.



283

Grupurile sociale joacă un rol major în structura socială. Carac-
teristicile definitorii ale grupurilor se regăsesc în numărul de mem-
brii, cultura grupului, poziţia socială, accesul la resurse etc.. Toate 
acestea, şi în special poziţia socială şi accesul la resurse, generează 
diferenţiere între grupuri, determinând astfel procesul de discriminare. 
Discriminarea se referă la privarea unui individ sau a unui grup de 
accesul la diverse resurse. Potrivit lui Giddens „discriminarea se referă 
la comportamentul real faţă de celălalt grup. Ea poate fi observată în 
activităţile care îi înlătură pe membrii unui grup de la ocaziile oferite 
altuia, ca în cazul unui cetăţean negru căruia i se refuză o slujbă dis-
ponibilă doar pentru unul alb” (Giddens, 2000, p. 235)

Din punct de vedere sociologic, nu doar plurivariabilitatea gru-
purilor este importantă, ci şi importanţa individuală şi colectivă atri-
buită caracteristicilor care determină apartenenţa la aceste grupuri. 
Referitor la grupurile etnice, caracterizarea se realizează în funcţie de 
elemente obiective (limbă, religie, teritoriu etc.), respectiv de elemen-
tele subiective (discurs depre evoluţia comunităţii, credinţe şi mituri 
referitoare la etnogeneză, reprezentări subiective unitare despre tră-
săturile caracteristice ale grupului) (Horvath, 1996). Abordările care 
accentuează dimensiunile subiective ale etnicităţii subliniază faptul că 
nu diferenţele obiective în sine determină formarea unor graniţe etni-
ce, ci anumite semnificaţii sociale legate de aceste diferenţe. Astfel 
elementele obiective de delimitare a graniţelor unui grup etnic trebuie 
să aibă ataşată o relevanţă socială, iar în funcţie de aceasta se reali-
zează autoidentificarea şi heteroidentificarea etnică. Ceea ce este de 
reţinut cu privire la definirea grupurilor etnice este faptul că aceste 
caracteristici definitorii comune ale indivizilor incluşi într-un grup sunt 
cele care generează şi contribuie la coeziunea grupului respectiv. În-
chiderea grupurilor „se referă la procesul prin care grupurile îşi menţin 
graniţele care le separă de alte grupuri. Aceste graniţe sunt formate 
prin mijloace de excludere, care duc la acutizarea diviziunilor între un 
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grup etnic şi altul” (Gidden,2000, p. 237). Referitor la relaţia minori-
tate-majoritate, trebuie subliniat că „membrii grupurilor minoritare au 
adesea un puternic sentiment al solidarităţii de grup, derivat în parte 
din experienţa comună referitoare la excludere” (Giddens, 2000, p. 
261) , şi în consecinţă, atitudini şi opinii mai tranşante vis-a-vis de 
alte grupuri.

Caracteristicile definitorii ale grupurilor etnice sunt prezentate de 
regulă în contrast cu cele specifice altor grupuri. Aceste caracteristici 
sunt cele care susţin unitatea grupului şi diferenţierea faţă de celelalte 
grupuri etnice. Percepţia individuală cu privire la apartenenţa etnică 
a unui individ la un anumit grup constituie baza în formarea stereoti-
piilor şi a prejudecăţilor cu privire la caracteristicile specifice grupului. 
Aceste reprezentări colective presupun un proces de evaluare şi mar-
chează formarea unei anumite atitudini faţă de individul sau grupul 
în cauză (Horvath, 1996). Discriminarea continuă are ca şi rezultat 
marginalizarea care presupune un control şi acces scăzut la resurse. 

Referitor la relaţia dintre români şi maghiari, studii anterioare au 
identificat existenţa unei atitudini favorabile cu privire la grupul de 
apartenenţă şi discriminatoare la adresa grupui de non-apartenenţă 
(Paul, Tudoran & Chilariu, 2005). Atât în cazul românilor cât şi a 
maghiarilor sunt identificate tendinţe etnocentrice care se creează 
prin amplificarea imaginii pozitive auto-percepute. Românii se au-
to-identifică şi îi identifică pe maghiari preponderent ţinând cont de 
dimensiunea naţională.

Discriminarea în Europa şi în România
Datele prezentate în această secţiune sunt rezultate ale Euroba-

rometrului special 296 realizat de către Comisia Europeană în 2008. 
Potrivit acestui raport, datele indică scoruri pozitive pentru discri-
minare etnică: 62% dintre respondenţi au afirmat că aceasta este 
întâlnită des în ţara lor, iar pentru acelaşi item în 2006 scorul era mai 
mare cu 2 procente (datele pe anul 2006 se referă la EU25, iar cele 
pe 2008 la EU27).

Comparativ cu cinci ani în urmă discriminarea pe tipuri este văzută 
ca fiind mai puţin răspândită (în 2006 şi 2008) cu excepţia originii 
etnice care era considerată de către 49% dintre respondenţi mai răs-
pândită în 2006 şi de către 48% în 2008.
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15% dintre europeni afirmă că au fost discriminaţi în ultimul an, 
dintre aceştia 2% afirmă că au fost discriminaţi pe criteriu etnic, iar 
în România procentul celor care se simt discriminaţi a fost de 10%, 
la nivel european ocupând penultimul loc. Unul dintre aspectele sem-
nalate în cadrul eurobarometrului este acela că discriminarea etnică 
este mai frecventă în cazul celor care s-au născut în afara Europei.

Referitor la raportarea faţă de evenimentele discriminatorii, 3 din 
10 eurpoeni au afirmat că au fost martori la astfel de situaţii: dacă 
doar 2% spun că au fost discriminaţi pe criteriu etnic, 14% susţin că 
au fost martorii unei eveniment discriminatoriu pe considerent etnic. 
În România procentul celor care au susţinut că au fost martorii unui 
eveniment discriminatoriu a fost de 18%. De asemenea martorii la 
situaţii de discriminare sunt într-o proporţie mai mare din rândul celor 
care au prieteni de altă etnie: dintre cei 14% care au fost martorii 
discriminării pe criteriu etnic 21% au prieteni de etnie diferită

Conform barometrului în România discriminarea românilor se în-
tâlneşte în următoarele situaţii: la angajarea într-un loc de muncă 
6%, la locul de muncă, în relaţia cu autorităţile şi în locurile publice 
cu un scor de 5% , în justitie şi spital/policlinică cu un scor de 4%. 
În ceea ce priveşte maghiarii situaţia se prezintă astfel: la angajarea 
într-un loc de muncă în cazul a 8% dintre respondenţi, la locul de 
muncă, în relaţia cu autorităţile şi în locurile publice cu un scor de 
7%, în justiţie şi spitale 6% , la şcoală 5%.

Percepţia discriminării în regiunea de graniţă România – Ungaria
secţiunea îşi propune o investigaţie de tip exploratoriu a percepţiei 

discriminării înregistrată în cele două regiuni din zona de graniţă Ro-
mânia-Ungaria, urmărind identificarea diferenţelor în ceea ce priveşte 
nivelurile obţinute în cazul celor două ţări, cât şi diferenţele obţinute 
în cazul celor două grupuri cuprinse în studiu: românii, respectiv ma-
ghiarii. 

specificul temei abordate determină în primul rând sublinierea 
anumitor aspecte cu privire la datele analizate. Rezultatele prezentate 
pornesc de la analiza comparativă a percepţiei discriminării identifica-
tă în cazul celor două ţări (România şi Ungaria), cele două naţionali-
tăţi (români şi maghiari din cele două ţări) şi cele două etnii (românii, 
respectiv maghiarii din ambele ţări). Pornind de la caracteristicile care 
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determină aprecierea discriminării, statutul de grup minoritar al româ-
nilor, respectiv al maghiarilor reprezintă principalul element invocat în 
explicarea nivelurilor diferite ale discriminării percepute. Unul dintre 
impedimentele întâmpinate în cadrul analizei îl reprezintă structura 
eşantionului din Ungaria, unde a fost obţinută o sub-reprezentare a 
românilor. Acest aspect determină formularea cu prudenţă a enunţu-
rilor cu privire la aprecierea discriminării, în general, şi a discrimină-
rii pe criterii etnice, în special. Astfel, cu toate că valorile obţinute 
în România în analiza comparativă dintre cele două ţări şi valorile 
obţinute pentru maghiarii din România exprimă un nivel ridicat al 
discriminării percepute, lipsa datelor pentru românii din Ungaria, din 
perspectiva grupului minoritar, poate contribui la interpretări diferite. 

Datele confirmă o diferenţă semnificativă în ceea ce priveşte per-
cepţia discriminării în cele două ţări (c2 = 87.7; sig.000; adjusted 
residual 9.4), în sensul unei discriminări percepute mai intens de către 
respondenţii incluşi în eşantionul din România. Potrivit datelor pre-
zentate în tabelul de mai jos, 14, 3% dintre persoanele din România 
se consideră discriminate, comparativ cu doar 2,4% din persoanele 
din Ungaria.

Revenind la aspectul menţionat anterior, valorile obţinute pentru 
eşantionul din România pot fi influenţate de lipsa evaluării grupului 
minoritar al românilor din Ungaria. Fără investigarea percepţiei discri-
minării raportată de către acest grup, datele generale obţinute pentru 
Ungaria pot prezenta valori diferite decât cele obţinute în cazul aces-
tui studiu. Considerăm că adăugând acest grup în studiu, procentele 
obţinute pentru Ungaria ar creşte semnificativ. 
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De asemenea, referitor la explicarea nivelurilor diferite ale discri-
minării percepute obţinute pentru cele două ţări, trebuie să facem re-
ferire la evoluţia recentă a migraţiei românilor în ţara vecină, această 
mişcare fiind justificată şi prin ahiziţia de locuinţe în localităţile de la 
graniţă. În cazul acestei populaţii, apartenenţa la grupul minoritar al 
românilor este dificil de evaluat datorită lipsei unei perioade mai lungi 
de locuire în ţara gazdă (necesară pentru dezvoltarea unui sentiment 
de apartenenţă), cât şi a situaţiilor în care indivizii îşi păstrează lo-
curile de muncă din România, fac naveta zilnic, relaţiile sociale din 
România se păstrează, iar în ţara gazdă nu se investeşte în noi relaţii 
sociale, astfel viaţa de aici se desfăşoară doar în jurul gospodăriei, fără 
să existe un contact direct cu populaţia majoritară.. Aceste observaţii 
pot constitui subiectul unor investigaţii ulterioare, care să îşi propună 
ca obiectiv principal evaluarea nivelului de integrare în cadrul comuni-
tăţilor a populaţiei minoritare române recent migrantă. 

Percepţia discriminării înregistrată în cele două ţări
Percepţia discriminării Ungaria România Total
nU 97,6% 85,7% 92,4%
DA 2,4% 14,3% 7,6%

În ceea ce priveşte diferenţele înregistrate pe cele două naţiona-
lităţi, românii, respectiv maghiarii, analizele relevă relaţii semnifica-
tive: c2 = 11.4; sig.000. Pentru populaţia din cele două ţări, potrivit 
datelor, 3% dintre romanii se consideră discriminaţi, comparativ cu 
7,4% dintre maghiarii din România şi Ungaria. Acest aspect este 
interesant din perspectiva includerii în analiză a maghiarilor din Un-
garia, care nu ar trebui să prezinte niveluri ridicate ale discriminării 
percepute, determinând astfel lipsa unei diferenţe semnificative faţă 
de valorile obţinute pentru românii din România. Acest rezultat indică 
o autopercepţie a discriminării ridicată în cazul populaţiei maghia-
re, indiferent de statutul grupului din care fac parte, majoritar sau 
minoritar. De asemenea, trebuie reţinut că datele sunt înregistrate 
pentru orice criteriu utilizat în discriminare, variabila măsurând doar 
percepţia apartenenţei la un grup discriminat, indiferent de motivul 
discriminării. 
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Percepţia discriminării înregistrată în funcţie de cele două etnii

 Percepţia discriminării Maghiari din 
Ungaria şi România

Români din 
România Total

nU 92,6% 97,0% 93,8%
DA 7,4% 3,0% 6,2%

Analizele realizate pe eşantionul din România relevă acelaşi tip de 
relaţie, valoarea semnificaţiei fiind foarte puternică: discriminarea se 
dovedeşte diferintă în funcţie de cele două etnii, români, respectiv 
maghiari (c2 = 117.7; sig.000; adjusted residual 10.9): 31% dintre 
maghiarii din România se simt discriminaţi, comparativ cu 3% din ro-
mânii din România. Cu alte cuvinte, din 89 de persoane din România 
care se consideră discriminate, 75 sunt de etnie maghiară. Referitor 
la aceste rezultate, trebuie subliniat faptul că analizele se referă la 
percepţia discriminării de orice tip, şi nu doar cea pe criterii etnice. 
Totuşi valorile obţinute indică prezenţa discriminării pe criterii etnice 
în zona de graniţă din România. 

Percepţia discriminării înregistrată în România pentru cele două etnii
Percepţia discriminării Maghiari Români Total
NU 68,2% 97,0% 87,4%
DA 31,8% 3,0% 12,6%

Ca o sinteză a rezulatelor putem afima că dintre cele două ţări, în 
România sunt mai multe persoane care se consideră dicriminate, iar 
ca şi diferenţe între cele două naţionalităţi, sunt mai mulţi maghiari 
care se consideră discriminaţi. valorile obţinute în România indică 
niveluri ridicate ale discriminării percepute în cazul grupului minoritar 
al maghiarilor. Tema necesită realizarea unei analize comparative în 
ceea ce priveşte percepţia discriminării în cazul populaţiilor minoritare 
din cele două ţări, maghiari din România, comparativ cu români din 
Ungaria. Datele disponibile nu permit aceasta analiză, astfel enunţu-
rile trebuie formulate cu prudenţă. 
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Caracteristici ale persoanelor discriminate 
În cele ce urmează vom analiza anumite caracteristici care se re-

laţionează cu niveluri diferite ale percepţiei discriminării: gen, vârstă, 
educaţie, nivelul veniturilor din gospodărie, starea civilă, mediul de 
rezidenţă. Relaţii relevante din punct de vedere statistic se regăsesc 
doar în cazul eşantionului din Ungaria pentru genul şi vârsta subiecţi-
lor. Alte caracteristici socio-demografice nu se dovedesc implicate în 
explicarea discriminării percepute.

Diferenţe semnificative se înregistrează cu privire la distribuţia în 
funcţie de gen a respondenţilor (c2 = 6.3; sig.019; adjusted residu-
al=2.5). Contrar aşteptărilor bărbaţii incluşi în studiu se consideră 
disciminaţi în procent mai mare comparativ cu femeile, 3.9% compa-
rativ cu 1.4%. 

Percepţia discriminării înregistrată în funcţie de gen 
(rezultate pentru eşantionul din Ungaria)

Percepţia discriminării Fem. Masc. Total

nu 98,6% 96,1% 97,6%
da 1,4% 3,9% 2,4%

Aprecierea discriminării se diferenţiază în funcţie de vârsta subiec-
ţilor, în sensul unei vârste medii mai mari în cazul persoanelor care 
nu se consideră discriminate. Relaţia este semnificativă doar pentru 
eşantionul din Ungaria (F=4,9; sig. 027).

Pentru explicarea nivelurilor discriminării percepute, modelul de 
regresie logistică testat pentru eşantionul din Ungaria nu explică de-
cât 6% din variaţia variabilei incluse în analiză (nagelkerke R squa-
re=.065). Modelul testat nu este complet datorită lipsei variabilei 
etnicităţii, care se dovedeşte a fi factorul pricipal în cazul eşantionului 
din România. De asemenea, nici variabila referitoare la venitul din 
gospodărie nu a putut fi inclusă în analiză datorită erorilor de înregis-
trare. Dintre variabilele incluse în model, genul subiecţilor şi vârsta îşi 
păstrează semnificaţia, genul înregistrând valorile cele mai mari. 
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Model explicativ testat pentru eşantionul din Ungaria
B s.E. Wald df sig. Exp(B)

male01 1,196 ,444 7,241 1 ,007 3,306
age -,040 ,016 6,466 1 ,011 ,960
higher_ed01 -,222 ,755 ,087 1 ,768 ,801
Constant -2,563 ,707 13,145 1 ,000 ,077

Modelul propus pentru eşantionul din România are o mai mare 
putere de predicţie, explicând 31% din variaţia variabilei discriminare 
(nagelkerke R square=.31). Etnicitatea înregistrează cele mai mari 
valori, fiind astfel considerat factorul cu cea mai mare putere se pre-
dicţie. Genul subiecţilor şi vârsta sunt şi ei factori care sunt păstraţi în 
cadrul modelului, vârsta cu o valoare negativă semnificând o percepţie 
mai ridicată a discriminării în cazul persoanelor tinere, iar genul îndi-
când valori mai mari în cazul bărbaţilor. 

Aceste rezultate indică prezenţa atât a grupului majoritar, cât şi a 
celui minoritar, fiind posibilă evaluarea impactului pe care îl are etni-
citatea asupra discriminării percepute. Datele indică autopoziţionarea 
maghiarilor în cadrul unui grup discriminat, marginalizat. Referitor la 
acest aspect, sugerăm necesitatea investigării situaţiilor de discrimi-
nare reală comparativ cu percepţia atitudinilor discriminatorii, evalu-
area diferenţelor dintre atitudinile discriminatorii şi comportamentele 
- acţiunile discriminatorii fiind importante în acest context. 

Model explicativ testat pentru eşantionul din România
B s.E. Wald df sig. Exp(B)

male01 ,520 ,259 4,025 1 ,045 1,681
age -,021 ,008 6,531 1 ,011 ,980
higher_ed01 ,368 ,312 1,388 1 ,239 1,445
elem_ed01 1,013 ,556 3,318 1 ,069 2,754
roman01 -2,964 ,321 85,500 1 ,000 ,052
Constant -,105 ,439 ,057 1 ,811 ,900

Tipuri de discriminare
Atât datele prezentate anterior, cât şi rezultatele cu privire la cri-

teriile în funcţie de care subiecţii se consideră discriminaţi confirmă o 
discriminare în această regiune percepută pe baza afilierii etnice, dar 
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şi a naţionalităţii. Principalele trei criterii menţionate de către subiecţi 
sunt naţionalitatea, etnia şi limba.

Datele prezentate în tabelul de mai jos sugerează niveluri mai 
ridicate ale discriminării pe bază de naţionalitate înregistrate în Ro-
mânia. Din cei care se autoapreciază ca făcând parte dintr-un grup 
discriminat în funcţie de naţionalitate, 76% sunt din Romania (c2 = 
21,5; sig.000). Rezultatele se referă la grupul minoritar al maghiarilor 
din România, care raportează o percepţie mai ridicată a discriminării.

Percepţia discriminării după criteriul naţionalităţii, 
valori obţinute pentru cele două ţări
Percepţia discriminării Ungaria România Total
nu 73,9% 23,2% 33,1%
Adjusted Residual 4,6 -4,6  
Da 26,1% 76,8% 66,9%
Adjusted Residual -4,6 4,6  

Analizele realizate pe subiecţii din România confirmă enunţurile 
anterioare. Rezultatele obţinute pe eşantionul din România evidenţia-
ză niveluri ridicate ale discriminării percepute în funcţie de naţionalita-
te în cazul maghiarilor. 81.7% dintre aceştia se consideră discriminaţi 
pe baza naţionalităţii (c2 = 6.3; sig.024). valorile sunt obţinute din 



sORAnA săvEAnU

292

totalul populaţiei care se autoapreciază ca fiind discriminată (133 de 
persoane). Cu alte cuvinte, din 62 de persoane care se declară ca 
făcând parte dintre-un grup discriminat în funcţie de naţionalitate, 52 
sunt maghiari. Două aspecte trebuie menţionate referitor la aceste 
rezultate. În primul rând valorile obţinute pentru percepţia discrimi-
nării comparativ cu valorile medii obţinute pentru alte ţări europene 
(Eurobarometru, 2008) plasează România pe o poziţie medie, dacă 
nu chiar spre sfârşitul clasamentului. Datele studiului de faţă confirmă 
această poziţie, cu un procent de 7.6 a persoanelor care se consideră 
discriminate. Cu toate acestea, procentul înregistrat de maghiarii din 
România sugerează investigaţii ulterioare, care să explice această au-
toapreciere. Mai mult, un astfel de studiu ar putea analiza şi modul în 
care populaţia minoritară diferenţiază atitudinile şi comportamentele 
discriminatorii pe criterii etnice sau cele în funcţie de naţionalitate. 

Percepţia discriminării după criteriul naţionalităţii, 
valori obţinute pentru cele două etnii
Percepţia discriminării maghiari români Total
nu 18,3% 55,6% 22,5%
Adjusted Residual -2,5 2,5  
da 81,7% 44,4% 77,5%
Adjusted Residual 2,5 -2,5  

Comparativ cu aprecierea discriminării în funcţie de naţionalita-
te, discriminarea etnică înregistrează valori mai scăzute. Şi în cazul 
acestui criteriu, procentele obţinute în România sunt mai mari, astfel 
în România, comparativ cu Ungaria, mai mulţi dintre respondenţi se 
consideră discriminaţi pe criterii etnice (c2 = 4.3; sig.04).

Percepţia discriminării după criteriul etnicităţii, 
valori obţinute pentru cele două ţări
Percepţia discriminării Ungaria România Total
nu 65,2% 41,6% 46,0%
Adjusted Residual 2,1 -2,1  
da 34,8% 58,4% 54,0%
Adjusted Residual -2,1 2,1  
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Testele nu relevă diferenţe semnificative pentru eşantionul din Ro-
mânia cu privire la discriminarea etnică înregistrată pentru cele două 
grupuri, românii, respectiv maghiarii. Astfel dacă discriminarea după 
criteriul naţionalităţii este percepută de către maghiarii din România 
într-un procent semnificativ mai mare decât românii, discriminarea 
etnică nu indică astfel de diferenţe. Revenim în acest sens la menţiu-
nea cu privire la necesitatea investigării diferenţelor în ceea ce priveş-
te autopoziţionarea în cadrul unui grup marginalizat, evaluarea fiind 
realizată în funcţie de criterii etnice sau în funcţie de naţionalitate. 

Datele obţinute în urma analizelor variabilei discriminare în funcţie 
de limba vorbită confirmă diferenţe între cele două ţări (c2 = 16.9; 
sig.000): populaţia din România înregistrează şi în cazul acestui tip de 
discriminare valori mai mari comparativ cu Ungaria. Totuşi analizele 
realizate pentru populaţia din România nu indică o percepţie mai mare 
a discriminării în funcţie de acest criteriu în cazul populaţiei maghiare. 
Aceste rezultate sunt interesante din perspectiva excluziunii maghiari-
lor datorită barierelor lingvistice. Facem referire astfel la studiile care 
explică diferenţele în ceea ce priveşte accesul la învăţământul superior 
în limba română a elevilor maghiari absolvenţi ai învăţământului cu 
predare în limba maghiară (Hatos, Bernath, 2009), dar şi la gradul de 
angajare al acestor elevi în cadrul şcolilor cu predare în limba română. 

Percepţia discriminării după criteriul limbii vorbite, 
valori obţinute pentru cele două ţări
Percepţia discriminării Ungaria România Total
nu 95,7% 48,4% 57,6%
Adjusted Residual 4,1 -4,1  
da 4,3% 51,6% 42,4%
Adjusted Residual -4,1 4,1  

Discuţie
Comparativ cu nivelurile discriminării înregistrate în Europa, per-

cepţia discriminării în cazul studiului realizat în zona de graniţă dintre 
România şi Ungaria este mai scăzută, doar 7% dintre subiecţii inves-
tigaţi raportează percepţia apartenenţei la un grup discriminat sau 
marginalizat, comparativ cu procentul de 15% înregistrat în Europa 
(Eurobarometru 296, 2008).
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Rezultatete indică o percepţie a discriminării mai mare în cazul 
populaţiei din România. Indiferent de criteriul în funcţie de care este 
evaluată discriminarea, această percepţie este specifică populaţiei din 
România comparativ cu cea din Ungaria şi minorităţii maghiare din 
România comparativ cu restul populaţiei. În concordanţă cu teoria 
identităţii sociale (Tajfel & Turner, 1979) rezultatele confirmă per-
cepţia discriminării mai intense în cazul grupului cu status socio-eco-
nomic mai scăzut sau cel minoritar, astfel se explică nivelurile mai 
mari ale discriminării percepute în cazul eşantionului din România.

În ceea ce priveste comportamentele percepute ca discriminante, 
este neclară raportarea subiecţilor faţă de urmările sociale ale evaluării 
grupului etnic din care fac parte, respectiv a atitudinii negative mani-
festate faţă de propriul grup. Ceea ce este perceput ca discriminare 
în funcţie de naţionalitate sau etnie poate fi în realitate o manifestare 
pasivă a unei atitudini de evitare. Răspunsurile sugerează autopercep-
ţia situaţiilor de discriminare pe considerentul apartenenţei la un grup 
minoritar. Astfel, cu toate că nu au fost victime reale ale unui compor-
tament discriminant, subiecţii au răspuns afirmativ datorită faptului că 
aparţin unui grup minoritar şi implicit se consideră discriminaţi, chiar 
dacă această percepţie nu corespunde realităţii. Astfel dacă discri-
minarea presupune un anumit comportament faţă de un individ sau 
un grup, rezultatele nu identifică situaţii concrete de discriminare, ci 
indică mai mult prezenţa atitudinilor negative faţă de grupul minoritar.

Considerăm că în cazul descrierii relaţiilor dintre românii şi ma-
ghiarii din regiunea de graniţă dintre România şi Ungaria, fără a igno-
ra evenimentele din istorie cu privire la relaţia tensionată dintre cele 
două etnii, nu se justifică abordarea discuţiilor cu privire la formele 
grave de manifestare a unei atitudini de intoleranţă faţă de alte gru-
puri etnice. Rezultatele susţin apariţia aparent izolată a diferitelor 
forme de manifestare a prejudecăţilor, fără a avea ca rezultat dis-
crepanţe majore între cele două grupuri. Cu toate că discriminarea 
se manifestă ocazional şi izolat, fără să genereze inegaliăţi sociale 
cu implicaţii asupra procesului de excluziune socială, ea trebuie să 
reprezinte în continuare subiectul investigaţiilor sociologice datorită 
posibilelor tensiuni interetnice latente şi viitoarele evoluţii ale relaţiilor 
interetnice din regiunea de graniţă (Paul, Tudoran & Chilariu, 2005). 
În acest sens într-o abordare ulterioară este necesară descrierea si-
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tuaţiilor concrete de discriminare şi motivaţia perceperii situaţiilor de 
discriminare. 

valorile mari obţinute în cazul populaţiei maghiare din România 
indică prezenţa marginalizării acestui grup. Totuşi, o analiză com-
parativă a relaţiei dintre percepţia discriminării în cazul celor două 
grupuri minoritare, atât a românilor (din Ungaria), cât şi a maghiarilor 
(din România), ar putea conduce la interpretări diferite. Este necesar 
ca investigaţii ulterioare să includă şi evaluarea realizată de către 
populaţia română din Ungaria, pentru a putea analiza fenomenul dis-
criminării în zona de graniţă. Considerăm că includerea minorităţii 
române în eşantionul din Ungaria ar determina o creştere a valorii 
medii a discriminării percepute, şi o scădere diferenţelor identificfate 
între cele două ţări.

Evaluarea şi analiza percepţiei discriminării în cazul diferitelor gru-
puri etnice presupune o abordare complexă şi necesită investigarea 
factorilor care contribuie la modelarea identităţii etnice. Datorită spe-
cificului acestui proces, rezultatele empirice nu se prezintă întotdeuna 
în concordanţă cu ipotezele formulate. De asemenea propunem inves-
tigaţii ulterioare care să aprofundeze modelele explicative care aduc 
în lumină atât caracteristicile individuale şi procesele de construcţie la 
nivel individual a percepţiei discriminării, cât şi o abordare macro care 
să ţină cont de caracteristicile comunităţilor investigate, în special de 
compoziţia etnică a acestora. 
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Introducere

Tema abordată se înscrie în problematica de studiu mai extinsă a 
ştiinţelor sociale, în general, şi a sociologiei, în mod special, aceea a 
relaţiilor între grupurile etnice. Literatura de specialitate a dezvoltat 
în acest domeniu un vast câmp teoretic şi de cercetare, realizând 
dezbateri în jurul conceptelor de grup etnic, etnie, etnicitate, relaţii 
interetnice, grup minoritar, enclave etnice etc., fiecare concept fiind 
tratat din perspective diverse, identificându-i-se dimensiuni multiple, 
în jurul lor fiind elaborat un limbaj de specialitate propriu, destul de 
articulat.

Mai este actuală problema grupurilor minoritare şi a grupurilor 
etnice, a cunoaşterii şi analizei relaţiilor interetnice în noul context al 
Europei Unite? La o primă analiză întrebarea ar apărea ca fiind una 
fără sens. Şi totuşi se pare că procesul de cădere a comunismului a 
fost urmat de „producţia continuă a naţionalismului” la care „retorica 
identităţii” şi-a adus o contribuţie importantă (Calhoun, C., 1994, p. 
304). Naţionalismul a făcut ca problema minorităţilor etnice să se 
plaseze pe primul loc în agendele ţărilor europene, în această perioa-
dă. Tranziţia ţărilor europene de la economia centralizată la econo-
mia de piaţă şi democraţia pluripartidă a afectat situaţia minorităţilor 
în două sensuri. În primul rând, prin intensificarea procesului de 
autodeterminare a minorităţilor şi în al doilea rând, prin tendinţa 
acestora de a se separa din statul din care fac parte. (Hugh Miall, 
1994, apud Chelcea, S.,1998, p. 9)

Conceptul „etnie”, deşi a fost utilizat frecvent în antropologie este 
totuşi unul recent (Dionisie Petcu, 1980, pp. 18–50). Primul autor 
care a introdus termenul „etnie” a fost George Vacher de Lapouge, 
în 1896. El l-a utiliza pentru a desemna populaţiile omogene rasial, 
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care nu se schimbă în ciuda modificărilor lingvistice, culturale şi 
demografice (Cf. Encyclopedia Universalis, 1995, p. 971). Termenul 
s-a impus în cercetările etnologice şi antropologice de după al doilea 
război mondial, luând amploare abia la sfârşitul anilor 1960. 
accepţiunea sa este foarte diversă, literatura de specialitate menţio-
nându-i sensuri multiple. Etimologic, provine din grecescul „etnos”, 
desemnând o comunitate cu aceeaşi origine, având strămoşi comuni, 
diferită de trib, care are dimensiuni mai reduse. 

O categorie de definiţii concep etnia, pornind de la accepţiunea 
oferită de Max Weber (1978), ca desemnând grupuri umane unite 
prin credinţa într-o ascendenţă comună, datorită asemănărilor de or-
din fizic, a obiceiurilor, a culturii comune şi a psihologiei specifice. Ea 
are ca urmare favorizarea coeziunii unui grup, în special în domeniul 
politic. 

O altă categorie de cercetători a explicat etnia ca rezultat al unui 
mod de viaţă, bazat pe o limbă, o psihologie şi o cultură proprii, cumu-
lat cu determinarea spaţială, ce creează, inevitabil, solidarităţi. astfel, 
potrivit lui richard Molard, etnia este o comunitate de limbă, de obi-
ceiuri, de credinţe, de valori, suprapusă peste criteriul spaţial (spaţiu 
teritorial delimitat) (apud romulus Vulcănescu, 1979, p. 104.). 

Concepută ca un „segment socio-geografic al unui ansamblu mai 
vast”, etnia reprezenta, pentru Paul Mercier, o lume, „un grup în-
chis”, coborâtor dintr-un strămoş comun sau având aceeaşi origine, 
o limbă comună şi o cultură omogenă, „o unitate de ordin politic”. 
Tot un grup închis, coborâtor dintr-un strămoş comun, este etnia şi 
pentru etnologul S. F. Nadel (apud Encyclopedia Universalis, 1995, 
pp. 971–972).

Pornind de la multitudinea perspectivelor asupra grupurilor etni-
ce, considerăm mai adecvate poziţiile care opinează pentru realizarea 
unor definiţii descriptive, ce devin astfel şi mai  operaţionale pentru 
studiile concrete (rotariu, T., iluţ, P., 1996, pp. 346–347). astfel 
gurupurile etnice pot fi înţelese ca o categorie de grupuri sociale (ca 
gen proxim), ale căror note specifice, care le diferenţiază de alte tipuri 
de grupuri sociale ar putea fi anumite trăsături obiective, precum: lim-
ba comună, caracteristici fizice similare, obiceiuri, cultură omogenă, 
origine comună, suprapuse peste un spaţiu social comun, precum şi 
trăsături de ordin subiectiv, de tipul: credinţa într-un strămoş comun, 
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un discurs propriu privind originea şi destinul în istorie, trăsături psi-
hologice, credinţe şi valori similare.

Corelat termenului-concept „etnie”, termenul „etnicitate” este mai 
amplu tratat în literatura de specialitate mondială. Noţiunea de „et-
nicitate” (ethnicity) a fos consacrată în 1953 de sociologul american 
David riesman, fiind utilizat în scopul înlăturării sensului peiorativ al 
particularităţilor de culoare, de limbă, de religie sau chiar de origine a 
anumitor grupuri umane: negri, hispanici ş.a. (Guy Hermet, 1997, p. 
23). referindu-se la clasificarea popoarelor şi relaţiile dintre grupuri (

 

Pierre van den Berghe, 1978, pp. 401–411), termenul de etnicitate 
este intens folosit, de la sfârşitul anilor ’60 ai secolului al 20-lea, pen-
tru a desemna un „tip de conflicte şi de revendicări calificate ca «et-
nice»”, apărute atât în societăţile dezvoltate, cât şi în cele ale Lumii 
a treia. Wallerstein, în 1960, şi Gordon, în 1964, au utilizat termenul 
de „etnicitate” pentru a desemna sentimentul apartenenţei la un popor 
sau comunitate (sense of peoplehood) al subgrupurilor din societatea 
americană sau sentimentul loialităţii (feeling of loyalty) manifestat cu 
privire la noile grupuri etnice urbane de africani detribalizaţi, dar care 
este valabil şi pentru alte tipuri de societăţi (apud Dinu Bălan, Etnie, 
etnicitate, naţiune şi naţionalism. Câteva precizări terminologice)

in analiza raportului indivizilor cu grupurile etnice din care fac 
parte şi care pentru aceştia apare ca grupuri atribuite, de o relevanţă 
specială apare conceptul de identitate socială, definită ca fiind „con-
ştiinţa individului ce face parte dintr-un anumit grup social, împreună 
cu o anumită semnificaţie axiologică şi emoţională legată de faptul 
că este membru al grupului” (M. a. Hogg şi D.abrams, 1990, p.7, 
apud Chelcea, S. 1998, p. 11). Este relevant de reţinut că produce-
rea şi afirmarea identităţii se realizează prin intermediul proceselor 
de identizare (prin care actorul social se diferenţiază, tinde să devină 
autonom, să-şi afirme individualitatea) şi identificare (care desem-
nează procesul invers, prin care actorul tinde să se integreze într-un 
ansamblu mai vast – grup social, comunitate, clasă socială, naţiune)- 
(Chelcea, S., 1998, p. 11).

interacţioniştii interpretează realitatea socială ca pe o ordine ne-
gociată care construieşte continuu identităţi sociale ce transcend si-
tuaţia imediată şi biografia individului. Manifestarea identităţii socia-
le este limitată comportamental de abilităţi şi dizabilităţi, structural 
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prin numărul şi calitatea agenţilor de socializare, iar dialectic prin 
contextul social care prefixează setul de aşteptări socio-culturale ale 
perioadei istorice de referinţă (sn.). aceste limitări ale identităţii sunt 
conceptualizate ca surse ale identităţii şi sunt construite social prin 
intermediul interacţiunii simbolice. astfel, graniţele teritoriale, etnia, 
genul sau ocupaţia reprezintă în acelaşi timp limitări, cât şi surse ale 
identităţii sociale (Weigert, 1986, p. 170).

În încercarea de identificare a factorilor sociali cu rol de „limite” în 
afirmarea identităţilor vom face apel la teoriile identităţii, teorii sub-
sumate perspectivei interacţionismului simbolic. (respectiv cea numită 
a identităţii sociale intergrupuri, elaborată de Henri Tajfel (1981) şi 
cea a autocategorizării, elaborată de John C. Turner și colaboratorii 
săi (1987). În mod sintetic, reţinem că în construirea identităţii soci-
ale se întrepătrund „sinele” (ca reflexie a societăţii şi care trebuie privit 
ca un construct multifaţetat şi organizat), pe de o parte şi structura 
socială, pe de altă parte. Oamenii trăiesc în reţele de relaţii sociale 
relativ reduse şi specializate prin roluri, care le asigura participarea la 
aceste reţele. Modelele de interacţiuni şi relaţii sociale aduc în scenă 
unul dintre argumentele interacţionismului simbolic: probabilitatea de 
a pătrunde într-o reţea socială concretă este influenţată de structuri 
sociale mai cuprinzătoare din care această reţea socială face parte. 
astfel, structurile sociale conferă reţelelor rolul de „graniţe” pentru 
potenţiali noi participanţi. abordarea cognitivă demonstrează că iden-
tităţile se construiesc şi sunt determinate de contexte sociale structu-
rale. ambele abordări au înţeles că identităţile sunt legate de rolurile 
sociale sau de manifestările comportamentale prin intermediul semni-
ficaţiilor. Principiile paradigmei interpretative au fost sistematizate de 
E. Morin (apud Mucchielli, 1986, pp. 5–12) în teoria sa asupra com-
plexităţii, în particular pentru ştiinţele umane, subliniind că: nu există 
o realitate obiectivă dată; realitatea umană este o realitate de sens 
(de semnificaţii) şi este construită de către actorii sociali; nu există „o 
realitate” ci mai multe realităţi construite de actori diferiţi şi care 
coexistă în acelaşi timp, nici una nefiind „mai adevărată” decât altele 
(nu se exclud şi nu se neagă reciproc prin coexistenţă); o realitate de 
sens nu are o cauză sau mai multe cauze, ci mai multe ansambluri de 
cauzalităţi între care realitatea de referinţă are ea însăşi un aport 
(negarea principiului pozitivist al cauzalităţii lineare).
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În construirea atitudinilor intolerante ar fi oportun să fie luat în 
analiză şi procesul de construire a stereotipurilor (ca set de convingeri 
împărtăşite vizavi de caracteristicile personale, de trăsăturile de per-
sonalitate şi de comportament specifice unui grup de persoane) şi 
care sunt utilizate de indivizi ca strategie identitară (Liiceanu a., în 
Bădescu, G. şi alţii, 2005, p. 74). autoarea citată avansează, în 
consens cu perspectiva constructivistă, teza stereotipizării polare în 
funcţie de apartenenţă, conform căreia în mediul social de interacţi-
une individul întâlneşte oferte identitare concurente, lansate în con-
cordanţă cu structura proceselor sociale care caracterizează o socie-
tate la un moment. individul optează pentru o singură combinaţie de 
surse identitare, care construieşte identitatea sa multiplă la un 
moment dat. Pentru a-şi raţionaliza alegerea, individul invocă, core-
lativ cu actele de afiliere multiplă, un set de procese de stereotipiza-
re polară, pozitivă pentru grupurile de apartenenţă (in-grupuri) şi 
negative pentru out-grupuri. (Liiceanu, a., idem). În mod similar s-ar 
putea explica şi construcţia atitudinilor manifeste de intoleranţă, în 
cazul nostru în raport cu vecinătatea.

Cadrele sociale ale acceptării vecinătăţii în relaţiile interetnice. 
Anchetă sociologică realizată în regiunea Bihor – Hajdú-Bihar

Introducere

În această secvenţă a analizei datelor rezultate din ancheta ENri 
vom evidenţia auto-plasarea respondenţilor în raport cu grupurile de 
vecinătate relevante. investigaţia noastră surprinde toleranţa locuitorilor 
regiunii Bihor-Satu-Mare (rO) - Hajdú-Bihar – Szabolcs-Szatmár-Bereg 
(HU) faţă de grupurile etnice cele mai frecvent întâlnite în regiune şi în 
raport cu alte trei grupuri sociale semnificative. Dubla perspectivă, dată 
atât de hetero-identificările românilor, cât şi de cele ale maghiarilor, 
deopotrivă locuitori ai zonei transfrontaliere studiate, oferă o imagine 
detaliată a relaţiei interetnice româno-maghiare şi relevă modul în care 
se raportează cele două comunităţi la contextul vecinătăţii.

Obiectivele urmărite au fost:
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-	 surprinderea gradului de intoleranţă etnică manifestată între 
români şi maghiari prin măsurarea frecvenţelor acceptării membrilor 
acestor grupuri (out-grupuri și de in-grupuri), în calitate de vecini;

-	 evidenţierea factorilor sociali semnificativi care corelează cu 
atitudinile de intoleranţă etnică.

Metodologia cercetării

Datele din acest studiu au fost culese prin ancheta sociologică pe 
bază de chestionar, aplicată populaţiei din zona transfrontalieră 
Bihor-Satu Mare (rO) – Hajdú-Bihar-Szabolcs-Bereg (HU). Pentru 
realizarea obiectivelor propuse am prelucrat şi analizat întrebarea din 
chestionar care a vizat obţinerea de răspunsuri în legătură cu accep-
tarea de către subiecţi a vecinătăţii cu membrii din out-grupurile de 
interrelaţie din spaţiul social. „Dacă vecinul tău ar fi membru al unuia 
dintre următoarele grupuri, ce părere a-i avea?”

am utilizat întrebarea în scopul măsurării atitudinilor de toleranţă 
faţă de membrii altor grupuri pornind de la ideea lui E.S. Bogardus 
de măsurare a distanţei sociale prin intermediul „scalei distanţei soci-
ale” sau „scalei lui Bogardus”, cum este cunoscută în literatura de 
specialitate. Distanţa socială este definită ca „gradul de înţelegere şi 
afecţiune pe care persoanele îl simt unele faţă de altele” (apud 
Chelcea, S., 2001, p. 325) În varianta propusă de Bogardus se 
măsoară prin răspunsurile subiecţilor la şapte întrebări ordonate de la 
atitudinea intens pozitivă, (7), la alta intens negativă (1), solicitând 
acordul cu enunţurile: a fi în relaţii de rudenie prin căsătorie, a fi în 
club ca un prieten intim, pe strada mea ca vecin, ca angajat în pro-
fesia mea, ca cetăţean în ţara mea, doar vizitator în ţara mea, l-aş 
exclude din ţara mea (apud Chelcea S., 2001, pp. 325-331) am 
considerat că exprimarea acordului în legătură cu vecinătatea persoa-
nelor din out-grupuri reprezintă un indicator suficient de relevant 
pentru atitudinea de toleranţă socială, situându-se la mijlocul scalei, 
dacă excludem extremele acesteia. am calculat astfel frecvenţele 
răspunsurilor, considerându-le grad de toleranţă în raport cu diferite-
le grupuri indicate ca variante de răspuns ale întrebării.
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Descrierea eşantionului
Eşantionul utilizat în cadrul cercetării este constituit dintr-un 

număr de 1824 de respondenţi, structuraţi în cadrul a două sub eşan-
tioane, din Ungaria, compus din 1000 de respondenţi (484 de respon-
denţi din Hajdú-Bihar şi 516 de respondenţi din Szabolcs-Szatmár-
Bereg) şi 824 de respondenţi din românia (528 de respondenţi din 
Bihor, 296 de repondenţi din Satu-Mare).

În structura eşantionului, din punct de vedere al mediului de rezi-
denţă al subiecţilor fac parte 1156 de subiecţi din mediul urban 
(63,4%) şi 666 din mediul rural (36,5%), iar în funcţie de gen, 1064 
de gen feminin (58,3%) şi 760 de sex masculin (41,7%). După nive-
lul de instrucţie eşantionul cuprinde 1528 persoane fără educaţie 
înaltă (83,8%) şi 296 fără educaţie înaltă (16,2%). În funcţie de 
apartenenţa etnică, 507 respondenţi sunt români(27,8%), 1225 
maghiari (67,2%), 40 care se declară români şi maghiari (2,2%) şi 
18 respondenţi de alte etnii (1,0%).

Premise ale cercetării
Pornind de la datele teoretice prezentate în contextul teoriei iden-

tităţii, conform cărora identitatea personală şi socială este construită 
în procesul de formare a personalităţii sub influenţa cadrelor sociale, 
postulăm că populaţia cercetată va manifesta atitudini preponderent 
tolerante în raport cu out-grupurile cu care au o istorie de relaţiona-
re îndelungată şi care se situează în proximitatea lor spaţială 

avansăm ipoteza că în exprimarea atitudinilor în raport cu vecină-
tatea, românii şi maghiarii vor manifesta, cel mai frecvent, atitudini 
de cu grad ridicat de toleranţă. Fundamentul enunţului este consti-
tuit de experienţele îndelungate de convieţuire ale celor două grupuri 
etnice, de aderarea la valorile religiei creştine şi a culturii europene. 
În ciuda unor incompatibilităţi şi chiar conflicte sociale acute, în unele 
momente istorice, grupurile etnice ale românilor şi maghiarilor au 
dezvoltat în mod preponderent relaţiile de colaborare, surmontând 
dificultăţi comune, generate de experienţa comunismului şi a altor 
vicisitudini ale istoriei.

Studiul îşi propune să testeze şi câteva ipoteze care vizează influ-
enţa unor factori subsumaţi mediului social în care indivizii cuprinşi în 
eşantion şi-au construit atitudinile intolerante, ca strategii identitare:
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-	 Mediul de rezidenţă rural al subiecţilor va orienta semnificativ 
atitudinile de intoleranţă în raport cu vecinătatea, întrucât, prin defi-
niţie, mediul rural se caracterizează prin grupuri omogene din punct 
de vedere ocupaţional, al credinţelor, obiceiurilor, limbii etc. În struc-
turarea relaţiilor de colaborare, de cunoaştere şi acceptare a celuilalt, 
rudenia a constituit mult timp un factor important şi încă nu şi-a 
pierdut acest rol. Ori este de notorietate faptul că regula endogami-
ei este predominantă în alegerea partenerului de cuplu, în special în 
rural, unde controlul social informal al comunităţii şi al opiniei publi-
ce face ca stereotipiile polare să fie mai accentuate (accentuarea 
stereotipurilor pozitive în raport cu in-grupul şi negative faţă de out 
- grup)

-	 Postulăm că femeile, prin afirmarea mai pregnantă a dimensi-
unii afective de rol vor fi mult mai tolerante în raport cu bărbaţii;

-	 Nivelul ridicat de şcolaritate va genera atitudini mai tolerante 
în raport cu cel scăzut întrucât favorizează în mai mari măsură pro-
cesul de achiziţie a valorilor specifice democraţiei şi multiculturalis-
mului;

-	 respondenţii care provin din familii mixte din punct de vedere 
etnic (româno-maghiare) vor afirma în mai mare măsură atitudini 
tolerante, acceptarea căsătoriei cu un membru dintr-un out-grup, 
presupunând un grad de toleranţă superior atitudinii de acceptare ca 
vecin (inclusiv în scala distanţei sociale)

-	 Venitul ridicat al subiecţilor, ca indicator al unui status social 
înalt va genera atitudini mai tolerante.
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Rezultatele cercetării

Grad de toleranţă al populaţiei în raport cu out-grupurile cu care 
se relaţionează în acelaşi spaţiu social

Grafic nr.1 Toleranţa în raport cu vecinătatea

Este de reţinut că răspunsurile analizate au fost exprimate de 
întregul eşantion, compus din cel din Ungaria şi din românia.

Dintr-o prelucrare prin clasificare multicriterială a manifestării 
intoleranţei în raport cu grupurile menţionate se evidenţiază trei clase 
de out-grupuri, după cum urmează:

•	 dependenţii de droguri şi homosexualii;
•	 ţiganii, arabii, chinezii şi persoanele cu handicap;
•	 restul etniilor.
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această imagine de ansamblu arată că există o corelaţie pozitivă 
între nivelul cunoaşterii, al interacţiunii cu celălalt relevant şi nivelul 
toleranţei, adică indivizii tind să manifeste o toleranţă crescută faţă 
de out-grupurile proxime, cunoscute şi cu care întreţin interacţiuni 
sociale frecvente. Practic, raportarea la celălalt, precizează în cadrul 
contextului social, distanţa socială şi stabileşte raporturi de incluziune 
şi excluziune între indivizi şi grupuri. 

Grupurile sociale aduse în discuţie care sunt puţin cunoscute de 
către respondenţi şi cu care nu întreţin relaţii sociale interactive sunt 
mai puţin tolerate pentru că în definirea acestor out-grupuri intervin 
stereotipii normative pentru in-grup, iar comportamentele intergrupa-
le dobândesc proprietăţi competitive şi discriminatorii în grade varia-
te în funcţie de mărimea distanţei socială dintre grupuri. astfel, 
grupurile sociale marginale, care în mod obişnuit nu îşi afirmă aceste 
identităţi în interacţiunile sociale cotidiene, cum sunt dependenţii de 
droguri şi homosexualii sau grupurile etnice, puţin numeroase în con-
figuraţia etnică a regiunii aduse în discuţie sunt percepute în mod 
firesc aflându-se la distanţa socială mai  mare. 

indiferent de grupul etnic de care aparţin, subiecţii exprimă cel 
mai înalt grad de intoleranţă (73,6% dintre respondenţi) faţă de 
dependenţii de droguri, cu  care nu ar dori să interacţioneze în pro-
ximitatea lor spaţială, dar şi pentru că apreciază, probabil, prezenţa 
acestora în aproprierea domiciliului ca un posibil factor de contami-
nare a mediului de socializare, prin exemplele comportamentale eta-
late. Pot fi percepute, de asemenea şi ca potenţial pericol, prin 
posibilele comportamente deviante sau infracţionale, atentând la 
resursele vecinătăţii în scopul procurării drogurilor de care, de regulă, 
devin dependenţi. intoleranţa populaţiei în raport cu consumatorii de 
droguri poate fi interpretată şi ca o reuşită a politicilor adoptate de 
instituţiile abilitate în scopul prevenirii consumului de droguri în cele 
două spaţii sociale (regiunea Bihor şi Hajdú-Bihar). Mesajul de luptă 
împotriva consumului de droguri întăreşte convingerile proprii forma-
te prin inculcarea valorilor tradiţionale, generând stereotipuri negative 
în raport cu grupul real sau virtual al consumatorilor de droguri.

Următorul grup, în ordinea exprimării atitudinilor de intoleranţă 
este grupul homosexualilor, care înregistrează însă un grad mai mare 
de acceptabilitate decât consumatorii de droguri, 57,2% dintre 
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subiecţi declarând că ar fi deranjaţi de vecinătatea cu persoanele din 
acest grup. Comportamente sexuale în discordanţă cu normele soci-
ale dezirabile prescrise de comunităţile religioase şi, în general de 
cultura tradiţională, induc heterostereotipii negative în raport cu 
acest out-group. Deschiderea spre diversitate şi multiculturalism cre-
ează şi multe atitudini de acceptare şi tolerare, inclusiv în spaţiul 
social proxim al vecinătăţii, out-grupurile din această categorie nefi-
ind considerate periculoase, chiar dacă împărtăşesc valori diferite pe 
una din dimensiunile interrelaţionării sociale (42,8% nu sunt deranjaţi 
de vecinătatea cu homosexualii). Probabil că într-un orizont de timp 
mai îndelungat, intoleranţa pentru astfel de caracteristici să se dimi-
nueze şi ca un efect al amplificării revendicărilor propriilor drepturi de 
către grupurile minoritare de homosexuali.

Dintre grupurile etnice cuprinse în analiză, ţiganii sunt cei care 
înregistrează cele mai multe atitudini de intoleranţă din partea subiec-
ţilor (38,3%) iar maghiarii cele mai puţine (4,8%). Probabil că în 
construirea atitudinilor de respingere a ţiganilor un rol important îl au 
heterostipiile universale în legătură cu acest grup etnic, care provoacă, 
în multe situaţii, conflicte intergrupale (Levine, r. a. şi Campbell, 
D.T., 1972, p.183, apud Chelcea, S. (coord.) 1998, p. 270)

apare o situaţie interesantă în ceea ce priveşte atitudinile de 
intoleranţă faţă de arabi şi chinezi (22, 2%, respectiv 19,7%), care 
se plasează după ţigani, în exprimarea intoleranţei şi care ar putea fi 
explicate în acelaşi registru, al heterostipiilor universale şi al gradului 
redus de cunoaştere şi interrelaţionare. Pe de altă parte, este posibil 
ca arabii să fie suspectaţi, în special după evenimentele din 11 sep-
tembrie din SUa, de atentate şi răzbunări iar chinezii, de invadare a 
spaţiilor sociale ale altor grupuri în cadrul economiei concurenţiale. 
acestor elemente li se pot adăuga şi diferenţele de credinţe religioase, 
comparativ cu grupurile de români şi maghiari din care este constru-
it preponderent eşantionul.
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Aspecte ale toleranţei dintre maghiari şi români

În continuare vom încerca să aprofundăm atitudinile exprimate 
doar între cele două grupuri etnice din cadrul eşantionului, respectiv 
cel al românilor şi al maghiarilor, ceea ce de fapt constituie obiectul 
nostru principal de interes. 

După cum rezultă din datele prezentate în graficul nr.1, populaţia 
totală a eşantionului (din românia şi Ungaria) exprimă mult mai 
multe atitudini de intoleranţă faţă de români (11,7%), decât faţă de 
maghiari (4,8%). De aceea vom încerca să detaliem analizele pentru 
a surprinde eventuale explicaţii.

Atitudini exprimate faţă de grupul etnic al românilor

Tabel nr. 1. Acceptarea unor vecini români de către respondenţii 
din România şi Ungaria (eşantionul total)

M-ar deranja Nu m-ar deranja
Ungaria 20.30% 79.70%
reziduu ajustat 12.2 -12.2
românia 1.50% 98.50%
reziduu ajustat -12.2 12.2

relaţia de vecinătate cu românii este percepută semnificativ diferit 
de români  şi maghiari (c2=149,0 sig=000). Din cele 224 de persoane 
care au răspuns că  i-ar deranja să aibă vecini români (exprimă intole-
ranţă faţă de grupul românilor) 20,3% fac parte din eşantionul din 
Ungaria, comparativ cu 1,5% dintre respondenţii care locuiesc  din 
românia. Concluzia care ar putea fi inferată în mod direct din datele 
prezentate ar sugera că populaţia din Ungaria este mai intolerantă cu 
românii decât populaţia din românia (care este constituită din români 
şi maghiari, evident în ponderi diferite ). 

Dacă luăm în considerare doar eşantionul din românia, datele 
relevă că cele două grupuri etnice nu manifestă atitudini semnificativ 
diferite de acceptare a vecinătăţii cu românii (c2=3,43 sig=0,064). 
Cu toate acestea, datele sugerează mici diferenţe în defavoarea 
românilor, în sensul că maghiarii din eşantionul românesc manifestă 
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mai multe atitudini intolerante în raport cu românii (2,5%), compa-
rativ cu românii (0,8%) 

Grafic nr. 2. Toleranţa faţă de români a respondenţilor români şi 
maghiari (România şi Ungaria)

În graficul nr. 2 am încercat să analizăm semnificaţia relaţiei din-
tre atitudinilor intolerante ale maghiarilor şi românilor din întregul 
eşantion faţă grupul etnic al românilor. Testul de semnificaţie 
(c2=84,9 sig=000) indică o relaţie semnificativă între cele două vari-
abile, în sensul că maghiarii au atitudini mult mai intolerante (17,0%) 
faţă de români, comparativ cu românii din întregul eşantion (0,8%).

Atitudini manifestate faţă de grupul etnic al maghiarilor

analizând relaţia dintre toleranţa faţă de maghiari a respondenţi-
lor din românia şi Ungaria, constatăm că relaţia nu este semnifica-
tivă statistic ((c2=0,8 sig=0,363). analizând doar răspunsurile 
subiecților din românia, înregistrăm o oarecare intoleranță a româ-
nilor față de maghiari. Din acest punct de vedere, rezultatele sunt 
similare cu cele obținute în cazul atitudinii față de români.Din păca-
te nu poate fi  verificată atitudinea românilor din Ungaria faţă de 
maghiari deoarece numărul românilor în eşantionul din Ungaria este 
total nesemnificativ (doar 2 români în întreg eşantionul).
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Tabel nr. 2. Toleranţa faţă de maghiari a respondenţilor din România 
M-ar deranja Nu m-ar deranja

români 5.80% 94.20%
reziduuri ajustate 2.8 -2.8
Maghiari 1.30% 98.70%
reziduuri ajustate -2.8 2.8

Relația dintre atitudinile de intoleranță față de cele două grupuri

Tabel nr. 3. Relaţia dintre acceptarea unor vecini români (pe linii) 
şi cea de acceptare a unor vecini maghiari (pe coloane)

M-ar deranja Nu m-ar deranja
M-ar deranja 41.70% 58.30%
reziduuri ajustate 6.3 -6.3
Nu m-ar deranja 3.80% 96.20%
reziduuri ajustate -6.3 6.3

relaţia dintre atitudinile de toleranţă/intoleranţă exprimate reci-
proc de români şi maghiari este puternic semnificativă ( c2= 558,3,  
sig=000), în sensul că subiecţii cei mai intoleranţi (96,20%) declară 
că nu tolerează românii dar în acelaşi timp  nu tolerează nici maghia-
rii. această relaţie sugerează că stereotipiile negative asociate atitu-
dinilor de intoleranţă nu se construiesc doar în raport cu apartenenţa 
etnică, identitatea fiind multidimensională. românii şi maghiarii din 
zona analizată interacţionează nu doar în contextul in-goupurilor 
etnice, ci şi a celor profesionale, politice, de distracţie, sportive, eco-
nomice etc. 

Rolul cadrelor sociale în construirea identităţii

În continuare ne propunem să decelăm cadrele sociale susceptibi-
le de a influenţa construcţia atitudinilor intolerante în raport cu 
membrii grupurilor etnice. 

Studiul porneşte de la testarea unor subipoteze care vizează influ-
enţa unor factori subsumaţi mediului social în care indivizii cuprinşi în 
eşantion şi-au construit atitudinile intolerante, ca strategii identitare: a 
fost supusă testării, în acest context, relaţia toleranţei cu următoarele 
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variabile, implicate în ipotezele formulate: mediul de rezidenţă, genul, 
venitul, nivelul de instrucţie, ocupaţia, vârsta şi etnia partenerului.

În primul rând este de precizat că, prin aplicarea testelor de sem-
nificaţie (chi-pătrat), câteva relaţii s-au dovedit a fi nesemnificative 
(în cazul variabilelor gen, venit și vârstă,) Datele au arătat că aceste 
variabile nu diferenţiază semnificativ atitudinile de toleranţă în raport 
cu grupurile etniceconsiderate, ceea ce înseamnă că nu constituie 
„limite sociale” în conturarea toleranţei pe criterii etnice.

Influenţa variabilei mediu de rezidenţă în construirea intoleranţei 
între români şi maghiari 

Tabel nr. 4. Acceptarea unor vecini români a respondenţilor 
după mediul de rezidenţă al subiecților

M-ar deranja Nu m-ar deranja
Urban 10.00% 90.00%
reziduu ajustat -3.5 3.5
rural 15.50% 84.50%
reziduu ajustat 3.5 -3.5
atitudinile faţă de vecinătatea cu românii diferă semnificativ în 

funcție de mediul de rezidenţă (c2=11,96  sig=0,001), 15,5% dintre 
subiecţii care nu şi-ar dori să aibă vecini români provin din mediul 
rural, faţă de 10% din  mediul urban.

Tabel nr. 5. Acceptarea unor vecini maghiari 
în funcţie de mediul de rezidenţă al respondenţilor

M-ar deranja Nu m-ar deranja
Urban 3.30% 96.70%
reziduu ajustat -4.4 4.4
rural 7.90% 92.10%
reziduu ajustat 4.4 -4.4

intoleranţa faţă de maghiari diferă de asemenea în mod semnifi-
cativ în funcţie de mediul de rezidenţă al respondenţilor (c2=10,01 
sig=000). Dintre intoleranţii înregistraţi, cei mai mulţi sunt din 
mediul rural (7,9%), faţă de mediul urban (3,3%).
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Cele două situaţii ne oferă indicii să susţinem că grupurile intole-
rante, pe care le-am identificat în analizele anterioare se recrutează 
în cea mai mare parte dintre respondenţii din mediul rural. 
Deocamdată avansăm ipoteza de lucru pentru înțelegerea acestei 
diferenţieri invocând caracteristicile mediului rural actual, constând în 
predominanţa relaţiilor de intercunoaştere, de constituire de in-gru-
puri şi out-grupuri concurente, care vehiculează reciproc autostereo-
tipii şi heterostereotipii polare, pe care le reproduc pentru a-şi raţio-
naliza atitudinile de intoleranţă reciprocă. Şi în mediul social rural 
sunt etalate oferte identitare concurente dintre care cele etnice au 
un rol important, posibil chiar unul central, în jurul cărora să se con-
figureze şi alte dimensiuni identitare, ca cel de rudenie, profesional, 
religios, politic etc. Discursul saturat de atitudini etnocentriste ale 
liderilor politici din perioada tranziţiei româneşti şi maghiare, cu vizi-
bile note de redeşteptare a naţionalismului şi de afirmare a tendinţei 
de separare etnică, ca o modalitate de interrelaţionare ar putea fi 
receptat mai eficient în mediul rural care este apreciat ca fiind mai 
tradiţional. Corelând datele cu cele oferite de analiza distribuirii ati-
tudinilor de intoleranţă etnică dintre români şi maghiari am putea 
aprecia că grupurile etnice ale maghiarilor din mediul rural exprimă 
atitudini cu cel mai înalt grad de intoleranţă, constituindu-se în in-
grupuri care tind să-şi construiască autostereotipii favorabile, conco-
mitent cu heterostereotipii negative în raport cu out-grupurile cu care 
interrelaţionează în acelaşi spaţiu social şi geografic.

Printre modele de interacţiune etnică şi rasială, literatura de speci-
alitate menţionează: asimilarea, ca modificare a modului de viaţă şi a 
caracteristicilor distinctive ale unui grup pentru a se conforma mode-
lului grupului dominant; pluralismul etnic, modelul în care toate grupu-
rile etnice şi rasiale îşi menţin identităţile distinctive şi se bucură de  
poziţii sociale relativ egale; segregaţia, implică separarea fizică şi soci-
ală a diferitelor grupuri rasiale şi etnice; dominaţia, în contextul căreia 
grupul dominant îşi foloseşte puterea pentru a-şi menţine controlul 
asupra grupurilor minoritare, acordându-le putere şi libertate redusă; 
transferul populaţiei, respectiv strămutarea populaţiei uneia din părţile 
rivale; anihilarea, modelul extrem de relaţii între diferite grupuri rasiale 
şi etnice, în cazul căruia grupul dominant îl elimină, îl anihilează pe cel 
minoritar şi genocidul, care constă în exterminarea unei clase de 
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oameni de către alta. (Goodman, N., 1992, pp. 203–206).
Rolul variabilei „nivel de şcolaritate” în construcţia atitudinilor de 

toleranţă etnică între români şi maghiarii din zona Bihor–Hajdú-Bihar
analiza relaţiei menţionate a pornit de la ipoteza conform căreia 

un nivel de şcolaritate ridicat (deținerea unei diplome de studii supe-
rioare) va favoriza în mai mare măsură construirea unei atitudini 
tolerante. 

Tabel nr. 6. Acceptarea unor vecini români în funcţie 
de nivelul de educaţie al subiecților

M-ar deranja Nu m-ar deranja
Fără studii superioare 13.20% 86.80%
reziduuri ajustate 3.7 -3.7
Cu studii superioare 5.60% 94.40%
reziduuri ajustate -3.7 3.7

Testul de semnificaţie indică o diferenţă semnificativă a toleranţei 
faţă de români în funcţie de nivelul ridicat de educaţie (c2=13,35  
sig=000). Din totalul subiecţilor intoleranţi, cei mai mulţi se recru-
tează din rândul celor care nu au un nivel de educaţie înalt (13,2%), 
comparativ cu cei cu un nivel de educaţie înalt (5,6%), ceea ce 
echivalează cu afirmaţia că nivelul de şcolarizare ridicat favorizează 
construirea unor atitudini mai tolerante.

Deşi relaţia între variabilele toleranţă faţă de maghiari şi nivelul 
de educaţie (c2=3,25, sig=0.071) nu este semnificativă, tendinţa se 
păstrează, respectiv persoanele cu nivel de şcolaritate ridicat exprimă 
atitudini de intoleranţă mai scăzute (2,8%) în raport cu maghiarii, 
comparativ cu cele care nu au un nivel de şcolaritate înalt (5,3%). 

Tabel nr. 7. Acceptarea unor vecini maghiari 
după nivelul de educaţie al subiecților

M-ar deranja Nu m-ar deranja
Fără studii superioare 5.30% 94.70%
reziduu ajustat 1.8 -1.8
Cu studii superioare 2.80% 97.20%
reziduu ajustat -1.8 1.8
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Toleranţa etnică a membrilor familiilor mixte din punct de vedere 
etnic (familii constituite din parteneri români şi maghiari)

În construirea ipotezei privind manifestarea unor atitudini de tole-
ranţă ridicată de către respondenţii căsătoriţi cu parteneri din altă 
etnie am pornit de la asumţia că acceptarea celuilalt ca partener de 
cuplu presupune situarea sa la o distanţă socială mai redusă decât în 
cadrul relaţiei de vecinătate (prezumţie implicată şi în construirea 
scalei lui Bogardus). Prin urmare dacă ai acceptat pe cineva ca par-
tener de cuplu se prezumă că îl accepţi şi ca vecin. 

Pentru a testa ipoteza am analizat structura eşantionului din 
punct de vedere al regulilor de constituire a cuplurilor familiale. am 
constat astfel că marea majoritate a respondenţilor căsătoriţi şi-au 
ales partenerul potrivit principiului endogamiei etnice, doar 5,6% 
respondenţi români sunt căsătoriţi cu maghiari şi 2,9% dintre respon-
denţii maghiari sunt căsătoriţi cu parteneri români. În total, în 
eșantionul de 1820 de subiecți avem 50 de subiecți români sau 
maghiari care au ca partener de viață persoană din cealaltă etnie. 
relaţiile dintre atitudinile de toleranţă exprimate în raport cu românii 
şi maghiarii şi apartenenţa la o familie mixtă româno-maghiară sunt 
semnificative. Toți subiecții din familiile mixtes-au declarat nederanjați 
de vecinătatea cu maghiarii. 

În cazul acceptării vecinătății cu românii, 2 subiecţi, care repre-
zintă 1,3% din eşantionul de familii mixte româno-maghiare (subiec-
tul este maghiar iar partenerul român) au răspuns că ar fi deranjaţi 
de vecinătatea cu românii. În toate celelalte cazuri, subiecţii din 
familii mixte au manifestat atitudini de toleranţă faţă de români şi 
maghiari.

Tabel nr. 8. Acceptarea vecintății cu românii 
în funcție de compoziția etnică a familiei

M-ar deranja Nu m-ar deranja Total
Nu din familie mixtă 212 1528 1740
Familie mixtă 2 48 50
Total 214 1576 1790
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Și în acest caz, apartenența la o familie mixtă are efectul de a spori 
toleranța față de români în vecinătate. raportul de șanse calculat 
(odds-ratio) arată că cei din familii mixte au o probabilitate de 3,38 
ori mai mare decât cei care nu sunt în familii mixte de a îi accepta pe 
români în vecinătate. Evident că poate fi luată în calcul și explicația 
inversă: persoanele mai tolerante intră în relații mixte din punct de 
vedere etnic cu mai mare probabilitate decât cele intolerante. 

Concluzii

Studiul şi-a propus să identifice gradul de toleranţă a populaţiei 
din zona transfrontalieră Bihor-Hajdú-Bihar-Satu-Mare-Szatmár-
Szabolcs-Bereg în raport cu out-groupurile situate în acelaşi spaţiu 
social şi să surprindă factorii sociali semnificativi care influenţează 
construcţia atitudinilor intolerante. am măsurat gradul de toleranţă 
prin cuantificarea răspunsurilor la o singură întrebare din chestionarul 
aplicat, cea care interoghează atitudinile subiecţilor în raport cu veci-
nătatea altor grupuri.

Potrivit statisticilor descriptive univeriate populaţia din zona 
transfrontalieră manifestă preponderent atitudini de toleranţă ridica-
tă, în raport cu out-groupurile situate în acelaşi spaţiu social.

indiferent de grupul de apartenenţă etnică, subiecţii exprimă cel mai 
înalt grad de intoleranţă (73,6% dintre respondenţi) faţă de dependenţii 
de droguri, cu care nu ar dori să interacţioneze în proximitatea lor spa-
ţială, urmaţi de homosexuali (57,2%).În raport cu grupurile etnice, faţă 
de  grupul ţiganilor sunt exprimate cele mai multe atitudini de intoleran-
ţă (38,3%), iar faţă de cel al maghiarilor cele mai puţine (4,8%)

relaţia dintre atitudinile de toleranţă/intoleranţă exprimate reci-
proc de români şi maghiari este puternic semnificativă în sensul că 
subiecţii cei mai intoleranţi (96,20%) declară că nu tolerează românii 
dar în acelaşi timp  nu tolerează nici maghiarii. această relaţie suge-
rează că stereotipiile negative asociate atitudinilor de intoleranţă nu 
se construiesc doar în raport cu apartenenţa etnică, identitatea fiind 
multidimensională. românii şi maghiarii din zona analizată interacţi-
onează nu doar în contextul in-goupurilor etnice, ci şi a celor profe-
sionale, politice, de distracţie, sportive, economice etc. 
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În ceea ce privește cadrele sociale ale socializării atitudinilor de 
intoleranță și ale stereotipurilor etnice am constata faptul că cele mai 
frecvente atitudini intolerante atât faţă de români cât şi faţă de maghiari 
sunt localizate în mediul rural şi se manifestă cu preponderenţă de către 
populaţia care nu are nivel de şcolaritate ridicat. În plus, apartenența la o 
familie mixtă duce la o scădere semnificativă a atitudinilor de intoleranță. 

Lucrarea de față este, evident, una cu valoare exploratorie. Tema 
vastă a explicării construcției identității și a atitudinilor etnice nu poate 
fi epuizată prin simple analize bivariate. Testarea ipotezelor operaționale 
va avea de beneficiat din plin de modelarea acceptării sau respingerii 
vecinătății românilor sau a maghiarilor prin regresie multiplă. 
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Preambul 

Următoarele pagini explorează variaţiile bunăstării subiective în 
rândul populaţiilor investigate în cadrul anchetei ENRI. După o dis-
cuţie teoretică asupra semnificaţiei, măsurilor şi determinanţilor 
bunăstării subiective, voi examina proprietăţile psihometrice ale inde-
xului de bunăstare personală (Personal Wellbeing Index – PWI) în 
contextul regiunii de graniţă Ungaria-România, explorând comparativ 
nivelurile şi determinanţii bunăstării subiective în aceste regiuni. 

Bunăstarea subiectivă: abordări teoretice 

Bunăstarea subiectivă se defineşte ca o evaluare globală a vieţii 
(Andrews & Robinson, 1991), fiind operaţionalizarea ştiinţifică a 
conceptului de fericire. Deși inclusă printre cele mai importante ches-
tiuni de filosofie morală începând din Grecia antică (Annas, 1993), 
tema fericirii a fost mai degrabă ignorată în timpul secolelor urmă-
toare. Discuţia reizbucnit în filosofia iluministă, primind o primă 
abordare cantitativă de la filosofii utilitariști (Bentham, 2004). Domi-
nantă în cercetarea privind bunăstarea subiectivă este abordarea 
acesteia ca un concept multidimensional, care cuprinde o dimensiune 
cognitivă şi una afectivă (Andrews & Robinson, 1991; Diener, 1994). 
Dimensiunea cognitivă se măsoară prin aşa-numita «satisfacţia cu 
viaţa în întregul ei» sau pe scurt «satisfacţia cu viaţa» şi se defineş-
te ca evaluare generală a modului cum viaţa personală îndeplinește 
standardele și aspiraţiile personale, în domenii cum ar fi: munca, 
familia, relaţiile, timpul liber, etc. (Cummins, 1996). Satisfacţia faţă 
de viaţă se măsoară fie cu ajutorul unor scale simple (ca răspuns la 
întrebarea «luând în considerare toată viaţa dv., cât de mulţumit 
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sunteţi cu viaţa în întregul ei?» (Andrews & Withey, 1976), fie folo-
sind scale cu mai mulți itemi, care vor fi prezentate mai târziu în 
acest capitol. Afectul, începând cu lucrările lui Bradburn (1965; 
1969), a fost considerat bidimensional, cu o dimensiune pozitivă şi 
una negativă, care sunt considerate relativ independente.

Principala dezbatere teoretică în domeniu este centrată în jurul 
celor mai importanți determinanţi ai fericirii, unii susţinând că bunăs-
tarea subiectivă este determinată genetic şi, prin urmare, stabilă în 
cursul vieții (teoria “fericirii ca trăsătură” – vezi, de exemplu, Costa, 
McCrae, & Zonderman, 1987) iar alţii că determinanţii fericirii țin de 
condițiile socio-economice şi, pentru aceasta, bunăstarea subiectivă 
este variabilă în timp (teoria “fericirii ca stare” (Veenhoven, 1994)). 
Dovezi aparent contradictorii (Stones, Hadjistavropoulos, tuuko, & 
Kozma, 1995; Veenhoven, 1994; 1998) au alimentat dezbateri fără 
sfârşit în legătură cu implicaţiile asupra cercetării fericirii şi utilizării 
bunăstării subiective ca indicator social (vezi cea mai recentă, în “the 
Economist” (layard, 2011)).

Desigur, presupunerile teoretice au o puternică influenţă asupra 
măsurilor utilizate. De exemplu, adepţii teoriei “fericirii ca stare” pre-
supun că aceasta se schimbă în directă legătură cu variația împreju-
rărilor de viață - prin aceasta egalând fericirea cu “satisfacția cu viața 
ca întreg” (Veenhoven, 1989) – şi folosesc scale compuse care însu-
mează câteva domenii ale vieţii – vezi ComQol (Robert A. Cummins 
et al., 2004) şi Personal Wellbeing Index (Cummins et al., 2004). 
Pentru Michalos (1985), fericirea reală este suma discrepanţelor 
dintre nivelul de satisfacţia cu aceste domenii şi aspiraţiile avute de 
indivizi în viaţă personală şi socială. Ei converg în opinia că bunăsta-
rea subiectivă este o sumă a satisfacțiilor cu domeniile vieții. Pe de 
altă parte, suporterii teoriei «fericirii ca stare» au oferit o abordare 
opusă, denumită «de sus în jos» - care pleacă de la supoziţia de bază 
că bunăstarea subiectivă ar fi o dispoziţie care influențează evaluarea 
vieţii în diferite domenii (vezi o analiză comparativă la Headey, Veen-
hoven, & Wearing, 1991). Ei propun, în general, scale simple, care 
măsoară satisfacția globală (Diener, Emmons, & larsen, 1985). 
Măsurile afective sunt descompuse în afect pozitiv şi  negativ, măsu-
rile cele mai importante fiind acelea ale balanței afective (Bradburn 
& Noll, 1969) şi  PANAS (Watson, Clark, & tellegen, 1988).
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Bunăstarea subiectivă în ţările post-comuniste 

Datele despre bunăstarea subiectivă în tranziţia post-comunistă 
s-au acumulat destul de timid în anii 90, poate din cauza lipsa infras-
tructurii pentru cercetare socială şi a lipsei de specialişti în acest 
domeniu particular de studiu. Doar câteva ţări (Ungaria, Rusia şi  
România) au produs date despre bunăstarea subiectivă imediat după 
căderea comunismului (aşa cum arată informaţiile din World Databa-
se of Happiness). Sunt disponibile și date din anchete internaţionale, 
însă, cu rare excepţii, ele includ numai o singură măsură globală a 
satisfacţiei faţă de viaţă, nepermiţând ca structura satisfacţiei de 
viaţă din aceste ţări să fie investigată. 

Printre caracteristicile comune ale nivelurilor și determinanţilor 
bunăstării subiective din ţările post-comuniste găsim faptul că nive-
lurile medii naționale sunt în aceste țări care sunt aproape cele mai 
scăzute în aceste ţări. Ar trebui să ne aşteptăm la asta, susţine 
Veenhoven (2001), analizând situaţia socio-economică din țări pre-
cum Rusia. Această remarcă pare să se aplice şi ţărilor ca România, 
unde căderea economică de la începutul anilor nouăzeci, însoţită de 
nivelurile cele mai scăzute de optimism şi  încredere interpersonală, 
au avut drept consecinţă căderea bunăstării subiective până la unul 
dintre cele mai scăzute niveluri din Europa (Bălţătescu, 2002).

Dacă nu avem evaluare globală asupra trendurilor în ţările în 
tranziţie după căderea comunismului, avem, în schimb, foarte bune 
studii de caz pentru transformarea care a avut loc în Rusia (Frijters, 
Geishecker, Haisken-DeNew & Shields, 2005; Zavisca & Hout, 
2005). toate acestea au confirmat un declin constant după căderea 
comunismului, cel puţin înainte de 1998, când mediile naționale ale 
satisfacţiei par să revină ușor la nivelurile anterioare (Frijters, 
Geishecker, Haisken-DeNew & Shields, 2005; Zavisca & Hout, 
2005). Acelaşi tipar s-a observat în Ungaria (Orsolya, 2002) şi 
România (Bălţătescu, 2000). Chiar şi în ţările marcate de o creşte-
re în PIB (produsul intern brut) după anii ’90, ca în China şi Germa-
nia de est, apare acelaşi declin, care se presupune a fi fost cauzat 
de factori economici, cum ar fi creşterea şomajului şi  a nivelurilor 
de inegalitate (Garst, Frese, & Molenaar, 2000; Yuan & Brockmann, 
2005).
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Un alt aspect remarcabil al bunăstării subiective în tranziţie este că 
toate nivelurile de satisfacţie cu domeniile vieții sunt, de obicei, mai 
reduse. Delhey (2004) observă această regularitate, atunci când com-
pară membrii mai vechi cu cei mai noi (la vremea aceea statele candi-
date) din Uniunea Europeană. Această diferenţă pare de înțeles în 
majoritatea domeniilor, dar nu și în cazul celor precum satisfacţia faţă 
de familie şi prieteni. O posibilă explicaţie este dată tot de Delhey 
(2004, p. 28): “Greutăţile economice din ţările mai puţin afluente 
înseamnă că viaţa de zi cu zi este mai stresantă şi aceasta poate avea 
un efect negativ asupra relaţiilor sociale şi chiar a relaţiilor de familie”. 
O altă explicație se bazează pe efectul de revărsare de sus în jos (top-
down spillover): influenţele dispoziţiei asupra bunăstării subiective glo-
bale ar afecta, în acest model, satisfacţiile cu fiecare domeniu al vieții.

în ceea ce priveşte corelațiile bunăstării subiective, în aproape 
toate ţările post-comuniste care s-au alăturat UE, această variabilă 
este cel mai bine prezisă de satisfacţia cu standardul economic al 
gospodăriei (Myers & Diener, 1995; Oishi, Diener, lucas & Suh, 
1999). Ceea ce uimeşte, într-un fel, este contribuţia redusă a satis-
facţiei cu relaţiile personale (familie şi prieteni), pentru că ne-am 
aştepta ca familia şi prietenii să atenueze impactul negativ al condi-
ţiilor de viață adverse.

nivelurile bunăstării subiective din românia şi ungaria 

Aşa cum arată datele din World Database of Happiness, variatele 
măsuri ale bunăstării subiective au, în general, valori mai mari în Unga-
ria, decât în România. Pe o scară a satisfacţiei cu viaţa în 4 puncte, 
utilizată în anchetele Eurobarometrului, media pentru Ungaria este 2,5, 
ceea ce corespunde unei valori de 5 pe o scară de la 0 la 10, iar media 
pentru România este 2,23, ceea ce corespunde unei valori de 4,4 pe o 
scară de la 0 la 10. Aceste rezultate ne fac să anticipăm niveluri mai 
înalte de bunăstare subiectivă în Ungaria faţă de România.

Şi  totuși, comparaţia dintre nivelurile de bunăstare subiectivă ale 
etnicilor maghiari din România, ale cetăţenilor din Ungaria (dintre 
care 98% s-au declarat etnici maghiari) și ale românilor care repre-
zintă majoritatea în subeşantionul din România, ne dă câteva rezul-
tate surprinzătoare, aşa cum vom arăta în secţiunile următoare.
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măsuri de bunăstare subiectivă: satisfacţia cu viaţa şi Personal 
Wellbeing index 

Satisfacţia cu viaţa este măsurată printr-o singură scală: ”Cât de 
mulţumit  sunteţi cu viaţa dvs.?” cu 11 puncte. Pentru comparabili-
tate, răspunsurile au fost transformate liniar, pe o scară de la 0 la 100.

Personal Wellbeing Index este o scală compusă din opt itemi, care 
măsoară satisfacția cu:

1. Standardul de viață
2. Sănătatea
3. Realizările din viaţă
4. Relaţiile personale
5. Siguranţa personală 
6. Sentimentul apartenenței la comunitate 
7. Siguranţa viitoare
8. Spiritualitatea sau religia.

Deși autorii Indexului recomandă utilizarea unei scale de la 0 la 
10, am optat pentru utilizarea unei scale verbalizate cu 5 puncte, 
care merge de la „foarte nemulţumit” până la „foarte mulţumit”, con-
siderând că variantele de răspuns verbalizate sunt mai uşor de înţeles 
de către majoritatea populaţiei rurale din zonele de studiu.

valabilitatea externă

Fiind o descompunere a bunăstării subiective (adică a satisfacției 
cu viața ca întreg), PWI (indexul de bunăstare personală) este puter-
nic corelat cu aceasta, după cum arată și tabelul următor:

tabel 1. corelaţii bivariate dintre Personal Wellbeing index şi  satisfacţia 
cu viaţa. toţi coeficienţi β sunt semnificativi la nivelul de 0,01.

β
Maghiarii din Ungaria 0,572
Maghiarii din România 0,418
Românii din România 0,540
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structura factorială a indexului 

Itemii din PWI au fost introduşi într-o analiză a componentelor 
principale. Rezultatele au fost rotite, folosind metoda Varimax, cu 
normalizare Kaiser. Pentru subeşantionul românilor din România, a 
rezultat un singur factor. 

Pentru celelalte două sub-eşantioane, a apărut o soluţie cu 2 
factori, al doilea factor explicând următoarele răspunsuri, pentru 
subeşantionul maghiarilor din Ungaria:

-	 Spiritualitatea sau religia 
-	 Modul în care sunteţi membru al comunităţii dvs. 
-	 Relaţiile personale.

în timp ce “siguranţa viitoare” încărcă în ambii factori în mod egal, 
pentru subeşantionul maghiarilor din România, cel de-al doilea factor 
explică, în mod foarte similar, următorii itemi: 

-	 Spiritualitatea sau religia 
-	 Modul în care sunteţi membru al comunităţii dvs. 
-	 Relaţii personale, 
-	 Ce ați realizat până acum în viaţă.

totuşi, al doilea factor are o valoare proprie puțin peste 1 (1.018-
1.0123). Când forțăm o soluţie cu un singur factor, obţinem încărcă-
rile din tabelul următor: 

tabel 2. o soluţie cu un factor, pentru itemii de bunăstare personală 
Maghiarii 
din Ungaria

Maghiarii 
din România

Romanii din 
România

Standard de viaţă 0,760 0,725 0,753
Sănătate 0,724 0,724 0,744
Realizări în viaţă 0,723 0,698 0,737
Relaţii personale 0,710 0,692 0,725
Siguranţă personală 0,673 0,646 0,673
Conectare la comunitate 0,607 0,637 0,652
Siguranţă viitoare 0,606 0,636 0,648
Spiritualitate sau religie 0,530 0,588 0,572
Varianta totală explicată 44,98% 44,86% 44,68%
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Indexul arată o bună fiabilitate pentru toate eşantioanele, cu un 
o valoare Cronbach alfa peste 0,8 (variind între 0,815 şi 0,836). 
Scara PWI a fost construită ca sumă neponderată a itemilor, valoare 
ce a fost transformată liniar pe scala 0-100.

contribuţia unică la explicarea satisfacției cu viaţa ca întreg: 
regresia multiplă

Am întreprins o analiză de regresie, luând satisfacția cu viaţa ca 
întreg ca variabilă dependentă și itemii PWI (itemii de bunăstare 
personală) ca variabile independente, pentru a compara contribuţia 
unică a satisfacţiilor cu domeniile vieții domeniu la explicarea indica-
torului global de bunăstare subiectivă. în tabelul 17 sunt înfățișate 
rezultatele acestei analize. Adecvarea modelului este foarte bună: 
variaţiile itemilor PWI explică 59% din variaţia variabilei dependente.

tabel 3. regresia satisfacției cu viața la itemii de bunăstare personală în 
funcție de trei subeşantioane

Maghiar 
din Ungaria

Maghiar 
din România

Român 
din România

β Sig(t) β Sig(t) β Sig(t)
Nivel de trai 0,35 0,00 0,44 0,00 0,30 0,00
Sănătate 0,02 0,44 0,02 0,73 -0,03 0,58
Realizări în viaţă 0,13 0,00 0,17 0,01 0,17 0,00
Relaţii personale 0,03 0,42 0,03 0,63 0,00 0,99
Siguranţă personală 0,16 0,00 -0,09 0,18 0,11 0,02
Conectare la comunitate 0,04 0,20 -0,04 0,60 0,08 0,07
Securitatea viitoare 0,08 0,01 0,13 0,06 0,02 0,71
Spiritualitatea sau religia 0,05 0,06 -0,06 0,37 0,10 0,02
Adj. R2 ,381 ,321 ,327

Satisfacţia faţă de  standardul de viață are contribuţia cea mai 
mare la predicţia satisfacției cu viaţa ca întreg, având beta = 0,35 
(pentru maghiarii din Ungaria), respectiv 0,44 (maghiarii din Româ-
nia) şi 0,30 (pentru românii din România). Alte domenii care prezic 
variabila independentă sunt realizările personale β=0,13 (respectiv 
0,17 şi 0,17), siguranţa personală β=,11 (respectiv -0,09 (ns. - 
nesemnificativă statistic) şi  0,11), şi  siguranţa viitoare - β= 0,08 
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(0,13 şi  0,02 n.s). trei domenii (sănătatea, siguranţa şi conectarea 
la comunitate) au contribuţie independentă nesemnificativă la viaţă 
ca întreg. Spiritualitatea și religia constituie un predictor semnificativ 
numai în cazul subeşantionului românilor.

După cum putem vedea, cele trei subeşantioane sunt mai degrabă 
similare în ceea ce priveşte contribuţia domeniilor vieţii la satisfacţia cu 
viața ca întreg.  S-au găsit similarităţi parţiale în ceea ce priveşte siguran-
ţa personală (care are contribuție semnificativă pentru populația majori-
tară din ambele ţări) şi siguranţa viitoare (care este importantă pentru 
etnicii maghiari din ambele ţări). Aceasta arată că structura satisfacţiei 
faţă de viaţă este destul de similară, pentru cele trei grupuri etnice.

nivelurile de bunăstare personală şi satisfacţie faţă de viaţă 

Am comparat nivelurile medii ale itemilor care compun sub-eşan-
tioanele. Rezultatele sunt prezentate în tabelele următoare:

tabel 4. niveluri medii ale itemilor de bunăstare pentru cele trei eşanti-
oane, erorile standard şi semnul diferenţelor semnificative între medii 
(folosind testul Bonferoni).

etnie și țară
semnul în cazul 
diferenţelor 
semnificative 

Maghiarii 
din Ungaria 

Maghiarii 
din România 

Românii 
din România  1-2

 
1-3
 

2-3
 

Medie
Eroare 
std. a 
mediei

Medie
Eroare 
std. a 
mediei

Medie
Eroare 
std. a 
mediei

Nivel de trai 3,19 0,03 3,13 0,06 3,21 0,04      
Sănătate 3,53 0,04 3,35 0,06 3,50 0,04      
Realizări în viaţă 3,69 0,03 3,61 0,05 3,51 0,03 +  
Relaţii personale 4,05 0,03 3,85 0,04 3,73 0,03 + +  
Siguranţă personală 3,96 0,03 3,56 0,05 3,54 0,03 + +  
Conectare 
la comunitate 3,90 0,03 3,74 0,04 3,57 0,03 + + -

Securitatea viitoare 3,47 0,03 3,17 0,05 3,19 0,04 + +  
Spiritualitatea 
sau religia 3,74 0,03 3,87 0,05 3,87 0,03 -    
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Putem vedea că subiecții cuprinși în cele trei subeşantioane nu-și 
evaluează în mod foarte diferit standardul de viață şi starea de sănă-
tate. De asemenea, majoritatea etnică din Ungaria raportează satis-
facţie mai mare în ceea ce privește realizările din viaţă şi mai mică în 
ceea ce privește religia și spiritualitatea decât majoritatea etnică din 
România, dar nivelurile de satisfacţie nu sunt diferite între aceste 
sub-eşantioane şi  cel al maghiarilor din România.  

în restul domeniilor apar diferenţe semnificative, pozitive, între 
nivelurile medii ale subeșantionului din Ungaria şi ale ambelor sub-
eşantioane din România. Singurul item unde s-a constatat o diferen-
ţă între subeşantioanele românilor din România şi maghiarilor din 
România este sentimentul apartenenţei la comunitate.

însumate, aceste discrepanțe conduc la diferențe semnificative în 
ceea ce priveşte nivelurile PWI între România și Ungaria. Rezultatul 
este în perfectă concordanţă cu majoritatea evaluărilor nivelurilor 
medii ale bunăstării subiective între cele două țări, măsurate în cadrul 
anchetelor internaționale. Atunci când se compară mediile în ceea ce 
privește satisfacţia faţă de viaţă, se constată diferenţe de sens opus, 
românii din România prezentând nivelurile cele mai ridicate.

Figura 1. nivelurile medii ale satisfacţiei faţă de viaţă şi PWi, 
în funcţie de cele trei subeșantioane.
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O examinare mai detaliată arată că există, într-adevăr, diferenţe 
semnificative în nivelele medii ale satisfacţiei cu viaţă între primele şi 
ultimele sub-eşantioane, maghiarii din Ungaria având nivelul cel mai 
redus, iar românii din România cel mai ridicat, în timp ce, în ceea ce 
priveşte Personal Wellbeing Index, situația se inversează.

tabel 5. nivelurile medii de bunăstare personală şi  satisfacţie faţă de 
viaţă, pentru cele trei eşantioane, erorile standard şi semnul diferenţelor 
semnificative dintre medii (folosind testul Bonferoni).

etnie și țară
semnul în cazul 
diferenţelor 
semnificative 

Maghiarii 
din Ungaria 

Maghiarii 
din România 

Românii 
din România  1-2

 
1-3
 

2-3
 Medie

Eroare 
std. a 
mediei

Medie
Eroare 
std. a 
mediei

Medie
Eroare 
std. a 
mediei

Personal Wellbeing 
Index 67,30 0,51 63,41 0,86 62,84 0,61 +  

Satisfacţia faţă de 
viaţă 59,35 0,60 61,95 1,27 66,21 0,82 -  -  

O primă explicaţie ar fi existența unui factor naţional, care fac ca 
răspunsurile la itemul privind satisfacţia cu viaţa a maghiarilor să fie 
mai scăzute. Acest factor, care poate fi o dispoziţie mai depresivă, 
sau o interpretare diferită a semnificației satisfacției cu viața, par să 
îi facă pe etnicii maghiari să raporteze niveluri mai reduse ale satis-
facţiei cu viaţa ca întreg, contrar faţă de evaluările mai ridicate pe 
care le fac în ceea ce privește în majoritatea domeniilor vieții. Ipote-
za unui «caracter naţional», deşi sugerată în literatura de specialitate, 
este, cu toate acestea, foarte controversată (Veenhoven, 1989).

O explicaţie alternativă este legată de modul cum răspund res-
pondenţii români la scale complexe privind satisfacţia faţă de viaţă. 
la modul global, în anchete unde se utilizează scale de 10 sau 11 
puncte, ei obţin punctaj mai mare decât ne-am aştepta pornind de la 
rezultatele măsurării pe alte scale, unde Ungaria are niveluri mai ridi-
cate. De exemplu, în cea de a doua Anchetă europeană privind cali-
tatea vieţii – EQOlS (2007), Ungaria a avut o medie de 5,59, iar 
România 6,47. în prima anchetă EQOlS (2003), Ungaria a înregis-
trat punctajul de 5,94, în timp ce România a avut 6,19. în Ancheta 
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socială europeană (al patrulea val, 2008), apare aceeaşi diferenţă, cu 
Ungaria având o medie de 5,31, iar România 5,85, pe o scală de la 
0 la 10. Aceasta se poate explica prin erorile de măsurare cauzate de 
înţelegere diferită a scalelor cu multe puncte.

O diferenţă de poziţie între PWI şi satisfacția cu viața ca întreg, 
de același sens ca în subeşantionul românilor, a fost găsită şi de către 
Cummins (2003) în Australia. El a pus diferența pe seama a ceea ce 
numește homeostaza bunăstării: domeniile cu grad mai înalt de spe-
cificitate nu beneficiază de eroarea pozitivă care se constată în ceea 
ce privește evaluarea vieții ca întreg. Faptul că în subeșantionul de 
maghiari a fost găsită o diferență contrară sugerează că această 
relaţie nu este universală. De aceea credem că e nevoie de teste 
ulterioare pentru a elucida fenomenul.

rezumat

-	 Indicele de bunăstare personală (PWI) prezintă suficiente pro-
prietăţi psihometrice.

-	 Etnia și țara de domiciliu influenţează atât nivelurile cât şi 
structura bunăstării subiective.

-	 în general, maghiarii din Ungaria sunt cei mai mulțumiți cu 
domeniile vieţii.

-	 Ei sunt cel puțin la fel de mulţumiţi cu majoritatea domeniilor 
vieţii (cu excepţia religiozităţii) decât românii şi membrii minorităţii 
maghiare din România.

-	 Românii şi  maghiarii din România prezintă niveluri destul de 
similare în ceea ce privește satisfacţia cu viaţa.

-	 Structura bunăstării subiective este similară pentru cele trei 
subeșantioane.

-	 Românii raportează niveluri mai ridicate decât maghiarii la 
indicatorii globali de satisfacţie iar aceasta se poate atribui „caracte-
rului naţional” sau unor erori de măsurare.
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Preambul 

În acest capitol intenţionăm să explorăm satisfacţiile pe care 
populaţia investigată în sondajul ENRI le are cu privire la diferite 
aspecte: casa personală, vecini, localitate, regiune, ţară şi Uniunea 
Europeană precum şi relaţia cu bunăstarea personală. Vom începe cu 
o discuţie teoretică despre semnificaţia relaţiei pe care o are aparte-
nenţa la diferite grupuri cu satisfacţiile. Apoi vom prezenta măsurile 
şi în cele din urmă vom cuantifica şi discuta măsurile de satisfacţie 
în contextul regiunii de graniţă dintre Ungaria şi România.

Bunăstare – locuri: prezentarea problematicii

Problematica relaţiei pe care o are bunăstarea cu locurile este de 
natură relativ recentă. Contrar punctului de vedere pur psihologic 
conform căruia bunăstarea este un fenomen personal, fără vreo legă-
tură cu mediul înconjurător, ştiinţele sociale curente consideră din ce 
în ce mai mult că mediul înconjurător în care trăim are efecte impor-
tante asupra satisfacţiei personale. Potrivit afirmaţiilor exprimate de 
Morrison, Tay şi Diener (2011) cu privire la relaţia cu satisfacţia 
naţională: 

„Ţara în care locuim are consecinţe ineluctabile asupra vieţii noastre. 
Ne afectează oportunităţile de angajare, calitatea stării de sănătate şi 
riscul de a deveni victima unei infracţiuni sau a unui război.” (p. 1)

Totuşi, oamenii sunt fericiţi în diverse circumstanţe adverse şi 
refuză să îşi părăsească ţările mediocre chiar dacă au ocazia să facă 
acest lucru. Acest lucru înseamnă, potrivit aceloraşi autori, că există 
o anumită satisfacţie naţională care le influenţează bunăstarea. Într-
adevăr, s-a constatat că satisfacţia naţională este un dispozitiv de 

 Gradul de satisfacţie cu Privire la locurile 
de la Graniţa dintre unGaria şi românia
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predicţie a satisfacţiei legate de viaţă ca întreg, la verificarea socio-
demografică.

Viaţa într-o anumită naţiune reprezintă doar o parte a experienţei 
pe care individul o are cu ceea ce vom numi în acest capitol „locuri”. 
Alte aspecte, cum ar fi vecinii, localităţile, regiunile, pot avea o influen-
ţă în acest caz. Oamenii trăiesc într-o reţea de apartenenţe mai strân-
să sau mai degajată ce le poate influenţa bunăstarea. De asemenea, nu 
trebuie să uităm despre satisfacţia cu entităţile supra-naţionale cum ar 
fi Uniunea Europeană sau Naţiunile Unite. Acest lucru ar trebui legat 
de relaţia pe care bunăstarea o are cu atitudinile cosmopolitane 
(Bălţătescu & Bălţătescu, 2006) sau cu identificarea întregii umanităţi 
(allo-identity) (leary, Tipsord, Tate, Wayment, & Bauer, 2008).

identitatea personală şi social: câteva legături

Identitatea personală înseamnă suma caracteristicilor individuale 
prin care este cunoscută o persoană. Identitatea este multidimensio-
nală şi relaţională, fiind construită prin integrarea diverselor experien-
ţe avute de-a lungul vieţii (Chelcea, 1998). Conceptul opus (dar nu 
fără legătură) este considerat a fi identitatea socială care se bazează 
pe ideea că indivizii se auto-clasifică incluzându-se în grupuri cu un 
scop mai mic sau mai mare (Tajfel & Turner, 1979). Identitatea este 
rezultatul internalizării clasificărilor externe în roluri sociale, prin iden-
tificarea cu grupuri de referinţă specifice.

Conform lui Wentholt (1991), identitatea are o dimensiune socio-
structurală (legată de clasificarea socială), culturală (asociată cu 
comportamente şi roluri specifice) şi ontologică (bazată pe judecăţi 
de valoare). Un tip special de identitate este construit prin identifi-
carea cu umanitatea ca întreg (allo-identity) (leary, et al., 2008). 

În Europa, indivizii au identităţi multiple iar pentru unii autori, 
cetăţenia naţională şi cea europeană nu sunt opuse, ci complemen-
tare şi constituie mai degrabă „un rezervor de legitimitate pentru UE 
– nu o criză de legitimitate” (Koslowski, 1999).

Cum putem măsura identificarea cu instituţiile naţionale sau 
supranaţionale? În principal, cerând respondentului să îşi prioritizeze 
apartenenţa subiectivă. În Sondajul Mondial al Valorilor, de exemplu, 
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respondenţii trebuie să spună în ce măsură se văd ca indivizi auto-
nomi, ca membri ai comunităţii lor locale, ca cetăţeni ai ţării lor, ca 
cetăţeni ai Uniunii Europene sau ca cetăţeni ai lumii (R. Inglehart, 
2002; R. Inglehart, et al., 2004). 

Surse de satisfacţie: persoane, casă, vecini, localitate, regiune, 
naţiune şi Europa

Satisfacţia personală este identificată cu satisfacţia cu viaţa ca 
întreg şi ia în considerare toate circumstanţele individuale (Diener, 
1994; Veenhoven, 1996).

Satisfacţia legată de casă este o componentă importantă a calităţii 
individuale a vieţii, deoarece pentru majoritatea oamenilor casa repre-
zintă elementul cel mai amplu de consum și investiţii din viaţa lor. 
Totuşi, determinanţii satisfacţiei legate de casă nu sunt individuali: 
aceştia depind de o întreagă reţea de relaţii pe care membrii gospodă-
riei le dezvoltă în timp, precum şi de caracteristicile vecinilor şi locali-
tăţilor unde se află casa (Vera-Toscano & Ateca-Amestoy, 2008).

Vecinii şi vecinătatea sunt cele mai apropiate aspecte ale comu-
nităţilor. Satisfacţia legată de vecinătate este de asemenea o com-
ponentă foarte importantă a satisfacţiei legate de comunitate. Un şir 
de caracteristici determină satisfacţia individuală cu vecinătatea, 
printre care se numără şi calitatea de vecinătate în sine (siguranţă, 
utilităţi), frecvenţa interacţiunii cu vecinii precum şi calităţi cum ar fi 
capitalul social al indivizilor sau familiilor implicate şi eficienţa colec-
tivă (Allen, Bentler, & gutek, 1985; Hur & Morrow-Jones, 2008; 
Oidjarv, 2010; Sirgy & Cornwell, 2002).

Satisfacţia legată de localităţi şi regiuni este mai puţin discutată 
în literatură. Cu toate acestea, aici diferenţele etnice par să conteze 
mai mult pentru satisfacţiile legate de casă şi vecini. Important.

Cuantificarea satisfacţiei legată de locuri

Satisfacţia personală a fost cuantificată printr-o singură întrebare: 
„Cât de satisfăcut sunteţi de viaţa dumneavoastră?” cu 11 puncte. 
Din motive de comparabilitate, răspunsurile au fost convertite linear 
pe o scală de la 0 la 100.
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Scala satisfacţiei cu privire la locuri a fost măsurată prin 7 ele-
mente, întrebând respondentul cât de satisfăcut este pe o scară de 
la 1 la 5 de:

1. casa dumneavoastră
2. vecinii dumneavoastră
3. vecinătatea dumneavoastră  
4. localitatea în care trăiţi
5. regiunea în care trăiţi 
6. ţara de rezidenţă
7. Uniunea Europeană
Am folosit o scală verbalizată de 5 puncte în intervalul de la 

„foarte nesatisfăcut” la „foarte satisfăcut”.

Structura factorială a indexului

Elementele au fost introduse într-o Analiză a Componentelor 
Principale. Rezultatele au fost rotite prin metoda Varimax cu 
Standardizarea Kaiser. Pentru subeşantionul maghiar din Ungaria, a 
apărut o soluţie cu 2 factori, cel de-al doilea factor explicând satis-
facţia legată de ţară (România) şi satisfacţia legată de Uniunea 
Europeană.

În consecinţă, am calculat un index al „bunăstării regionale” din 
următoarele patru elemente: 

1. casa dumneavoastră
2. vecinii dumneavoastră
3. vecinătatea dumneavoastră  
4. localitatea în care trăiţi 
Indexul indică o foarte bună acurateţe pentru toate eşantioanele, 

cu alfa Cronbach variind între 0.797 şi 0.816. Scala PWI a fost con-
struită ca sumă a elementelor necuantificate şi transformată linear 
într-un interval de la 0 la 100. Indexul este rotunjit în minus, cu o 
medie de 70.5. 

Corelarea cu PWI şi Viaţa ca întreg



gRADUl DE SATISfACŢIE

337

Cum este corelată satisfacţia locală şi regională cu bunăstarea 
subiectivă? Am reprezentat în tabelul de mai jos corelaţiile dintre 
satisfacţia legată de viaţă, Indexul bunăstării Personale şi Indexul 
satisfacţiei locale şi regionale.

tabel 1. corelaţii bivariate între satisfacţia locală și regională, indexul 
Bunăstării Personale şi satisfacţia legată de viaţă. toate corelaţiile sunt 
semnificative la nivelul 0.01

Indexul Bunăstării 
Personale

Satisfacţia legată 
de viaţă

Maghiari în Ungaria .569 .397
Maghiari în România .543 .375
Români în România .491 .376

Coeficienţii sunt foarte asemănători pentru cele trei subgrupe 
avute în vedere. Bunăstarea personală are o corelaţie mai mare cu 
variabila ţintă decât satisfacţia legată de viaţă.

Corelarea satisfacţiei naţionale, PWI şi Viaţa ca întreg

Satisfacţia naţională şi satisfacţia legată de Uniunea Europeană 
au fost tratate separat. Ambele au corelaţii pozitive şi semnificative 
cu variabilele bunăstării subiective. 

tabel 2. corelaţii bivariate între variabilele bunăstării subiective şi satis-
facţia naţională și ue. toţi coeficienţii sunt semnificativi la nivelul 0.01. 

Satisfacţia naţională Satisfacţia legată de UE
Indexul 
Bunăstării 
Personale

Satisfacţia 
legată de 
viaţă

Indexul 
Bunăstării 
Personale

Satisfacţia 
legată de 
viaţă

Maghiari în Ungaria .377 .302 .392 .310
Maghiari în România .256 .183 .278 .261
Români în România .288 .217 .304 .248
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Contribuţia unică a domeniilor la viaţă ca întreg: Regresii multiple

Am regresat viaţa ca întreg şi Indexul Bunăstării Personale contra 
celor trei variabile ale satisfacţiilor, adică locale şi regionale, naţiona-
le şi UE, pentru a compara contribuţia unică a acestor satisfacţii cu 
indicatorul global al bunăstării subiective. Următorul tabel prezintă 
rezultatele acestei analize pentru toate elementele. Rezultatul final 
este bun: variaţiile elementelor PWI explică aproximativ 40 de pro-
cente din variaţia variabilei dependente.

tabel 3. regresia satisfacţiei legate de locuri contra satisfacţiei legate de 
viaţă pentru cele trei subeşantioane

Maghiari în Ungaria Maghiari în România Români în România
β Sig(t) β Sig(t) β Sig(t)

Satisfacţia 
locală și 
regională

0,32 0,00 0,32 0,00 0,33 0,00

Satisfacţia 
naţională 0,00 0,96 -0,01 0,94 -0,01 0,82

Satisfacţia 
cu Uniunea 
Europeană

0,15 0,00 0,14 0,07 0,13 0,02

Adj. R2 ,418 ,395 ,394

O primă concluzie este că toate subeşantioanele sunt foarte ase-
mănătoare în ce priveşte structura dispozitivelor de predicţie. 
Satisfacţia locală şi regională are cea mai mare contribuţie la predic-
ţia vieţii ca întreg, cu beta = 0.32-0.33. Celălalt domeniu care prezi-
ce de asemenea variabila independentă este Satisfacţia cu Uniunea 
Europeană cu β= .13-0.15. Contrar constatărilor din literatura citată, 
satisfacţia naţională nu are nicio contribuţie la viaţa ca întreg. 

Niveluri de bunăstare cu locurile

Am comparat niveluri medii de elemente care compun subeşanti-
oanele. Rezultatele sunt prezentate în tabelele de mai jos:
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tabel 4. niveluri medii ale satisfacţiei cu locurile pentru cele trei eşan-
tioane, erorile standard şi semnul diferenţelor semnificative dintre medii 
(utilizând testul Bonferoni).

etnicitate pe ţară
semnul 
diferenţelor 
semnificative

Maghiari 
în Ungaria

Maghiari 
în România

Români 
în România

1-2
 

1-3
 

2-3
 

Medie 
Eroare 
standard 
a mediei

Medie 
Eroare 
standard 
a mediei

Medie 
Eroare 
standard 
a mediei

Satisfacţia locală 
și regională 73,7 0,55 65,1 0,82 55,3 0,89  + +   

Satisfacţia 
naţională 65,3 0,90 38,3 1,44 47,1 1,31  + +   - 

Satisfacţia 
cu Uniunea 
Europeană

67,9 0,64 52,1 1,07 53,8 0,96  +  -

Se poate observa că eşantioanele au diferenţe semnificative în ce 
priveşte evaluările satisfacţiei cu locurile. Majoritatea etnică în 
Ungaria are o satisfacţie mai mare în toate domeniile decât maghia-
rii din România, şi de asemenea faţă de majoritatea etnică din 
România (cu excepţia satisfacţiei cu Uniunea Europeană). Membrii 
minorităţii maghiare din România sunt mai puţin satisfăcuţi decât 
majoritatea populaţiei cu naţiunea, dar şi cu Uniunea Europeană.

faptul că maghiarii din Ungaria sunt cei mai satisfăcuţi de majo-
ritatea domeniilor de mai sus demonstrează că există o corelaţie între 
bunăstarea socială şi bunăstarea personală. Oamenii din ţări/regiuni 
mai bogate (în cazul nostru, Ungaria) sunt cei mai satisfăcuţi cu 
vecinii, localitatea, regiunea, naţiunea şi chiar cu Uniunea Europeană.

O altă linie de interpretare a acestor rezultate este diferenţa din-
tre minoritate şi majoritate. În judeţele româneşti investigate, popu-
laţia minoritară are o satisfacţie egală cu elementele locale și regio-
nale şi o satisfacţie mai mică cu naţiunea, chiar şi cu UE. Apartenenţa 
mai mică la naţiune ar explica satisfacţia mai mică cu naţiunea. 
Totuşi, satisfacţia lor mai mică cu UE este mai puţin explicabilă, dat 
fiind faptul că minoritatea maghiară din România consideră Uniunea 
Europeană drept o garanţie pentru autonomia lor culturală. 
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rezumat

-	 Din analiza factorială, rezultă trei niveluri independente de 
satisfacţie în privința locurilor: locale și regionale, naţionale şi euro-
pene

-	 Apartenenţa la cele trei grupuri influenţează atât nivelurile cât 
şi structura satisfacţiilor privind locurile.

-	 Maghiarii din Ungaria sunt cei mai satisfăcuţi de domeniile 
vieţii.

-	 Aceştia sunt la fel de sau mai satisfăcuţi de domeniile vieţii (cu 
excepţia religiei) decât românii şi membrii minorităţii maghiare din 
România.

-	 Românii şi maghiarii din România au niveluri relativ similare ale 
satisfacţiei vieţii.

-	 Structura SWB este similară pentru cele trei grupuri.
-	 Românii au punctaje mai mari decât maghiarii în privința indi-

catorilor de satisfacţie generală care pot fi atribuiți caracterului naţi-
onal sau caracterului eronat al metodologiei.
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În studiul de faţă analizăm legătura dintre prejudecățile faţă de 
grupurile minoritare şi atitudinile locale, naţionale şi europene, bazân-
du-ne pe datele unei cercetări realizată în Ungaria de Est. Cercetarea 
înfăptuită cu ajutorul chestionarelor s-a desfăşurat în cadrul proiec-
tului1 ENRI (European, National and Regional Identity – Theory and 
Practice; Project code: HURO 0801/180; Hungary-Romania Cross-
border Cooperation Programme 2007–2013.) în anul 2010, iunie-
iulie, având la bază populaţia adultă a judeţelor Hajdú-Bihar şi 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, cu eşantionul probabilistic de N=1.000 
persoane. Prin folosirea bazei de date a cercetării complexe am încer-
cat să găsim răspunsuri la următoarele întrebări: 1. Ce caracterizează 
atitudinile locale, naţionale şi europene precum şi prejudecata faţă de 
minorităţi în cele două judeţe? 2. Ce legătură există între atitudinile 
naţionale şi între prejudecata faţă de minorităţi? 

I. Cadrele teoretice ale analizei identității locale, naţionale şi 
europene

Referitor la analiza identităţii europene, naţionale şi regionale ca 
baze potrivite pentru analiză, au fost folosite teorii de bază ca: teoria 
identităţii sociale (Tajfel, 1978; Tajfel, 1982; Tajfel & Turner, 1979), 
teoria reprezentanţei sociale (Moscovici, 1984; 1988) şi teoria „iden-
tităţii echilibratoare” a lui Krappmann (Krappmann, 1980).

La definirea identității din punctul de vedere al ştiinţelor sociale 
– în sens mai restrâns sociologic – nu putem să nu luăm în vedere 
efectele teoriei narative (Olick-Robbins, 1998) sau a teoriilor de 

1 Participanţi în proiect: Universitatea Creştină Partium, Universitatea Oradea, 
Universitatea Debrecen, colective de lucru formaţi din sociologi şi filozofi.
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memorie, care sunt prezente din ce în ce mai accentuat în ştiinţa 
istoriei - Halbwachs, Nora, assmann, Ricouer. aceste teorii susţin că 
funcţia principală a memoriei colective este formarea şi păstrarea 
identităţii (Gyáni, 2008). alţi autori menţin că identitatea este o 
construcţie în formă narativă (Bruner, 1990; Calhoun, 1994) dar 
există şi opinii mult mai accentuate: „orice tentativă de explicare a 
identităţii personale [înţelegând aici şi identitatea grupului] este con-
damnată la eşec, dacă este independentă şi izolată de noţiunea 
narativei” (MacIntyre, 1984, p. 22). 

teoria identităţii sociale 

Punctul de plecare al interpretărilor psihologice şi social-psiholo-
gice al identităţilor de nivel diferit este definirea identităţii personale 
şi sociale. Legătura psihologică între individul în curs de socializare şi 
societate este identitatea personală ce se leagă de eu (sistemul eu) 
şi poate fi descrisă cu ajutorul identităţii sociale precum şi cu forma-
rea acestora. Conştiinţa identităţii personale de pe o parte înseamnă 
trăirea subiectivă a continuităţii şi identităţii existenţei (sunt identic 
cu mie însumi) iar pe altă parte identitatea cu ceva exterior (concept, 
sex, generaţie, etnie sau naţiune). Conștiința identităţii sociale este 
„subsistemul, aspectul special al construcţiei ipotetice denumit eu”, 
fiindcă interiorizarea selectivă a relaţiilor categorice a societăţii este 
baza reprezentării continuității personale şi cadrul social al acestuia 
(Pataki, 1982). Procesul acceptării categoriilor autodefinite, adică 
formarea identităţii sociale înseamnă identificarea cu mediul ce se 
întinde mereu (grupuri mici şi comunităţi). acest proces de identifi-
care în acelaşi timp este caracterizat de duplicitatea diversităţii ce se 
termină în timp sau înseamnă participare într-un grup nou şi de efec-
tele sociale care au influenţă asupra dezvoltării psihicului individual 
(Csepeli, 1995). Dintre interpretările ce pot fi citate în şir mai men-
ţionăm încă două posibilităţi de aproximare. Definiţia identităţii ce 
poate fi citită în introducerea unui volum de studii, care rezumă 
cercetări realizate în domeniul prejudecăţii şi identităţii, apărut în 
trecutul apropiat, lângă determinarea de tip grup psihologic, accen-
tuează rolul socializării: „identitatea poate fi privită ca o categorie 
integrativă, cuprinzătoare, care se îmbină în mod inseparabil cu soci-
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alizarea, cu dezvoltarea emoţională, morală şi cognitivă, cu procesele 
care decurg în grup precum şi cu relaţiile intergrupale.” (Erős, 1996). 
Definiţia lui a. Gergely andrás, care tratează relaţiile istorice şi regi-
onale ale identităţii minoritare în primul rând din punct de vedere 
politologic, este următoarea: „… tratez simplu identitatea ca sistem 
de referinţă, ceea ce înseamnă pentru mine o sferă individuală care 
acoperă obiectele societăţii, fenomenele grupului şi spaţiul societăţii, 
reprezentând totodată tipul conflictelor reduse, percepute şi transmi-
se de istoria socială între „eu” şi „ei/ele” precum şi între „noi” şi „voi”. 
(a. Gergely 1996, p. 5). 

Fiecare dintre definiţiile menţionate mai sus se potriveşte cu defi-
niţia identităţii a lui Erik H. Erikson, care are un rol important în 
ştiinţele sociale. În opinia lui, identitatea este prezenţa identităţii 
personale şi a sentimentului subiectiv de continuitate, care este înso-
ţită de credinţa în identitatea viziunii comune asupra imaginii despre 
univers şi de credinţa în continuitate (Erikson, 1991). Identitatea 
identificată cu identitatea socială este prea generală şi fiind folosită 
referitor la toate formele de conştiinţe colective, riscă să intre în 
„devalorizare”: „… mai înainte ceea ce a părut că este în avantajul 
folosirii definiţiei, acum se pare că este un dezavantaj. Perceperea 
identităţii ca o construcţie socială face ca definiţia să devină de 
neconceput fiindcă face de neînţeles ceea ce este permanent în vari-
abilul care se schimbă mereu, adică noţiunea la care s-a referit 
definiția originală a identităţii”. (Gyáni, 2008, p. 20). 

Teoria identităţii sociale se bazează pe trei procese social-psiho-
logice care definesc toate tipurile de identitate socială: 1. categoriza-
re socială (aceea predispunere a oamenilor de a se observa pe ei 
însuşi şi pe ceilalți pe baza categoriilor sociale bine definite şi nu ca 
indivizi separaţi); 2. comparare socială (evaluarea importanţei relative 
a grupului); 3. identificare socială (oamenii în general nu se alătură 
la situaţiile sociale ca şi observatori separaţi dar în loc de aceasta 
identitatea lor personală cuprinde caracteristic percepţiile şi răspun-
surile date la situaţiile existente (van Rekom-Go, 2006). Natura 
identităţii este marcată cel mai bine dacă este definită ca o „con-
strucţie socială”. În acelaşi timp toţi indivizii fac parte din comunităţi 
sociale diferite, practic tipurile identităţii sociale răspund la domenii-
le apartenenţei sociale (Goar, 2007). Teoria identităţii sociale oferă 
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un fundal potrivit pentru diferitele concepţii de „identitate spaţială” 
(spatial identity). acest fapt este important fiindcă teoriile de identi-
tate europeană definite ca identităţi spaţiale – separat de identitatea 
politică şi instituţională – ca parte a identităților multiple – vezi cele 
patru modele ale lui Risse: „Russian Matruska doll”, cross-cutting 
identities, separated identities, ‘marble cake’ (Herrmann et al., 2004, 
p. 250) – presupun existenţa comună a identităţilor europene, naţi-
onale şi regionale (yndigegn, 2009). Clasificarea tipurilor de identita-
te socială poate fi făcută în mai multe moduri: 1. pe baza importan-
ţei eului personal sau social (identitate personală sau socială); 2. pe 
baza caracteristicilor conştiente sau neconştiente (identitate conşti-
entă sau neconştientă); pe baza participării directe sau indirecte, 
totală sau parţială într-o grupă (Ivanova, 2005).

teoria reprezentanţei sociale 

Definiţia – „lumea consensuală a denotațiilor comune, în care 
membrii grupului comunică şi sunt în interacţiune” (Purkhardt, 1993, 
p. 75) – şi procesul (ancorare şi obiectivare) reprezentanţei sociale se 
leagă foarte strâns de identitatea socială. Putem să spunem că, cla-
rifică interpretarea şi ilustrarea membrilor din grupă referitor la lumea 
lor semnificativă. În ceea ce privesc semnificaţiile comune (reprezen-
tanţe sociale), pentru membrii grupului este accesibil ca procesele 
directe ale reprezentanţei sociale să fie înţelese direct cu formarea 
identităţilor sociale. În acest mod teoria reprezentanţei sociale presu-
pune o legătură apropiată între reprezentanţa socială şi procesele din 
grupă, în special între realizarea şi exprimarea identităţii sociale. Până 
acum n-au fost multe încercări pentru descrierea detaliată a relaţiei 
dintre reprezentanţa socială şi identitate (Millward, 1995). Funcţia 
de formare a identităţii reprezentanţei sociale se manifestă prin faptul 
că toţi membrii grupului participă în aceste reprezentanţe. Pe de altă 
parte grupul defineşte pentru membrii ei ce fel de legături pot fi rea-
lizate între diferitele reprezentanţe; adică restrânge libertatea asoci-
ativă şi în acest fel dispune o concepţie ce caracterizează grupul şi 
cu ajutorul căreia grupul poate fi distins de alte grupuri (vincze-
Kőváriné, 2003). Reprezentanţele sociale integrează exerciţiile perso-
nale dar în acelaşi timp reprezintă şi norme social colective, valori şi 
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cunoştinţe (Meier-Kirchler, 1998). Identitatea colectivă poate fi pri-
vită ca o reprezentanţă socială (miez) care este prezentă în toate 
grupurile, fiindcă apartenenţa la grup, ca apartenenţă la comunitate, 
se realizează cu ancorare în cadrul reprezentanţelor grupurilor sociale, 
şi explică unicitatea, actualitatea şi istoria grupului. Identitatea colec-
tivă unifică acele aspecte al sistemului de reprezentanţă pe care 
individul le consideră cele mai valoroase, stabile din punctul de vede-
re al istoriei şi care arată particularităţi speciale (asher et al., 2006). 
Reprezentanţele sociale, care se nasc în decursul interacțiunilor care 
au loc în cadrul grupei de mai multe ori, se prezintă sub formă nara-
tivă, asigurând în acest fel istoricul şi continuitatea în timp a grupu-
lui (vincze-Kőváriné, 2003). 

teoria „identităţii echilibratoare” 

Identitatea echilibratoare este procesul mecanismelor pe durata 
cărora individul face diferenţa dintre eu şi pretenţiile altora (social 
identity) în măsura în care să poată susţine identitatea personală 
(personal identity). Deci echilibrarea se desfășoară între pretenţiile 
sociale şi între autoevaluarea individului. În decursul definirii relaţiei 
identităţii sociologice, Krappmann atribuie o importanţă deosebită 
interacţiunii şi rolului (social). Porneşte din faptul că, în societăţile 
moderne, individul este obligat la executarea diferitelor serii de inter-
acţiuni, în care în mod continuu trebuie să arate cum interpretează 
situaţiile date. Reprezentarea eului se face pe calea comunicaţiei 
(vezi teoria acţiunii comunicative a lui Habermas). În concepţia rolu-
lui intră şi problema discrepanţelor între norme şi exigenţe. În con-
cepţia lui, sistemul de pretenţie instituţionalizată a societăţii este 
stabil dacă oamenii acceptă prăpastia între normele societăţii şi 
necesităţile individuale. Comportamentul echilibrator între potrivire şi 
păstrarea identităţii personale este o modalitate de manipulare a 
conflictelor între individ şi societate. avantajul teoriei este că, odată 
cu interacţiunile, rolurile sociale, conflictele şi cu strategia echilibra-
toare a individului, oferă posibilitate pentru reinterpretarea cu mijloa-
ce politice a „ruperii” istorice a realităţii sociale din Europa Centrală, 
a normelor, a mediului social al individului, a strategiilor de compor-
tament care trăiesc în socializații la nivel local (Krappmann, 1980). 
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II. interpretarea identităţii locale, naţionale şi europene 
identitatea locală

În bibliografia naţională a ştiinţelor sociale nu putem găsi inter-
pretări, definiţii care pot fi asimilate în cadrul teoretic potrivit şi care 
ar fi operaţionale la nivel local. Diferitele încercări de definiţii sunt 
legate de diferite discipline. În bibliografia naţională găsim foarte rar 
exemple privind discuţiile legate de identitatea socială sau de geogra-
fia societăţii, care s-au organizat pe bază de legături istorico-geogra-
fice (Bőhm-Pál, 1987; Köteles-varga, 1988; Enyedi, 1991; Bőhm, 
2000). 

Dintre concepţiile antropologice, a. Gergely andrás priveşte iden-
titatea locală în acelaşi timp ca parte a identităţii personale („este 
mijlocul important …. al autodefinirii”) şi a identităţii la nivelul gru-
pului (este criteriul cel mai important al autodefinirii comunităţii 
locale”). Identitatea locală este generală (proprie pentru fiecare) şi 
accentuează caracterul relativ al întinderii şi valabilității lui, dar res-
pinge continuitatea, fiindcă este în funcţie de nivelul conștiinței gru-
pului şi efectelor mediului (a. Gergely, a totális … ). această inter-
pretare nu este surprinzătoare, fiindcă autorul în niciuna dintre defi-
niţiile de identitate anterioare nu delimitează dimensiunea identității 
personale de dimensiunea identităţii sociale: „pur şi simplu folosesc 
identitatea ca sistem de referinţă, care înseamnă pentru mine sfera 
personală ce se extinde asupra obiectelor sociale, fenomenelor grupu-
lui şi sferei sociale, şi totodată este formula transmisă social-istoric a 
conflictelor reduse, percepute între „eu” şi ei/ele, între „noi” şi „alţii” 
(a. Gergely, 1996, p. 5). Interpretarea cealaltă legată de geografia 
socială nu face nici ea deosebire între nivelul individului şi nivelul 
grupului, vede identitatea locală ca un tip de atitudine, legată de 
dimensiuni definitoare locale şi spaţiale: „… legătura individului şi 
colectivului în spaţiu trebuie înţeleasă ca manifestaţia semnificaţiei 
culturale, emoţionale şi cognitive, care în cele mai multe cazuri se 
referă la conceptul localităţii şi la spaţiile care pot fi definite în mod 
geografic” (Pálné, 2000). Foarte multe lucrări din cadrul antropolo-
giei culturale au ca subiect identitatea locală dar numai rareori găsim 
exemple pentru definiţia termenului. Una dintre definiţii este cea a lui 
Bakó Boglárka, care – contrar celor două definiţii prezentate anterior 
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– exclude interpretarea legată de nivelul individului: „… (identitatea 
naţională) …. înseamnă relaţia comunităţii(lor) cu satul natal, cu 
oraşul, cu strada, cu locurile care sunt legate de diferite amintiri şi 
cu „istoria”, „mitologia”, relaţiile de rudenie, de prietenie şi de vecină-
tate ale acestora” (Bakó, 2003). Lângă definiţia de „relaţie”, care 
oferă o posibilitate de interpretare largă, autorul accentuează diver-
sitatea posibilităţii de manifestare (prezentare) a identităţii locale 
(petreceri, sărbători locale, publicaţii, locuri de care se leagă diferite 
amintiri, mituri de origine). 

În Centrul Cercetărilor Regionale al Institutului ştiinţific al 
academiei, pe la mijlocul anilor ’80, se derulează cercetări având ca 
obiect elementele identităţii geografice, focalizate în primul rând pe 
regiunile mai mici (sate, părţi ale oraşului, regiuni mai mici) (Csatári, 
1989; Nánásiné Tóth, 1996; Hamar, Murányi & Szoboszlai, 1997; 
Murányi & Szoboszlai, 1998; 1999). Rezultatele au atras atenţia 
asupra faptului că identitatea, ca noţiune generală socio-politică şi de 
spaţiu, este folosită foarte frecvent fără ca utilizatorii să ştie ce 
legături complexe are această noţiune cu locul, regiunea şi de aseme-
nea, ce conţinut complex are. acest fapt a determinat ca în decursul 
unei cercetări empirice cu eşantion mare să asociem categorisirea 
elementelor afecţiunii locale cu spaţii concrete. afecţiunea cea mai 
puternică este faţă de mediul direct unde se locuieşte, faţă de loca-
litate şi aprecierea pozitivă şi/sau negativă a acestei relaţii se proiec-
tează în mod ireal asupra calificării legată de funcţia vitală a spaţiilor 
geografice mai mari. Identitatea ţinut-regiune a fost definită în func-
ţie de trei regiuni geografice concrete: 1. zone, regiuni mici, care se 
manifestă în conştiinţa popoarelor care trăiesc acolo şi care au un 
conţinut geografic, sunt ancorate adânc în tradiţiile regionale, etno-
regionale, istorice şi de producţie. 2. referitor la formaţiuni care se 
schimbă mereu din punctul de vedere al identităţii geografice, adică 
judeţul, care este o formaţiune determinată istoric, având un sistem 
instituţional administrativ. 3. referitor la regiune, care s-a apreciat ca 
rezultatul aderării la Uniunea Europeană şi ca rezultatul europenizării 
ce se desfăşoară şi în acest moment în societate şi în economie. 
Conform acestora definim identitatea locală ca parte integrantă a 
spiritului de identitate socială, pe baza căruia individul se simte şi se 
recunoaşte ca membru al unei grupe mai largi decât reţeaua relaţiilor 
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personale (network), iar grupa poate fi definită prin categorii geogra-
fice. În decursul operaţionalizării, am considerat categorizarea un 
punct de vedere important (loc de şedere, regiune mică, județ, regi-
une). aceasta este fundamentată de către marcarea grupului, neîn-
semnând însă exclusivitatea determinării spaţiale. am considerat 
baza identității locale ca baza asupra cărora elemente emotive şi 
cognitive realizează apartenenţa la grupul descris cu categorizarea 
dată. aşadar apartenenţa la grupul local sau regional a însemnat 
totodată şi conștiința identității cu tradiţiile şi cu sistemul de valori 
al grupului (Murányi & Szoboszlai, 2000). 

identitatea naţională

Conform definiţiei care a fost considerată normativ pentru noi, 
identitatea naţională, ca tipul modern al autodefinirii, este partea 
integrantă a conştiinţei de identitate, pe baza căreia individul simte şi 
se consideră ca făcând parte dintr-o naţiune. Este conştiinţa aparte-
nenţei la o naţiune dată, a identificării cu tradiţiile şi cu sistemul de 
valori ale acesteia. În primul rând este rezultatul comunicaţiei diacro-
ne şi sincrone, a dezvoltării sociale şi a grupului de comunicaţii care 
include modele emotive şi intelectuale legate de apartenenţă şi de 
identificare, care sunt generate şi formate de factori socio-istorici. În 
decursul definirii identității naţionale din punctul de vedere al fenome-
nologiei, Csepeli György deosebeşte identitatea naţională spontană 
(naturală) şi identitatea naţională ideologică (conștientă). Cele două 
tipuri caracterizează în mod diferit grupurile sociale definite conform 
normelor sociologiei. Identitatea naţională spontană este prezentă în 
societate cu valabilitate generală, are caracter emotiv, ajută autode-
finirea spontană ce se iveşte continuu în decursul vieţii normale şi se 
fixează în perioada tânără a vieţii. Identitatea naţională zidită pe 
această definiţie dar care totodată conţine şi elemente ideative-
conștiente şi se manifestă în atitudini naţionale, presupune o anumită 
conștiință intelectuală, care caracterizează grupurile cu școlarizare 
mai înaltă şi cu statut de lider de opinie (Csepeli, 1985; 1992). În 
condiționarea identităţii naţionale care se formează de-a lungul socia-
lizării, trei factori au un rol important: înţelegerea națională, formarea 
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atitudinii faţă de naţiune şi socializarea naţională. Elementele cogniti-
ve (evaluare, atribuire cauză, comparaţie, compensaţie) servesc pen-
tru înţelegerea individului, care este privit în existenţa naţiunii, şi care 
participă în mod conştient în această existenţă. Elementul emotiv al 
atitudinii naţionale întăreşte unicitatea şi naturalitatea naţiunii. al 
treilea element în cadrul socializării, definită în sensul mai larg al 
cuvântului în decursul socializării naţionale, facilitează identificarea 
emotivă şi intelectuală cu naţiunea, adică are loc depăşirea neconşti-
entă a egocentrismului propriu (Piaget-Weil, 1951).

identitatea europeană 

Lucrările sociologice din ţară care se ocupă de identitatea europeană 
se leagă în general de analiza secundară a cercetărilor internaţionale 
comparativ-empirice, Eurobarometer şi International Social Survey 
Programme. În introducerea unei analize comparative a identităţii euro-
pene, autorii prezintă două cadre de interpretare. Unul este identitatea 
naţională iar celălalt discută problemele de fond ale apartenenţei la 
Uniunea Europeană în contextul globalizării şi integrării sociale suprana-
ţionale. Prima interpretare analizează avantajele identității europene în 
raport cu identităţile naţionale tradiţionale şi discută identitatea euro-
peană în baza unei posibile „simbioze” cu identitatea naţională aflată în 
transformare. Interpretarea a doua abordează conţinutul identităţii 
europene de-a lungul identităţilor globale, care în zilele noastre, datori-
tă noilor fenomene sociale (piaţa forţei de muncă, economie, transferul 
cunoştinţelor), sunt pe primul plan. Următoarele dimensiuni sunt privite 
ca elementele personale ale formării identităţii europene: 1. puncte de 
vederi pragmatice individuale (în raport cu cadrele statului naţional); 2. 
identificarea cu normele care asigură coeziunea grupului; 3. mobilizarea 
cognitivă a individului; 4. raportul faţă de comunitatea politică şi anga-
jamentul politic; 5. efectele socializării (Örkény & Székelyi, 2006).

Concluzia unei altei analize importante accentuează modelul dina-
mic al identităţii europene: „în urma analizelor mele am tras concluzia 
că identitatea cetăţeanului din Uniune poate fi descrisă cel mai bine prin 
modelul structurii identităţii dinamice a reţelei de identitate postnaţio-
nale. Acest model afirmă coexistenţa dinamică a mai multor identităţi 
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la un singur individ şi include dimensiunea de timp. În opinia mea, indi-
vidul trebuie imaginat ca parte a mulțimilor care, în unele cazuri, se 
delimitează sau se suprapun. Aşadar, individualitatea reprezintă partea 
unei comunităţi sau a comunităţilor dar nu toţi indivizii fac parte din 
aceleaşi grupe. Este posibil ca, la un moment dat, individul să facă parte 
dintr-o grupă iar altă dată, nu. Deci, calitatea de membru dintr-o comu-
nitate primeşte a nouă definiţie. Până când, conform modelului ierarhic 
al identităţii naţionale, individul este în primul rând parte a naţiunii sale, 
într-un model de identitate postnaţional, individul face parte în acelaşi 
timp din organizaţii locale, regionale, de uniune şi globale, fiind membrul 
diferitelor organizaţii şi instituţii. Prin urmare, acest model poate să 
descrie mult mai nuanţat diferenţa calităţii de membru dintr-o grupă 
definită din punct de vedere geografic şi prin aceasta sistemul complex 
al conexiunilor (Koller, 2006, p. 33).

III. analize 2

Modelul dekker-Malova 

am folosit un model teoretic elaborat pentru caracterizarea iden-
tităţii locale, naţionale şi europene. Mai multe cercetări internaţiona-
le (Dekker, 1998; Dekker et al., 2003) şi naţionale (Kelemen, 1992; 
Murányi, 2006) au confirmat modelul teoretic al lui Dekker şi 
Malova, care priveşte ca un element al identităţilor naţionale naţio-
nalismul, văzut în bibliografie ca tendinţa ideologiei politice, a mişcă-
rii politice, a procesului de construcţie a naţiunii sau a tendinţei 
politice. analizând apartenenţa politică a individului, conceptul de 

2 În cursul publicării rezultatelor semnele * şi ** se referă la următoarele teste statistice: 
*: diferenţa între mediile de două grupe este signifiantă, Independent Samples T test, 
p≤ 0.05; diferenţa între mediile de trei sau mai multe grupe este signifiantă, One-Way 
aNOva , p≤ 0.05; corelaţia în perechi de tip Pearson este signifiantă, p≤ 0.05; **: 
diferenţa între mediile de două grupe este signifiantă, Independent Samples T test, p≤ 
0.001; diferenţa între mediile de trei sau mai multe grupe este signifiantă, One-Way 
aNOva , p≤ 0.001; corelaţia în perechi de tip Pearson este signifiantă, p≤ 0.001. 
Tabelurile care conţin rezultatele modelelor linear regresive realizate cu metodologia 
de pas cu pas (Stepwise method) în fiecare caz conţin valori beta (Standartized Beta 
Coefficients) signifiante (p≤ 0.05). 
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naţionalism este folosit ca un fel de sinonim al orientării naţionale 
(conştiinţă naţională, sentimentul apartenenţei naţionale, identitatea 
naţională, mândria naţională, patriotism) sau este identificat cu cre-
dinţa în relaţiile de rudenie sau de sânge care solidarizează naţiunea 
precum şi cu tendinţele de separare. Teoria presupune că atitudinile 
naţionale pot fi delimitate ca parte a sentimentelor emotive referitoa-
re la ţară şi la naţiunea proprie, pe baza tipurilor şi intensităţii. Dintre 
atitudinile naţionale faţă de naţiune şi ţară pot fi diferenţiate un tip 
emotiv neutru (sentimente naţionale) şi cinci tipuri emotive pozitive. 
Caracteristica principală a atitudinilor naţionale, care pot fi descrise 
prin structura ierarhică, este organizaţia cumulativă. Celelalte atitu-
dini naţionale construite în ordine deasupra sentimentului naţional, 
care se formează în primul rând (mândrie naţională, preferinţa naţi-
onală, sentimentul superiorităţii naţionale şi naţionalismul), includ şi 
cele descrise mai înainte. În vârful ierarhiei se află naţionalismul, care 
generează o identitate naţională pozitivă, fiind combinaţia sentimen-
tului apartenenţei la naţiune, a originii comune şi a cognatio-ului. În 
afară de aceasta, susţine statul separat şi independent, respinge 
minorităţile naţionale şi etnice care trăiesc în ţară precum şi colabo-
rarea naţională. Conform structurii pozitive, poate fi imaginată o 
asemenea organizaţie a atitudinilor naţionale, care poate să se extin-
dă de la sentimentul negativ al simţirii naţionale până la ura naţiona-
lă şi – din ambele puncte de vedere emotive – se îndreaptă spre 
zonele regionale naţionale sau internaţionale. (Dekker, 1998).

În cursul operaţionalizării modelului elaborat iniţial pentru atitudi-
nile naţionale, în vederea măsurării legăturilor locale şi europene, am 
redenumit dimensiunile modelului – şi conform acestuia, afirmaţiile 
care se leagă de dimensiuni – astfel (item-urile care aparţin dimensi-
unii locale se referă la locul de şedere): 

Naţionalism   – Localism / Europeanism 
Sentiment de superioritate naţională – Sentiment de superioritate locală/europeană 
Preferinţă naţională    – Preferinţă locală/europeană
Mândrie naţională   – Mândrie locală/europeană
Iubirea naţiunii   – Iubire locală/europeană
Sentiment naţional   – Sentiment local/european
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tabelul nr. 1. item-urile modelului dekker-Malova 
(medie/dispersie; mediile scalei cu 5 trepte 1: absolut nu e de acord; 5: este de 
acord în totalitate)

Sentiment local/european
Mă simt maghiar 4.86 0.414
Mă simt X 4.49 0.910
Mă simt european 4.48 0.858

Simt că Ungaria este patria mea. 4.71 0.564
Simt că Europa este patria mea. 4.26 0.898
Simt că X este patria mea. 4.06 1.054

Iubire locală/europeană
Iubesc limba maghiară. 4.69 0.562
Iubesc limba X (aşa cum vorbesc aici) 4.24 0.958
Iubesc limbile europene. 4.14 0.962

Iubesc Ungaria. 4.64 0.603
Iubesc Europa. 4.35 0.803
Iubesc X. 4.21 0.877

E o senzaţie plăcută să fii maghiar. 4.50 0.692
E o senzaţie plăcută să fii european. 4.24 0.847
E o senzaţie plăcută să fii X. 4.16 0.931

În general, îmi place poporul maghiar. 4.51 0.674
În general, îmi plac europenii. 4.22 0.819
În general, îmi plac X-ii. 4.19 0.860
Mândrie locală/europeană
Sunt mândru de Ungaria. 4.37 0.840
Sunt mândru de Europa. 4.24 0.870
Sunt mândru de X-. 4.08 0.949

Sunt mândru că sunt maghiar. 4.54 0.710
Sunt mândru că sunt european. 4.26 0.870
Sunt mândru că sunt X. 4.11 0.996

Sunt mândru de faptele realizate de maghiari. 4. 17 0.928
Sunt mândru de faptele realizate de europeni. 4. 09 0.925
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Sunt mândru de faptele realizate de X. 3. 97 1.015

Preferinţă locală/europeană
În general, prefer să fiu împreună cu maghiari decât cu 
oameni din alte ţări. 3.78 1.176

În general, prefer să fiu împreună cu europeni decât cu 
oameni din afara Europei. 3.48 1.302

În general, prefer să fiu împreună cu X-i decât cu non X-i. 3.13 1.348

aş vrea să petrec majoritatea vieţii mele în Ungaria, 
decât în oricare altă ţară 4.48 0.819

aş vreau să petrec majoritatea vieţii mele în Europa, 
decât pe oricare alt continent. 4.29 0.925

aş vreau său petrec majoritatea vieţii mele în X, decât în 
oricare altă localitate. 3.63 1.359

 Sentiment de superioritate naţională/locală/europeană 
În general, îmi place mai mult naţiunea maghiară decât o 
altă naţiune. 4.09 1.016

În general, îmi plac mai mult europenii decât oamenii 
care trăiesc pe un alt continent. 3.53 1.283

În general, îmi plac mai mult X-i, decât cei care trăiesc în 
altă localitate. 3.36 1.323

În general, maghiarii sunt mai deosebiţi de cei care nu 
sunt maghiari. 2.96 1.276

În general, europenii sunt mai deosebiţi de cei care nu 
sunt europeni. 2.91 1.256

În general, X-i sunt mai deosebiţi de cei care nu sunt X-i. 2.67 1.314

Cel mai bine este să trăieşti în Europa. 3.76 1.053
Ungaria este ţara unde este cel mai bine să trăieşti. 3.51 1.219
X este localitatea unde este cel mai bine să trăieşti. 3.21 1.294

Naţionalism/localism/europenism 
Simt că rădăcinile comune, origine comună, mă leagă de 
maghiari 4.40 0.842

Simt că rădăcinile comune, originea comună, mă leagă de 
X-i. 3.91 1.161

Simt că rădăcinile comune, origine comună, mă leagă de 
europeni. 2.89 1.334
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Simt că europenii formează o familie mare, din care fac 
parte şi eu. 3.92 1.071

Simt că X-i formează o familie mare, din care fac parte şi 
eu. 3.79 1.157

Simt că maghiarii formează o familie mare, din care fac 
parte şi eu. 4.13 1.021

În opinia mea, toţi maghiarii ar trebui să trăiască în 
Ungaria. 3.29 1.339

În opinia mea, toţi europenii ar trebui să trăiască în 
Europa. 2.89 1.334

În opinia mea, toţi X-i ar trebui să trăiască în y. 2.83 1.411

Maghiarii n-ar trebui să se amestece cu ceilalţi. 2.85 1.391
Europenii n-ar trebui să se amestece cu ceilalţi . 2.63 1.362
X-i n-ar trebui să se amestece cu ceilalţi. 2.24 1.307

ar fi mai bine ca maghiarii să se strămute din Ungaria. 2.73 1.424
ar fi bine ca cei care nu sunt europeni să se strămute din 
Europa. 2.57 1.326

ar fi bine ca cei care nu sunt X-i să se strămute din y. 2.48 1.336

asemănător cu cercetările anterioare naţionale şi internaţionale, 
şi modelul structural folosit de noi în analize a certificat despărţirea 
celor şase atitudini naţionale, care se organizează în ierarhie cumula-
tivă. Conform aşteptărilor noastre s-a îndeplinit structura de supra-
punere a celor şase dimensiuni: avansând în ierarhie, fazele succesive 
sunt din ce în ce mai puţin preferate. 

Tabelul nr. 2. ne informează şi despre faptul că în fiecare dimen-
siune, atitudinile naţionale sunt cel mai susţinute iar atitudinile loca-
le sunt cel mai puţin preferate. 
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tabelul nr. 2. structura atitudinilor locale/naţionale/europene 
(punct medie cumulativ/comasat)

atitudini 
LOCaLE 

atitudini 
NaţIONaLE 

atitudini 
EUROPENE 

Localism/Naţionalism/Europenism 3.05 3.48 3.19
Sentiment de superioritate locală/
naţională/europeană 3.07 3.51 3.39

Preferinţă locală/naţională/europeană 3.38 4.13 3.88
Mândrie locală/naţională/europeană 4.05 4.35 4.19
Iubirea locului de şedere/naţiunii/
Europei 4.19 4.58 4.23

Sentiment local/naţional/european 4.27 4.78 4.36

Relaţiile corelative între dimensiunile corespunzătoare celor trei 
tipuri de identităţi în toate cazurile sunt importante şi signifiante. 
Intensitatea relaţiilor în cadrul celor şase dimensiuni scade linear: cei 
mai mari coeficienţi corelativi pot fi observaţi între variabilele loca-
lism-naţionalism şi europenism iar cei mai mici coeficienţi corelativi 
pot fi remarcaţi între variabilele sentimentului local-național şi senti-
mentului european. 

tabelul nr. 3. structura cumulativă a atitudinilor locale/naţionale/
europene 
(diferenţă puncte medii cumulative/comasate)

Sentimentul 
naţional

Iubirea 
naţiunii 

Mândrie 
naţională 

Preferinţa 
naţională 

Sentimentul 
superiorităţii 
naţionale 

Iubirea naţiunii 0.201 - - - -
Mândrie naţională 0.425 0.225 - - -
Preferinţa naţională 0.653 0.454 0.231 - -
Sentimentul 
superiorităţii 
naţionale 

1.267 1.067 0.846 0.593 -

Naţionalism 1.299 1.097 0.874 0.632 0.023

Sentimentul 
local 

Iubirea 
localităţii 

Mândrie 
locală 

Preferinţă 
locală 

Sentimentul 
superiorităţii 
locale 

Iubirea localităţii 0.078 - - - -
Mândrie locală 0.220 0.144 - - -
Preferinţă locală 0.895 0.823 0.685 - -
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Sentimentul 
superiorităţii locale 1.189 1.113 0.969 0.283 -

Localism 1.221 1.144 1.000 0.317 0.026

Sentimentul 
european 

Iubirea 
Europei 

Mândrie 
europeană 

Preferinţă 
europeană 

Sentimentul 
superiorităţii 
europene

Iubirea Europei 0.127 - - - -
Mândrie europeană 0.173 0.041 - - -

Preferinţă 
europeană 0.483 0.356 0.316 - -

Sentimentul 
superiorităţii 
europene 

0.973 0.839 0.794 0.480 -

Europenism 1.165 1.030 0.990 0.668 0.169

tabelul nr. 4. relaţie localism/Naţionalism/europenism 
(coeficienţi de corelaţie)

Localism Naţionalism
Localism - -
Naţionalism 0.634** -
Europenism 0.635** 0.594**

tabelul nr. 5. relaţia sentimentului de superioritate locală/naţională/
europeană 
(coeficienţi de corelaţie)

Sentimentul 
superiorității locale 

Sentimentul 
superiorității naţionale 

Sentimentul superiorității locale - -
Sentimentul superiorității naţionale 0.592** -
Sentimentul superiorității europene 0.529** 0.500**

tabelul nr. 6. relaţia preferinţei locale/naţionale/europene 
(coeficienţi de corelaţie)

Preferinţă locală Preferinţă naţională 
Preferinţă locală - -
Preferinţă naţională 0.458** -
Preferinţă europeană 0.394** 0.470**
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tabelul nr. 7. relaţia mândrie locală/naţională/europeană
(coeficienţi de corelaţie)

Mândrie locală Mândrie naţională
Mândrie locală - -
Mândrie naţională 0.523** -
Mândrie europeană 0.490** 0.411**

tabelul nr. 8. relaţie iubirea locului de şedere/naţiunii/europei 
(coeficienţi de corelaţie)

Iubirea localităţii Iubirea naţiunii 
Iubirea localităţii - -
Iubirea naţiunii 0.544** -
Iubirea Europei 0.486** 0.507**

tabelul nr. 9. relaţia sentimentului local/naţional/european 
(coeficienţi de corelaţie)

Sentimentului local Sentimentului naţional 
Sentimentului local - -
Sentimentului naţional 0.272** -
Sentimentului european 0.329** 0.328**

Cu implicarea variabilelor referitoare la cele şase dimensiuni ale 
atitudinilor naţionale am format identitatea naţională contopită, a 
cărei medie este 4.139.

Rezultatul analizei factoriale executată cu implicarea celor 6-6 
dimensiuni de atitudini, care caracterizează cele trei tipuri, arată organi-
zaţia interesantă a atitudinilor locale, naţionale şi europene. În afara 
factorilor care pot fi corespunzători celor trei nivele, s-a despărţit prefe-
rinţa comună a celor mai puternice dimensiuni a celor trei nivele. acesta 
înseamnă că, în gândirea oamenilor este prezentă şi un tip de identitate 
în care nu diferă tipul local, naţional şi european ci şi este prezentă 
acceptarea complexă a celor mai puternice dimensiuni ale acesteia. 
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tabelul nr. 10. Organizarea atitudinilor locale/naţionale/europene 
(analiză factorială, modelul Maximum Likelihood, rotation varimax)

Factor 
supremaţie

Factor 
Europa 

Factorul 
localităţii 

Factorul 
naţionalităţii 

Localism 0.780 -0.023 0.401 -0.035
Sentimentul superiorității locale 0.762 -0.042 0.388 -0.095
Naţionalism 0.760 -0.017 -0.038 0.253
Sentimentul superiorității naţionale 0.757 -0.012 0.017 0.244
Europenism 0.745 0.407 0.063 -0.060
Preferinţă locală 0.677 0.009 0.420 -0.051
Sentimentul superiorității europene 0.655 0.434 0.097 -0.092
Preferinţă naţională 0.573 0.071 0.036 0.366
Mândrie europeană 0.035 0.843 0.238 0.273
Iubirea Europei 0.034 0.824 0.176 0.197
Sentimentul european -0.049 0.807 0.190 0.333
Preferinţa Europei 0.424 0.558 0.061 0.060
Iubirea locului de şedere 0.144 0.267 0.805 0.262
Mândrie locală 0.229 0.285 0.802 0.327
Sentimentul local 0.144 0.159 0.763 0.143
Iubirea naţiunii 0.077 0.252 0.204 0.866
Mândrie naţională 0.295 0.197 0.185 0.704
Sentimentul naţional -0.065 0.198 0.159 0.650
Raport de variante comentat în procente 36.27 17.74 8.21 7.23

Referitor la întrebarea legată de a fi european, cei care au dat 
răspuns au marcat cel mult două criterii: pe de o parte naşterea în 
Europa iar pe de altă parte identificarea emotivă, sentimentală. Mult 
mai puţini au marcat originea, legătura socială sau activitatea 
cetățenească, iar identitatea creştină, cunoaşterea altor limbi decât 
limba maternă a fost o trăsătură europeană importantă numai pentru 
minoritatea mică. 

tabelul nr. 11. Criteriile apartenenței europene 
(În opinia dumneavostră, care sunt două dintre criteriile cele mai impor-
tante pentru a fi european? Indicaţiile – în procente) 
S-a născut în Europa 50
Se simte european 50
a crescut într-o ţară europeană 26
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Cel puţin unul dintre părinți este european 21
Practică tradiţiile culturale europene 20
Exercită drepturile cetăţeneşti, ca de ex. participă la alegerile 
europene 19

Să fie creştin 8
Învaţă şi alte limbi europene în afara limbii materne 7

Pentru cei care au dat răspuns, criteriul considerat cel mai impor-
tant din punctul de vedere de a fi maghiar a fost identificarea emo-
tivă, sentimentală precum şi auto-categorizarea de a fi maghiar dar 
cunoaşterea limbii şi a culturii este de asemenea un punct de vedere 
important. Dintre mai multe criterii, cei care au dat răspuns, din 
perspectiva definirii maghiarităţii adevărate, au considerat ca nefiind 
importante două criterii: susţinerea sistemului politic şi religiozitatea. 

tabelul nr. 12. Criteriile apartenenţei maghiare 
(În opinia dumneavoastră, pentru ca cineva să fie maghiar cu adevărat, 
cât de important este ca …. 1. nu este deloc important, 4. este foarte 
important). 
Să se considere pe sine însuşi maghiar 3.80
Să se simtă pe sine însuşi maghiar 3.80
Să ştie să vorbească ungureşte 3.71
Să cunoască şi să iubească cultura maghiară 3.61
Să cunoască şi să iubească steagul maghiar 3.59
Să aibă strămoşi maghiari 3.49
Cel puţin unul dintre părinţi să fie maghiar 3.45
Să fie cetăţean maghiar 3.27
În marea majoritate a vieţii să trăiască în Ungaria 3.15
Să respecte sistemul instituţional politic şi sistemul juridic al 
Ungariei 3.11

Să crească în Ungaria 3.11
Să fie născut în Ungaria 3.01
Să voteze la alegerile parlamentare 3.01
Să fie de acord cu sistemul politic maghiar 2.62
Să fie om credincios 2.42

O posibilă operaţionalizare a identităţii locale şi regionale (în sensul 
mai larg al cuvântului) este mai degrabă măsurarea legăturilor care 
exprimă conţinuturi emotive decât măsurarea legăturilor care exprimă 
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conţinuturi cognitive. În formular, în dimensiunea judeţ-Europa au 
figurat nouă teritorii posibile de legătură de la nivelul teritoriului regi-
onal-administraţie publică până la nivelul teritoriilor europene. Mediile 
atestă faptul că oamenii se leagă în primul rând de ţară şi de acel judeţ 
unde trăiesc. ataşamentul faţă de Europa (sau de o parte a acestuia, 
Europa Centrală) sau faţă de o regiune din ţară (regiunea Câmpia de 
Nord) este mult mai mic, iar Uniunea Europeană, care poate fi defini-
tă ca alianţa ţărilor, este mult mai departe de indivizii care au dat 
răspuns. O posibilă cauză este că un sfert dintre indivizii care au dat 
răspuns (24%) au o imagine negativă despre Uniunea Europeană iar 
50% dintre indivizii care au răspuns consideră că Uniunea Europeană 
poate fi caracterizată printr-o imagine neutră. Măsura ataşamentului 
faţă de UE este influenţată şi de satisfacţia faţă de Uniune: cu cât 
oamenii sunt mai satisfăcuţi de Uniune, cu atât mai mult se leagă de 
aceasta (caracteristicile modelului linear regresiv: adjusted R Square: 
0.173, Beta: 0.419, p≤ 0.001).

tabelul nr. 13. Măsura atașamentului teritorial 
(Oamenii se leagă în măsură diferită de oraşul, satul, regiunea, ţara lor 
sau de Europa. Dvs. în ce măsură sunteţi legat de …. (medie): 
1. deloc; 4. ataşament puternic).

Faţă de judeţul Hajdú-Bihar* 3.61
Faţă de Ungaria 3.60
Faţă de judeţul Szabolcs-Szatmar-Bereg* 3.53
Faţă de o parte a judeţului 3.15
Faţă de Europa 2.99
Faţă de Europa Centrală 2.71
Faţă de regiunea de peste Tisa 2.65
Faţă de regiunea Câmpia de Nord 2.63
Faţă de Uniunea Europeană 2.44
*: media răspunsurilor celor care trăiesc în judeţ 
Printr-o altă întrebare am măsurat intensitatea apartenenței de 

grup, care porneşte de la locul de şedere şi se extinde în cercuri geo-
grafice din ce în ce mai largi. Cel mai indicat a fost grupul din locul 
de şedere, urmat de nivelul judeţean, apoi – indicat mult mai puţin 
– de locuitorii ţării. Indicarea categoriilor mai largi decât nivelul de 
ţară a fost marcat numai în câteva procente. Tendinţa legăturilor de 
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apartenenţă de grup şi a legăturilor teritoriale este identică: lângă 
preferințele locului de şedere direct şi judeţean mai este dominant 
nivelul de ţară. Nici din punctul de vedere al ataşamentului faţă de 
judeţ sau de ţară (regiune, parte a ţării) sau faţă de niveluri mai largi 
decât ţara (Europa, parte a Europei), nici din punctul de vedere al 
apartenenței de grup, diferenţa nu este semnificativă.

tabelul nr. 14. Măsura legăturilor geografice 
(Care este grupul geografic de care Dvs. aparţineţi cel mai mult? Care este 
următorul? Raportul procentual al alegătorilor care au ales ca prim sau secundar) 

a ales 
ca primul 

a ales 
ca secundar 

Cei care trăiesc în locul de şedere 58 16
Cei care trăiesc în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg* 28 42
Cei care trăiesc în judeţul Hajdú-Bihar 16 43
Cei care trăiesc în Ungaria 12 23
Cei care trăiesc în regiunea Câmpia deNord 7 3
Cei care trăiesc într-o parte a judeţului 3 7
Cei care trăiesc în regiunea de peste Tisa 1 4
Cei care trăiesc în Europa 1 3
Cei care trăiesc pe Pământ 1 1
Cei care trăiesc în Europa Centrală 0 2

*: repartiția răspunsurilor celor care trăiesc în judeţ 

prejudecata faţă de grupurile minoritare 

asemănător cu literatura de specialitate internaţională a științelor 
sociale, cercetările empirice din ţară, care au ca scop măsurarea pre-
judecatei, duc lipsă de multe ori de definiţii. Cu toate că definiţiile 
lipsesc – chiar dacă nu este interpretat în mod explicit – în spatele 
operaţionalizărilor poate fi descoperită de mai multe ori concepţia 
duală ce caracterizează analiza noţiunii. Urmărind rezumarea sinteti-
că a lui Erős Ferenc, interpretările normative sau de valoare de prin-
cipiu şi descriptive pot să caracterizeze modul de funcţionare şi for-
marea prejudecăților în mod tipic-ideal (Erős, 2007). 

Teoria Tajfel poate fi încadrată în grupa teoriilor de prejudecată 
descriptive şi contextuale (cognitive), şi este o teorie de referinţă în 
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definirea prejudecăţilor între grupe. Tajfel defineşte prejudecata ca 
judecata care se formează în cursul legăturilor de grup, fiind sprijini-
tă sau dezaprobată de individ sau de grup (Tajfel, 1981). Noţiunile 
folosite în literatura de specialitate empirică din ţară (comportament 
cu prejudecată, gândire cu prejudecată, atitudine discriminativă, 
atitudine cu prejudecată, intoleranţă, viziune discriminativă) acoperă 
laturile diferite dar aflate în relaţie organică ale aceluiaşi fenomen. 
Fără îndoială, este inevitabilă operaționalizarea atitudinilor privite ca 
interpretarea şi măsurarea predispoziţiilor celor trei componente 
parțial independente – cognitivă, afectivă şi conativă (ajzen, 1988) 
dar este acceptabilă şi definiţia oarecum privită nediferenţiat în 
interpretarea lui Tajfel ca „ judecată”, în urma căreia putem să igno-
răm operaționalizarea totală a atitudinii, privită ca prejudecată, 
referitor la cele trei dimensiuni. 

Conform acestuia, în cursul cercetărilor despre tinereţe, prin indi-
catorul gândirii cu prejudecată înțelegem indicele complex care în 
relaţia majoritate-minoritate se bazează pe judecăţile negative referi-
toare la diferenţa etnică, naţională, deviantă faţă de grupurile exte-
rioare. având în vedere toate acestea, suntem de acord cu constata-
rea conform căreia, prin majoritatea metodologiilor sociale şi social-
psihologice din ţară nu poate fi pricepută discriminaţia etnică; în 
privinţa măsurării şi a cauzelor acesteia pot fi trase concluzii numai 
în mod foarte prudent (Erőss-Gárdos, 2007). 

În decursul anchetei am cercetat relaţia faţă de grupurile externe 
minoritare cu întrebări care sunt potrivite pentru a fi considerate ca 
indicatorul prejudecății între grupe. Pentru judecarea relaţiei de vecină-
tate deranjantă-nederanjantă am folosit des întrebarea care se bazează 
pe metodologia păstrării distanţei (scala Bogardus). Grupurile externe 
adjudecate nu s-au delimitat la minorități naţionale şi etnice (ţigan, 
evreu). În întrebări au fost prezente şi grupuri sexuale (homosexualita-
te) şi stigmatizate (cei care trăiesc cu deficienţe). 

Conform rezultatelor anchetelor care au operaţionalizat în mod 
identic judecarea comună a minorităţilor naţionale, etnice, sexuale şi 
stigmatizate, pe lângă grupurile minoritare stigmatizate cel mai respin-
se (consumatori de droguri, homosexuali), ţiganii sunt cei mai respinși 
iar finlandezii şi maghiarii din Transilvania sunt cei mai acceptaţi. 
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tabelul nr. 15. relaţia minoritară outgroup 
(Ce aţi zice dacă vecinul Dvs. ar face parte din grupurile următoare? 
Raportul procentual al răspunsurilor „ar deranja”.)

consumator de droguri 75
homosexual 52
ţigan 48
arab 31
chinez 27
român 20
evreu 19
sârb 19
rus 19
ucrainean 19
slovac 17
polonez 13
croat 12
persoane cu deficienţe 11
german 11
finlandez 11
maghiarii din Transilvania 5

asemănător cu indexul atitudinii naţionale, pe baza adjudecării 
celor 17 grupe externe am creat un index comasat, a cărui medie 
referitoare la eşantionul total este: 4.08. 

Discriminarea şi cele trei atitudini de identitate comasate au o 
corelaţie slabă şi în niciuna dintre cazurile amintite relaţia corelativă 
nu este semnificativă. 

tabelul nr. 16. relaţia corelativă a atitudinii locale/naţionale/europene 
şi indicii de discriminaţie 
(coeficient Pearson - correlation coefficitiens, 2-tailed) 

atitudine locală 0.033
atitudine naţională 0.009
atitudine europeană 0.054

* : p ≤ 0.05
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atitudinea naţională şi indicele de discriminaţie: 
caracteristici socio-culturale 

Preferarea comună a celor trei atitudini şi a dimensiunilor celor 
mai puternice (factor de supremaţie) caracterizează semnificativ mai 
mult pe cei mai bătrâni şi pe cei care au calificare şcolară mai puţină. 
Religiozitatea, care este în relaţie cu vârsta şi cu şcolarizarea, este şi 
ea în relaţie importantă cu atitudinile locale, naționale şi europene: 
grupurile profund religioase sunt caracterizate mai mult de cele trei 
atitudini. Grupurile separate din punctul de vedere al tipului locului 
de şedere nu sunt caracterizate iar cele două judeţe au medii diferite: 
faţă de locuitorii județului Hajdú-Bihar, cei care locuiesc în judeţul 
Szabolcs-Szatmár-Bereg au atitudini locale şi naţionale mai intensive. 

tabelul nr. 17. atitudinea locală/naţională/europeană – 
caracteristici socio-culturale 
(medie) 

Naţional Local European Factor 
de supremaţie

sex
Bărbaţi 4.11 3.66 3.84 -0.057
Femei 4.15 3.67 3.90  0.032
vârstă
Între 18-39 ani  4.03** 3.52** 3,8365  -0.109**
Între 40-59 ani 4.14 3.64 3,8824 -0.093
Cei care au 60 de ani şi cei care 
sunt mai în vârstă de 60 ani 4.25 3.87 3,9196 0.225

Calificare şcolară 
Cel mult 8 clase generale  4.28** 3.83** 3,8627 0.178**
Liceu profesional/şcoală 
profesională 4.15 3.68 3,8789 0.051

Bacalaureat 4.02 3.58 3,8953 -0.081
Diplomă 4.01 3.49 3,8627 -0.353
venit1

venituri în treimea inferioară 
a veniturilor 4.18 3.68 3.85 0.077

venituri în treimea mijlocie a 
veniturilor 4.13 3.71 3.90 -0,060
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venituri în treimea superioară 
a veniturilor 4.09 3.62 3.87 -0,020

Cult
Catolic 4.16 3.68 3.91 0.020
Reformat 4.13 3.68 3.84 -0.074
alte religii 4.19 3.63 3.92 0.206
Nu a fost înregistrat/n-a fost 
botezat 4.01 3.69 3.83 0.136

religiozitate
Nu este religios 
(autocategorizare)  4.02** 3.59* 3.81* -0.064

Este şi nu este religios 
(autocategorizare) 4.14 3.76 3.88 0.098

Religios (autocategorizare) 4.21 3.67 3.93 -0.018
tipul localităţii
Sediu de judeţ 4.08 3.74 3.98 -0.102
Oraş 4.11 3.59 3.95 -0.322
Comună 4.19 3.68 3.73 0.347
judeţ
Szabolcs-Szatmár-Bereg  4.20** 3.62* 3.90 0.016
Hajdú-Bihar 4.07 3.72 3.85 -0.011

1 Formarea variabilei de venit s-a realizat pe baza răspunsurilor date la următoa-
rele două întrebări: 1. Cât este venitul lunar net al Dumneavoastră (cei care trăiesc în 
gospodărie comună)? Vă rog să luaţi în vedre şi venitul Dvs. Să luaţi în considerare 
toate tipurile de venituri: alocaţie familială, pensie alimentară, venituri din grădină, un 
al doilea loc de muncă etc. Prin care dintre afirmaţiile următoare puteţi să caracteri-
zaţi cel mai bine situaţia prezentă de venituri individual şi în comun ( a celor care 
trăiesc în gospodărie comună)? Răspunsurile absente în cazul întrebărilor referitoare la 
venitul net  le-am înlocuit cu mediile categoriilor de venit (Caracterizarea situaţiei 
veniturilor în proba totală: 1. Trăim fără nicio problemă din venitul nostru actual: 2%. 
2. Trăim normal din venitul nostru: 33%. 3. Trăim greu din venitul nostru: 45%. 4. 
Trăim foarte greu din venitul nostru: 19%). Pe baza veniturilor nete ale gospodăriilor 
am format trei grupe cu nr. de elemente identice: venituri în treimea inferioară a 
veniturilor: 80.187 HUF; : venituri în treimea mijlocie a veniturilor: 138.805 HUF; : 
venituri în treimea superioară a veniturilor: 207.681 HUF.

Contrar indicilor atitudinii naţionale, mediile indicelui de discrimi-
naţie diferă semnificativ numai între grupurile formate pe baza 
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religiozității şi tipului localităţii: respingerea faţă de grupurile minori-
tare este caracteristică în legătură cu cei care nu sunt înregistraţi în 
vreun cult, cei care nu sunt religioşi şi trăiesc în comunitatea dată. 

tabelul nr. 18. indicele de discriminaţie – caracteristici socio-culturale 
(medie) 

sex
Bărbaţi 4.02
Femei 4.90
vârstă
Între 18-39 ani 4,29
Între 40-59 ani 3,72
Cei care au 60 de ani şi cei care sunt mai în vârstă de 60 ani 4,28
Calificare şcolară
Cel mult 8 clase generale 4.03
Liceu profesional/şcoală profesională 4.21
Bacalaureat 4.22
Diplomă 3.59
venit
venituri în treimea inferioară a veniturilor 3,94
venituri în treimea mijlocie a veniturilor 4,20
venituri în treimea superioară a veniturilor 4,15
Cult**

Catolic 3.46
Reformat 4.16
alte religii 3.48
Nu a fost înregistrat/n-a fost botezat 6.10
religiozitate*

Nu este religios (autocategorizare) 4.58
Este şi nu este religios (autocategorizare) 3.84
Religios (autocategorizare) 3.77
tipul localităţii**

Sediu de judeţ 3.11
Oraş 3.83
Comună 5.03
judeţ
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4.00
Hajdú-Bihar 4.17
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Model cauză-efect: I. variabile de interpretare: variabile în fond 
socio-culturale; variabilă dependentă: indice de atitudine naţională/
locală/europeană şi factorul de supremaţie. 

Dintre atitudinile care se referă la cele trei categorii de identitate 
indicele atitudinii naţionale este cel mai mult interpretat iar indicele 
european este cel care a fost cel mai puţin interpretat de către vari-
abilele socio-culturale3. Efectele semnificative explică în procente 
indicele atitudinii naţionale. atitudinea naţională – lângă religiozitate 
– este influențată de sex şi de vârstă. 

valoarea înaltă a indicelui atitudinii naţionale este credibilă în 
funcţie de vârsta cât mai înaintată, de calificarea şcolară redusă şi de 
religiozitate. Locurile de şedere judeţene şi săteşti în judeţul Szabolcs-
Szatmár-Bereg au efect întăritor asupra atitudinii naţionale. 

tabelul nr. 19. Modelul linear regresiv – variabilă dependentă: indicele 
atitudinii naţionale 
(Linear regression, Stepwise method, Standartized Beta Coefficients; variabilă de 
interpretare: variabile socio-culturale) 

Beta
vârstă 0.150
Calificare şcolară -0.133
judeţ -0.078
Religiozitate 0.073
Tipul localităţii -0.064
adjusted R Square 7.4

Măsura indicelui atitudinii locale alături de vârsta mai înaintată a 
fost mărită semnificativ de şcolarizarea de nivel redus precum şi de 
locul de şedere în judeţul Hajdú-Bihar. 

3 variabile de fond socio-culturale: sex (1: bărbat, 0: femeie), vârsta: nr. anilor, califi-
care şcolară: (1: cel puţin bacalaureat-calificare şcolară înaltă, 0: cel mult şcoală profe-
sională: calificare şcolară joasă); Cult1 (1: reformat, 0: alt); Cult2 (1: catolic, 0: alt); 
Religiozitate (1: religios, 0: nu este religios & este şi nu este religios), Tipul localităţii: 
1: oraş, 0: comună), judeţ (1: Hajdú-Bihar, 0: Szabolcs-Szatmár-Bereg).
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tabelul nr. 20. Modelul linear regresiv – variabilă dependentă: 
indicele atitudinii locale
(Linear regression, Stepwise method, Standartized Beta Coefficients; 
variabilă de interpretare: variabili socio-culturale)

Beta
vârstă 0.173
judeţ 0.078
şcolarizare -0.079
adjusted R Square 4.6

Diferit de ceilalţi doi indici, indicele atitudinii europene a fost influ-
enţat semnificativ numai de cele două caracteristici ale locului de şede-
re: locul de şedere în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg precum şi locul 
de şedere din oraş măreşte preferinţa faţă de atitudinea europeană. 

tabelul nr. 21. Modelul linear regresiv – variabilă dependentă: 
indicele atitudinii europene 
(Linear regression, Stepwise method, Standartized Beta Coefficients; variabilă de 
interpretare: variabili socio-culturale)

Beta
Tipul de localitate 0.199
judeţ -0.088
adjusted R Square 3.6

Factorul de supremaţie care exprimă în totalitate cele mai puter-
nice dimensiuni ale celor trei tipuri este explicat în raport mai mare 
de variabilele socio-culturale. În afara tipului locului de şedere, şi 
vârsta are un rol relevant dar şi efectul calificării şcolare şi al judeţu-
lui este la fel de important: sprijinirea nediferenţiată a tipurilor este 
făcută credibilă de vârsta mai înaintată, locul de şedere în sat şi în 
judeţul Hajdú-Bihar precum şi de calificarea şcolară redusă. 
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tabelul nr. 22. Modelul linear regresiv – variabilă dependentă: 
factorul de supremaţie 
(Linear regression, Stepwise method, Standartized Beta Coefficients; 
variabile de interpretare: variabilie socio-culturale)

Beta
Tipul localităţii -0.324
vârsta 0.138
judeţ 0.089
Calificare şcolară -0.080
adjusted R Square 12.1

variabilele care interpretează modelul II. cauză-efect: variabile în 
fond socio-culturale; variabilă dependentă: indicele de discriminaţie. 

variabila socio-culturală are rol redus şi în explicarea indicelui de 
discriminație. În afara apartenenţei la cultul reformat, locul de şedere 
în sat face credibilă discriminaţia faţă de minorităţi. 

tabelul nr. 23. Modelul linear regresiv – variabilă dependentă: 
indicele de discriminaţie 
(Linear regression, Stepwise method, Standartized Beta Coefficients; 
variabili de interpretare: variabili socio-culturale)

Beta
Tipul localităţii -0.164
Cultul reformat 0.132
adjusted R Square 4.3

variabilele care interpretează modelul III. cauză-efect: prejudecată 
faţă de minorităţi; variabilă dependentă: indicii atitudinii naţionale/
locale/europene şi factorul de supremaţie. 

Este caracteristic celor trei tipuri de atitudine că adjudecarea 
minorităţilor explică în mod neglijabil indicii. Indicele atitudinii locale 
este întărit de acceptarea arabilor şi a celor care trăiesc cu deficienţe 
dar respingerea polonezilor îl slăbeşte. În cazul indicelui atitudinii 
naţionale acceptarea arabilor – asemănător cu atitudinea locală – 
face credibilă acceptarea dar discriminarea faţă de ţigani are ca efect 
întărirea atitudinii naţionale. În creşterea indicelui atitudinii europene 
are rol semnificativ adjudecarea negativă a ţiganilor şi a celor care 
trăiesc cu deficienţe precum şi acceptarea maghiarilor din Transilvania. 
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tabelul nr, 24. Modelul linear regresiv – variabilă dependentă: 
indicele atitudinii naţionale 
(Linear regression, Enter method, Standartized Beta Coefficients; 
variabile de interpretare: variabile privind adjudecarea minorităţilor)

Beta
ţigan 0.099
arab -0.161
adjusted R Square 0.6

tabelul nr. 25. Modelul linear regresiv – variabilă dependentă: 
indicele atitudinii locale 
(Linear regression, Stepwise method, Standartized Beta Coefficients; 
variabili de interpretare: variabili privind adjudecarea minorităţilor)

Beta
Polonez 0.158
arab -0.088
cei care trăiesc cu deficienţe -0.074
adjusted R Square 1.4

tabelul nr. 26. Modelul linear regresiv – variabilă dependentă: 
indicele atitudinii europene
(Linear regression, Stepwise method, Standartized Beta Coefficients; 
variabile de interpretare: variabile privind adjudecarea minorităţilor)

Beta
cei care trăiesc cu deficienţe 0.120
maghiar din Transilvania -0.100
ţigan 0.082
adjusted R Square 2.1

În oglinda rezultatelor de până acum nu este surprinzător că fac-
torul de supremaţie, care preferă în totalitate cele mai tari dimensiuni 
de atitudini legate de cele trei nivele, este influențat pozitiv de accep-
tarea arabilor şi discriminarea faţă de ţigani. Rezultatul referitor la 
relaţia lineară între adjudecarea pozitivă a consumatorilor de droguri 
ca membrii grupului minoritar stigmatizat şi intensificarea supremaţi-
ei este neaşteptat. 
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tabelul nr. 27. Modelul linear regresiv – variabilă dependentă: 
factor de supremaţie 
(Linear regression, Stepwise method, Standartized Beta Coefficients; 
variabile de interpretare: variabile privind adjudecarea minorităţilor)

Beta
evreu 0.259
arab -0.126
ţigan 0.112
consumator de droguri -0.084
adjusted R Square 5.6

variabilele care interpretează modelul Iv. cauză-efect: dimensiu-
nile atitudinilor naţionale/locale/europene; variabilă dependentă: 
factor de supremaţie.

Dacă în modelele linear regresive indicele de discriminaţie este 
dependent, dimensiunile atitudinilor corelative naţionale/locale/euro-
pene figurează ca variabile de interpretare, atunci în cazul dimensiu-
nilor modelelor putem observa următoarele: forţa de explicare este 
cea mai mare la dimensiunile atitudinilor naţionale (7,3%) şi este cea 
mai mică la dimensiunile atitudinilor europene (3,3%). ambele mode-
le sunt caracterizate la fel ca dimensiunile atitudinilor „puternice” 
(preferinţă, naţionalism/europenism) iar dimensiunile „slabe”, care se 
situează jos în ierarhia atitudinilor (sentiment, iubire, mândrie) reduc 
discriminaţia faţă de grupurile minoritare. 

tabelul nr. 28. Modelul linear regresiv – variabilă dependentă: 
indicele de discriminaţie 
(Linear regression, Stepwise method, Standartized Beta Coefficients; 
variabile de interpretare: dimensiuni de atitudini naţionale)

Beta
Naţionalism 0.240
Mândrie naţională -0.159
Sentimentul naţional -0.103
adjusted R Square 7.3
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tabelul nr. 29. Modelul linear regresiv – variabilă dependentă: 
indicele de discriminaţie 
(Linear regression, Stepwise method, Standartized Beta Coefficients; 
variabile de interpretare: dimensiuni de atitudine locală)

Beta
Preferinţă locală 0.218
Iubirea locului de şedere -0.175
adjusted R Square 4.2

tabelul nr. 30. Modelul linear regresiv – variabilă dependentă: 
indicele de discriminaţie 
(Linear regression, Stepwise method, Standartized Beta Coefficients; 
variabile de interpretare: dimensiuni de atitudine europeană)

Beta
Europenism 0.191
Mândrie naţională -0.116
adjusted R Square 3.3

variabilele care interpretează modelul v. cauză-efect: criterii de a 
fi maghiar; variabilă dependentă: indicele de atitudine naţională/fac-
torul de supremaţie.

am analizat efectul de influențare a criteriilor de a fi maghiar în 
două modele în care indicele de atitudine naţională şi factorul de 
supremaţie a fost prezent ca variabilă dependentă (analiza influenţei 
asupra atitudinii locale sau europene ar fi fost greu de motivat logic). 
Rezultatele certifică faptul că, faţă de indicele atitudinii naţionale, 
factorul de supremaţie este explicat în raport mult mai mare de crite-
riile de a fi maghiar (3,4 şi 15,2%). Indicele atitudinii naţionale este 
cu atât mai caracteristic cu cât criteriul de a fi maghiar este identifi-
cat cu sistemul politic, cu reprezentarea simbolică a maghiarităţii 
(steag) şi cu credinţa creştină/cultul creştin. Sprijinirea factorului de 
supremaţie, care exprimă în totalitate şi puternic toate nivelele de 
identitate, este făcut credibil şi de preferința faţă de sistemul politic 
şi faţă de credinţa religioasă care sunt privite ca şi criterii ale maghia-
rităţii. În întrebarea loialităţii politice se deosebeşte efectul adjudecării 
sistemului şi sistemului instituțional, fiindcă respectul faţă de sistemul 
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politic (şi normele juridice) – ca o condiţie de a fi maghiar – nu întă-
reşte factorul de supremaţie, care exprimă în totalitate şi puternic 
toate nivelele de identitate. Un rol asemănător are şi criteriul auto-
clasificării iar accentuarea condiţiei de a fi originar (născut în Ungaria) 
întăreşte identificarea totală cu diferitele cadre de identitate. 

tabelul nr. 31. Modelul linear regresiv – variabilă dependentă: 
indicele atitudine naţională 
(Linear regression, Stepwise method, Standartized Beta Coefficients; 
variabile de interpretare: criteriile de a fi maghiar)

Beta
Să fie de acord cu sistemul politic maghiar 0.106
Să cunoască şi să iubească steagul maghiar 0.105
Să fie creştin/religios 0.075
adjusted R Square 3.4

tabelul nr. 32. Modelul linear regresiv – variabilă dependentă: 
factor de supremaţie 
(Linear regression, Stepwise method, Standartized Beta Coefficients; 
variabile de interpretare: criteriile de a fi maghiar)

Beta
Să fie de acord cu sistemul politic maghiar 0.284
Să se considere pe sine însuşi maghiar -0.157
Să fie persoană creştină/religioasă 0.174
Să respecte sistemul politic şi sistemul de drept al Ungariei -0.180
Să fie născut în Ungaria 0.078
adjusted R Square 15.1

variabilele care interpretează modelul vI. cauză-efect: criterii de 
apartenenţă europeană; variabilă dependentă: indicele de atitudine 
europeană/factorul de supremaţie.

Condiţiile de a fi european au un rol scăzut atât în explicaţia 
indicelui de atitudine europeană cât şi în explicaţia factorului de 
supremaţie. Originea europeană (locul de naştere şi părinţii) în ambe-
le modele este un criteriu definitor dar apartenenţa creştină are efect 
pozitiv asupra factorului de supremaţie – întărind totodată totalitatea 
diferitelor nivele de identitate. Învăţarea limbilor are la fel efect invers 
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asupra indicelui de atitudine europeană, cât şi socializarea legată de 
Europa: învăţarea limbilor europene, ca şi criteriu, face mai puţin 
credibilă identificarea cu atitudinea europeană – asemănător legăturii 
între criteriul că trebuie să fi crescut într-o ţară din Europa şi facto-
rul de supremaţie. 

tabelul nr. 33. Modelul linear regresiv – variabilă dependentă: 
indicele atitudine naţională
(Linear regression, Stepwise method, Standartized Beta Coefficients; 
variabile de interpretare: criteriile de apartenenţă europeană)

Beta
Cel puţin unul dintre părinţi este european 0.105
S-a născut în Europa 0.067
Învaţă alte limbi europene în afara limbii materne -0.063
adjusted R Square 1.6

tabelul nr. 34. Modelul linear regresiv – variabilă dependentă: 
factor supremaţie
(Linear regression, Stepwise method, Standartized Beta Coefficients; 
variabile de interpretare: criteriile de apartenenţă europeană )

Beta
a crescut într-o ţară europeană -0.076
Creştin 0.129
S-a născut în Europa 0.132
Cel puţin unul dintre părinţi este european 0.097
adjusted R Square 4.5
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Introducere

Imaginea figurată în titlu a fost descrisă în mod glumeţ de către 
un partener de discuţie pe parcursul unui interviu de grup ţintă des-
făşurat cu membrii unei organizaţii naţionale radicale. Mâna dreaptă 
mumificată a regelui Sfântul Ştefan este unul dintre cele mai impor-
tante simboluri ale creştinismului maghiar şi ale înfiinţării statului, 
fiind păzită în Bazilica Sfântul Ştefan din Budapesta şi prezentată pe 
străzile capitalei la procesiunea organizată cu ocazia Zilei naţionale a 
statului, în data de 20 august. De ce totuşi i-ar suci mâinile la  spate 
membrul unei organizaţii care are ca scop principal ocrotirea şi pro-
tecţia moştenirilor naţionale şi ale trecutului? 

Scopul proiectului European, National and Regional Identities 
(ENRI) constă în cercetarea identităţilor locale, naţionale şi europene 
pe teritoriul regiunii transfrontaliere româneşti. În cadrul proiectului 
au fost înregistrate un interviu de grup ţintă şi trei interviuri individu-
ale cu figuri cheie ale organizaţiei naţionale radicale de semiarmată, în 
decembrie 2010 şi în ianuarie 2011. Prezentul studiu foloseşte rezul-
tatele acestei cercetări. În cadrul convorbirii s-a accentuat nu numai 
importanţa tradiţiilor naţionale şi a trecutului naţional din punctul de 
vedere al creării identităţii naţionale şi al comunităţii, ci s-au folosit 
şi întâmplări pentru prezentarea imaginii formate despre naţiune. Ast-
fel, s-a prezentat un trecut alternativ, plin de simboluri şi întâmplări 
mitice - cu ajutorul unei metode alternative, diferită de prezentarea 
istorică mainstream - care s-a dovedit util pentru exprimarea carac-
terului şi forţei naţionale, precum şi pentru legitimarea refuzului şi 
opunerii faţă de puterea existentă. Prezentul studiu are scopul de a 

Sfântul Ştefan cu mâInIle legate la Spate: 
deSpre atItudInea naţIonală 

ŞI vIzIunea IStorIcă a membrIlor uneI 
organIzaţII naţIonale radIcale

Flórián Sipos
Sándor Márton

Universitatea din Debrecen
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identifica acele strategii cu ajutorul cărora membrii grupului îşi pot 
exprima identităţile şi reuşesc totodată să dezvăluie acele principii şi 
considerente pe baza cărora au creat un trecut naţional pe care l-au 
putut folosi cu succes în prezentarea identităţii naţionale. Această 
modalitate de percepţie a trecutului se află din multe puncte de ve-
dere aproape de ceea ce a fost caracterizat de către Michel Foucault 
ca şi contraistorie (Foucault, 2003).

În acelaşi timp, scopul studiului efectuat este analiza calitativă de 
conţinut a interviurilor dar am folosit la interpretarea interviurilor şi 
rezultatele cercetărilor efectuate cu ajutorul chestionarelor, textul ju-
rământului organizaţiei şi texte accesibile pe portal. În cadrul analizei 
efectuate am încercat să aflu ce fel de trecut şi-au construit şi cum a 
fost acesta utilizat pentru exprimarea identităţii membrilor organiza-
ţiei. Cred că, constatarea faptului că aceste întâmplări nu corespund 
rezultatelor ştiinţei istoriei, regulilor discursului ştiinţific şi se bazează 
mai ales pe falsificări, nu contribuie în sine la înţelegerea percepţiei 
despre lume a organizaţiei. Dar analiza acestor evenimente ne poa-
te ajuta să înţelegem mai bine modul în care reprezentanţii acestei 
culturi, membrii subculturii naţionale radicale, percep lumea, modul 
în care se integrează în aceasta sau modul în care sunt prezentate şi 
date mai departe întâmplările povestite sau amintite de către ei.

naţionalism şi atitudini naţionale

Proiectul de cercetare ENRI în studierea naţionalismului utilizează ca 
şi cadru teoretic scala de atitudine naţională Dekker-Malova (Dekker et 
al., 2003). Această teorie consideră naţionalismul ca şi o percepţie, ati-
tudine a persoanei, adică simţăminte, atitudini faţă de anumite obiecte 
(naţiune, ţară). Aceste atitudini naţionale se pot clasifica pe baza tipului 
(negativ şi pozitiv) şi pe baza intensităţii (slab, intens, extremist). Con-
form teoriei putem delimita o atitudine neutră şi cinci atitudini pozitive:

-	 atitudine naţională neutră (când un individ simte că aparţine de 
o ţară şi de populaţia acestuia),

-	 dragostea naţiunii (a iubi o ţară şi populaţia acestuia),
-	 mândrie naţională (a fi mândru de o ţară şi de populaţia acestuia),
-	 preferinţă naţională (individul preferă o ţară şi locuitorii acestuia),
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-	 superioritate naţională (senzaţia când o ţară şi locuitorii aces-
tuia sunt superiori faţă de ceilalţi) şi

-	 naţionalism (individul simte că pe baza provenienţei comune 
aparţine de un anumit popor, totodată doreşte să păstreze poporul 
atât de pur cât se poate, şi doreşte să creeze şi/sau să întreţină pen-
tru acest popor un stat separat şi independent). 

Pe lângă toate acestea autorii presupun că o atitudine naţională po-
zitivă conferă pentru individ o identitate naţională pozitivă (ameliorată, 
puternică sau extremă), şi totodată şi autoidentitate pozitivă. teoria 
se extinde totodată şi asupra caracterului hierarhic cumulativ al atitudi-
nilor, adică fiecare nivel de scală înglobează şi nivelele anterioare, astfel 
nu există preferinţă naţională fără mândrie naţională, sau superioritate 
naţională fără preferinţă naţională. Scala Dekker-Malova determină şi 
atitudini negative, care apar în lipsa atitudinilor naţionale pozitive:

-	 înstrăinare naţională (individul nu se simte bine între locuitorii 
unei ţări, totodată nu se simte acasă în ţara unde locuieşte), 

-	 ruşine naţională (îi este ruşine pentru ţara sa şi locuitorii acestuia), 
-	 antipatie naţională (simte antipatie faţă de ţara sa şi locuitorii 

acestuia), 
-	 ură naţională (îşi urăşte ţara şi locuitorii acestuia).

Este elementul principal al teoriei elaborate de Dekker şi cerce-
tătorii parteneri că presupune existenţa tuturor acestor atitudini nu 
numai faţă de naţiune, ci şi faţă de alte obiecte, astfel ca caracter 
local, regional şi omenire. Cu ajutorul acestuia se poate incadra în 
sistem percepţia UE, preferinţa UE, unionalismul european, senzaţia 
naţională, arabismul, sau chiar şi senzaţia naţională, cosmopolitismul. 
Iar în legătură cu legătura acestora unul faţă de altul autorii presupun 
că la atitudini mai ameliorat pozitive se cuplează în mod uşor alte ati-
tudini pozitive, dar atitudini pozitive intense sau extreme  (preferinţă, 
superioritate, naţionalism) nu se amestecă cu alte atitudini pozitive. 
Astfel de ex. un naţionalism basc local foarte puternic se cuplează 
cu atitudini negative faţă de Spania, sau un naţionalism francez cu 
atitudini negative faţă de Uniunea Europeană. teoria consideră toto-
dată imposibil că indivizi cu atitudini extrem de pozitive faţă de ţara 
proprie sau faţă de regiunea internaţională ar accespta şi internaţio-
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nalismul sau cosmopolitismul. Conform acestui principiu teoria spune 
că trecerea de la mândire la preferinţă este decisivă din punctul de 
vedere al faptului că individul combină sau nu diferitele identităţi lo-
cale, naţionale sau internaţionale. (Dekker et al., 2003)

organizaţia şi radicalismul naţional în ungaria

Studiul efectuat despre imaginea de lume a unei organizaţii naţi-
onale radicale, principiile istorice certifică, întăresc toate acele lucruri 
care au fost descrise mai devreme despre caracterul extrem, despre 
această mişcare sau contracultură, sau în general despre radicalism 
(Weaver, 2006; Mudde, 2005). Dar acest studiu poartă o posibilitate 
în sensul că ne permite să cunoaştem structura interioară, identita-
tea, relaţia faţă de trecut în cazul unei comunităţi concrete, bine 
determinate, toate acestea în cadrul unor cercetări empirice efectuate 
cu ajutorul unor interviuri sau chestionare.

organizaţia radicală care a participat în cercetare (în continuare 
„organizaţie”) a fost înfiinţată în anul 2007, iar din interviuri se poate 
constata în mod clar că este răspunsul la evenimentele politicii interne 
din Ungaria.1 organizaţia, care funcţionează ca şi unitate de protecţie 
civilă şi asociaţie de păstrare a tradiţiilor, are aproximativ 160 de mem-
brii, desfăşurând activităţi mai ales în judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg 
şi Hajdú-Bihar. Dintre scopurile organizaţiei putem enumera întărirea 
şi transmiterea conştiinţei naţionale, păstrarea tradiţiilor, ocrotirea or-
dinii şi a averii. Despre organizaţie este important să mai amintim că 
diferit de celelalte organizaţii de acest tip acest grup se delimitează de 
la politica partidelor. Acest lucru reiese şi din textul jurământului şi din 
declaraţiile persoanelor întrebate care au spus că acei membrii care au 
subordonat activităţile desfăşurate în organizaţie unor scopuri ale par-
tidelor politice, au fost excluse din organizaţie. Structura organizaţiei 
este de caracter militar, uniforma lor a fost realizată pe baza modelului 
uniformelor soldaţilor din cel de-al Doilea Război Mondial.

1 “Evenimentele din anul 2006 au fost cele care mi-au spus ca şi persoană privată că 
aici au luat capăt cele întâmplate. Dacă am lăsa şi în continuare ca şi persoane private 
ca guvernele să poată face şi să facă pe rând toate aceste lucruri cu cei în interesul 
celor pentru care ar trebui să lucreze, dracul a luat …” (Interviu de grup ţintă)
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Radicalismul naţional a primit un nou elan în Ungaria cu seriile 
de evenimente care au caracterizat politica internă a statului în anul 
2006 (discursul de la Öszöd, atacul sediului televiziunii Maghiare, 
demonstraţiile din 23 octombrie). În această perioadă au luat fiinţă 
mai multe organizaţii, dintre acestea cea mai cunoscută este garda 
Maghiară, devenind tot mai cunoscută şi Mişcarea Dreaptă pentru 
Ungaria, care la alegerile Parlamentului European din anul 2009 a do-
bândit 14,77% dintre voturi, iar la alegerile guvernamentale din 2010 
a obţinut 16,67% dintre voturi. Nu poate să fie poate exagerare să 
spunem că anul 2006 este începutul unei noi ere în istoria radicalismu-
lui naţional. Despre acest curent este greu să facem afirmaţii generale, 
fiindcă este vorba despre o mişcare organizată de-a lungul unor ideo-
logii neuniforme. Dar este un element comun naţionalismul, obiceiurile 
politice liberale existente, respingerea radicală al sistemului economic 
global şi necesitatea schimbării acestuia. Apare des respingerea tra-
tatului de Pace de la trianon, împreună cu revisionismul, eventual şi 
cu irredentismul. organizaţiile deseori autodefinite ca şi organizaţii 
naţionale radicale sau radicali de dreapta de obicei resping atributurile 
ca “extremist”, „faşist”, „naţionalist”, „neonaţionalist” – deşi simbolica, 
limbajul lor, modul de prezentare revocă mişcarea săgetătirolor din cel 
de-al Doilea Război Mondial. Reprezentanţii radicalismului naţional 
sunt caracterizaţi deseori de antisemitism, ura romilor, ura străinilor.

Interviuri

Prima discuţie înregistrată la sfârşitul anului 2010 a fost un inter-
viu cu un grup ţintă, scopul fiind cunoaşterea percepţiei naţionale, a 
conştinţei naţionale, a viziunii de lume a membrilor asociaţiei, precum 
şi analiza textului jurământului şi al codexului etic. Interviul de grup 
ţintă, la care au participat cinci membrii ai organizaţiei, a asigurat 
posibilitatea ca participanţii să prezinte acele idei legate de subiectele 
abordate, pe care le consideră ca şi proprii şi le accentuează şi în faţa 
partenerilor din organizaţie – astfel devenind caracteristice şi comu-
nităţii, dovedindu-se instrumente extrem de eficiente în analiza prin-
cipiilor care le reprezintă şi care le fac să alcătuiască o organizaţie. În 
luna ianuarie anul 2011 au fost înregistrate trei interviuri individuale, 
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în cadrul căruia cel care a efectuat interviul a pus întrebări pe lângă 
aspecte legate de calea individuală de viaţă şi în legătură cu aspecte 
care după primul interviu necesită dezbatere mai detaliată: simboluri 
naţionale, punctele cruciale din istoria maghiară şi locurile istorice 
comemorative considerate de către ei importante. Între principiile pri-
mordiale de analiză a cercetării nu a figurat relaţia faţă de trecut, 
analiza principiului istoric şi a amintirilor grupului, dar participanţii în 
cadrul discuţiei derulate cu grupul ţintă ei înşii au pus accent mare 
pe aceste chestiuni, astfel în cadrul interviurilor individuale repetate 
cei care au pus întrebările, au formulat întrebările şi în legătură cu 
trecutul, istoria.

Sau ce este lucrul care uneşte o naţiune? Istoria este lucrul care îl uneşte. 
limbajul, moştenirea, acestea sunt lucrurile care îi unesc. Nu Interne-
tul, nu liberalismul, nu democraţia falsă, nu acestea sunt lucrurile care îi 
unesc. (Interviu de grup ţintă)

moştenirea pierdută

Pentru a putea răspunde la întrebările puse în partea de introduce-
re, că de ce ar suci în spate mâna lui Sfântu Stefan membrul asocia-
ţiei, unul dintre elementele cheie este următorul segment de interviu.

Reporter: Si dacă am păşi puţin înapoi în trecut, şi ne-am putea juca puţin 
cu gândul că eu sunt oz, marele vrăjitor, mi-aţi cere cu mare bucurie să 
vă duc înapoi în acea eră, era Horthy?
Subiectul de interviu nr. 5: Acesta este o întrebare interesantă. 
Reporter: Să spunem că eu sunt oz.
Subiectul de interviu nr. 1: A-şi cere să mă duci înapoi în timp puţin mai 
mult. Era Horty este …, eu personal m-aşi duce înapoi puţin mai mult în 
timp. Să pot împiedica procedeul care a dus la faptul ca împărăţia ungu-
rească să ajungă acolo unde a ajuns ... puţin mai înapoi în timp. 
Subiectul de interviu nr. 2: Deci să legaţi în spate mâinile lui Stefan.
Reporter: Eu sunt Stefan, regele Sfântu Stefan.
Subiectul de interviu nr. 2: Deci de la punctul când a topit plăcile noastre 
de aur Arvisura şi cu acesta satisfăcând complet Bizanţul, a făcut să dis-
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pară o bună parte din istoria noastră, deci asta este motivul pentru care 
ma-şi întoarce şi aşi bate bătrânul. (Interviu de grup ţintă)

Motivul pedepsirii lui Sfântul Stefan este nimicirea rădăcinilor unei 
tradiţii fictive, a unei tradiţii, care prezintă fondarea statului ma-
ghiar în anul 1001 şi istoria mitică a perioadei înainte de perioada 
descălecării. Despre plăcile de aur ne vorbeşte Arvisura care pe baza 
concluziilor interviului este sursa cheie în cazul membrilor organizaţiei 
trecutului, a trecutului naţional mitic. Arvisura-ul povesteşte istoria 
omenirii, a asociaţiei hunilor şi a maghiarilor, începând cu momentul 
ieşirii de pe Atais, continentul strămoşesc pierdut, prezentând şi înfi-
inţarea asociaţiei huneşti şi finalizând perioada cu momentul desco-
peririi tradiţiilor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Despre 
toate acestea ne povesteşte materialul de aproape 9000 de pagini al 
turnătorului Paál Zoltán de la ózd, care a fost publicat de Casa de 
cărţi Püski (Püski Könyvesház) (Paál, 2003).

Conform povestirii în timpul celui de-al Doilea Război Mondial au 
sosit în apropierea oraşului ózd partizani ruşi, ajutându-l pe muncitorul 
din fabrica de fier Paál Zoltán să fugă din închisoare. Dintre ei şamanul 
manysi, Szalaváré tura – îndeplinindu-şi misiunea secretă – în timp ce 
a purtat discuţii, a predat lui Paál Zoltán tradiţia Arvisura, fiind nu-
mit şamanul asociaţiei hunilor. Astfel tradiţia Arvisuranilor înscrisă pe 
placa de aur şi-a găsit din nou calea către unguri, Paál Zoltán înregis-
trând toate aceste evenimente, completându-le cu poveştirile proprii. 
Deşi chiar şi autorul numeşte o poveste scrierea sa: „Arvisura (cuvin-
te adevărate) – Poveşti din cronica hunilor şi asociaţiei maghiarilor”, 
adepţii tradiţiei Arvisura nu lasă deja dubii în cea ce priveşte caracterul 
adevărat al poveştirilor (Kozsdi, 2005; portalul Arvisura). 

Arvisura se incadrează excelent în discursul de istorie naţionalistă 
care se străduie la certificarea primatului ungurimii, deşi poartă mai 
multe caracteristici care-l face de fără pereche în “această specie”. Cel 
mai important este că autorii anteriori au citit din nou în limba ma-
ghiară surse deja existente, documentate, de ex. tăbliţe de lut scrise, 
fiind citite de Badiny-Jós Ferenc (1997) –, cu acesta oferind o supra-
faţă uriaşă de atac din partea ştiinţei istoriceşti împotriva rezultatelor 
dobândite. Dar Arvisura dă naştere unei noi surse, pe deasupra într-o 
cantitate monumentală, astfel umple părţile lipsă, baza de referinţă 
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neexistentă, tradiţia neamintită până acum. Pe lângă toate acestea 
Arvisura este o sinteză – leagă într-un sistem numeroase povestiri, 
care mai devreme au putut fi cunoscute numai din scrieri, studii de 
multe ori contradictorii, greu de legat între ele, astfel ca de ex. ru-
denia maghiarilor cu hunii, rudenia cu parthuşii şi şumenii, originea 
lecturii Sfânta Coroană, Isus schita, etc. Părerea mea este că nu este 
îmtâmplător faptul că Arvisura a devenit în ultimii ani “bestseller”-ul 
discursului istoric naţionalist, lucru dovedit şi de cercetarea efectuată 
în legătură cu organizaţia: partenerii de convorbire atât în cadrul 
interviurilor de grup ţintă cât şi în cadrul interviurilor personale, amin-
tesc în mod concret povestirile lui Paál Ferenc.

Consider că imaginea descrisă şi în titlul materilaului – pedepsi-
rea regelui, fondatorului statului cu sucirea în spate a Mâinii Sfânte 
Drepte – este o prezentare expresivă a mai multor elemente. Primul 
este opoziţia cu statul, puterea şi discursul dominant. Statul deja de 
la data înfiinţării încearcă să ascundă adevărul, tradiţiile istorice, care 
se manifestă între altele în topirea plăcilor de aur. A doua este carac-
terul tradiţiilor: acesta a fost trecutul spectaculos a ungurimii, când a 
ieşit la suprafaţă superioritatea sa faţă de celelalte naţiuni, caracterul 
adevărat. Desigur acesta este un trecut care poate servi ca şi baza 
mândriei naţionale şi a superiorităţii naţionale.

Sfânta coroană

Pedepsirea lui Sfântu Stefan poate să pară o contradicţie faţă de 
acel rol special, pe care membrii organizaţiei l-au atribuit Coroanei 
Sfânte şi a tradiţionalului Sfântu Stefan. textul jurământului orga-
nizaţiei spune că cei care intră în asociaţie depun jurământ asupra 
“legilor domneşti universale şi veşnice ale Coroanei Sfânte”, iar rolul 
special al coroanei este accentuată şi de subiectele interviului:

Pentru toţi cei dintre noi demnitatea supremă este Coroana Sfântă. Cre-
dem, adică eu personal cred, am încrederea că această manifestarea dom-
nească, care este maghiară... poate fi urmărită în timp, şi chiar şi pe lângă 
prezenztarea înţelesului modificat a Coroanei Sfânte cred că o putere 
superioară conduce naţiunea noastră, casa Carpatiană, astfel desigur isto-
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ria şi toate teritoriile Ungariei, precum şi ţările Coroanei Sfânte, ceea ce 
cândva a reprezentat un sistem unitar. Iar această manifestare domnească 
în conceperea mea în cele ce urmează va îndruma în direcţie corectă tot 
acest lucru, în care trăim momentan. Sunt sigur de faptul că acesta se 
află pe sfârşite. Însumând, Coroana Sfântă trebuie să simbolizeze puterea 
şi acea dorinţă domnească, care semnifică convieţuirea naţiunii maghiare 
şi misiunea acestuia. (Interviu de grup ţintă)

Şi în acest text a fost descris în mod clar faptul că Sfânta Coroană 
este reprezentantul unor forţe superioare, care exprimă logica istoriei 
şi direcţionează naţiunea şi Țara Carpatică. Dar în acest context 
doctrina Coroanei Sfânte şi simbolul de legitimare a independenţei 
Ungariei şi a integrităţii teritoriale primeşte un nou înţeles. Coroana 
Sfântă reprezintă „sursa legislativă”, unitatea domniei şi a naţiunii şi a 
teritoriilor aparţinând sub autoritatea coroanei, conform sensurilor le-
gate de acesta Sfântu Stefan în forma coroanei a oferit Sfântei Maria 
ţara, aşa încât puterile pământeşti să nu mai poată modifica nimic. 
Dar aici există un element important, care ne lasă să concludem că 
este vorba despre interpretarea tradiţională. 

“Casa Carpaţilor” ca şi expresie în acest discurs face referire nu nu-
mai la Marea Ungarie, ci şi la un mitos de origine alternativă, la faptul 
că naţiunea maghiară a fost prima naţiune din Europa care a creat 
cultura, prima cultură înaltă din Europa, şi doar s-a reîntors în Bazinul 
Carpaţilor, în ţara strămoşească, unde a trăit şi mai devreme, şi unde 
s-a desfăşurat şi etnogeneza ungurimii. În aceste scrieri ungurimea 
este identificată cu cultura de ceramică neolit de câmpie, prezentând 
şi “dovezi” arheologice sau chiar genetice. Astfel descălecarea voievo-
dului árpád nu este o invazie silită, ci reîntoarcere. Iar Arvisura nu 
lasă nici un dubiu nici în ceea ce priveşte originea mult mai veche a 
Coroanei Sfânte: partea de jos a Coroanei a fost Coroana gilgames, 
cu care a fost incoronat şi Attila, care mai târziu a fost unit de că-
tre lászló I. cu coroana bizanţiană şi cu o a treia coroană (romană) 
(Paál, 2003, pp. 1172–1173), cu acesta domină adepţii creştinismului 
de est şi de vest. Pe parcursul interviurilor partenerii de convorbire fac 
referire la o explicaţie de origine mai reală a coroanei: 
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...Coroana nu provinde de la locul de unde provine Coroana, de unde l-am 
primit, ci a fost şi coroana hunului Attila, este o poveste mult mai veche. 
Este din perioada Parthus, şi întradevăr ce se întâmplă cu coroanele aco-
perite, aşadar nu este un simbol de încoronare Coroana Sfântă Maghiară, 
deaspura lui nu există nimic atotputernic, ci numai Domnul. legitimismul 
este protejarea ţărilor Coroanei Sfânte, protecţia naţiunilor ce s-au aflat 
sub protecţia Mamei Sfânte. (Primul interviu individual)

Prezintă un înţeles asemănător şi pancarda organizaţiei de strân-
gere de noi membrii (imaginea nr. 1). Pe vârful muntelui se vede 
Maria cu Coroana Sfântă pe cap, şi după interpretarea subiectelor de 
interviu în haină parthus:

Deci ca să îţi poţi imagina această pancardă şi imaginea, fantastic de frumoa-
să, existând un deal, care exprimă după părerea mea totul, lucrurile în care 
avem încredere, în coroana sfântă şi în istorie, în Marea Doamnă a Ungariei, 
în regina Partus, în haina partus. Deci din acest moment se poate vedea de 
unde am sosit, unde mergem şi ce dorim să facem. (Interviu de grup ţintă)

Acea idee, că Sfânta Marie şi Isus nu au fost de origine evreiască 
ci de origine schită sau parthus, are o istorie mult mai veche (de ex 
Zajti, 1999; Badiny Jós, 1998), şi nici nu este un specific unguresc, 
naţionaliştii din germania considerându-l ca şi propriu (Weaver 2006, 
p. 124). Conform versiunii răspândite în Ungaria, Maria a fost fata 
prinţului parthus, cu coroana pe cap (Badinyi Jós, 1998), acesta fiind 
dovedit şi de haina parthus. Astfel coroana a fost primită nu neapărat 
de la Stefan ci a putut fi purtat deja şi de domnitor, astfel cum Isus 
a fost încoronat cu coroana gilgames conform celor scrise în Arvisura 
(Paál, 2003, p. 374, vezi încă Badiny Jós, 1998). Mesajul hărţii Unga-
riei Mari din spatele Doamnei Mari, Maria este deasemenea clar: ţările 
Coroanei Sfânte, Casa Carpaţilor – astfel şi integritatea teritorială a 
ţării sunt protejate de puteri dumnezeeşti.2  

2 Marea Doamnă a Maghiarilor poate fi interpretată nu numai ca prinţesa parthus, ci în 
mitologia Arvisura Marea Doamnă a Maghiarilor a fost Anyahita-Arvisura, care a fost 
mama strămoşească a celor aleşi ca şi conducători ai persoanelor inteligente sosite cu 
trăsura cerească de la Ataisra. 
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PENtRU DUMNEZEU! PENtRU ȚARĂ! AlĂtURĂ-tE NoUĂ!
Imaginea nr. 1: Pancarda organizaţiei pentru atragerea de noi membrii (numele 

organizaţiei l-am îndepărtat de pe steag şi colţul drept de sus a imaginii pe baza acor-
dului încheiat cu organizaţia).

Subiectele de interviu s-au străduit la legitimarea domniei ungu-
rilor desupra Bazinului Carpatic cu respigerea repetată şi clară a ex-
presiei „descălecare”.

Reporter: Deci dacă ne-am întoarce înapoi până la descălecare...
Subictul de interviu 5: Aşa ceva nu există.
Subictul de interviu 1: Să schimbăm acest cuvânt. Acesta a fost reîntoarcerea 
acasă. Ne-am reîntors. Descălecarea este un lucru dinamic, un lucru violent, 
şi acesta este lucru pe care doresc să îl accentueze. (Interviu de grup ţintă)
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Însumând cele de mai sus se poate spune că acea dorinţă a naţio-
nalismului de a asigura pentru popor un stat independent, se comple-
tează pentru participanţii organizaţiei cu un conţinut specific: ungurii 
au fost primii locuitori din Bazinul Carpatic, şi deasupra intactităţii 
teritoriului ţării asigură pază Marea Doamnă a Maghiarilor, astfel na-
ţiunea îşi poate formula şi în continuare drepturile asupra teritoriilor 
pierdute în anul 1920 pe baza tratatului de pace încheiat la sfârşitul 
primul război mondial.

naţionalism, ca şi atitudine naţională dominantă

Aşa cum se poate simţi şi din citaţiile anterioare, viziunea de lume 
a membrilor organizaţiei este caracterizată de naţionalism şi atitudi-
ne naţională extrem de radicală. „trăiesc din conştiinţa naţională şi 
îmi cresc şi fii în acest mediu”, a formulat scurt şi expresiv unul dintre 
partenerii de convorbire (Interviu de grup ţintă). Se poate constata 
şi faptul că în afara atitudinii pozitive manifestate faţă de naţiune 
membrii organizaţiei nu formulează altceva. Europa, regiunea sau di-
mensiunea internaţională sunt mai des subiectele abordării neutre sau 
negative.

Deci aici văd că acea conştiinţă naţională, sau de a fii maghiar, lipseşte 
din oameni fiindcă a fost distrus. A fost distrus în mod intenţionat. Cu 
falsificarea istoriei noastre, cu caracterul sistemului educaţional. Din acest 
moment totul devine neserios, şi nu se mai poate vorbi despre acest lucru. 
Şi din acest moment guvernarea la putere, sau este totuna cine, va spune 
că aceştia sunt naţionalişti, şovinisti, deşi nu este vorba de asta. Nu e 
vorba de asta. Construirea conştientă a viziunii naţionale, care ar fi obli-
gaţia guvernării, nu este caracteristică fiindcă suntem europeni. (Interviu 
de grup ţintă)

Apar în mod clar reacţiile negative faţă de Europa, indiferent de ce 
au presupus Dekker şi autorii săi parteneri în legătură cu combinaţia 
identităţii: atitudinile pozitive puternice simţite faţă de unele obiecte 
(regiune, naţiune, Europa) se exclud unul pe celălalt (Dekker et al., 
2003). 
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Este doar o poveste toată demo … toată democraţia constituţională, este 
doar o poveste totul în această întâmplare, este doar poveste tot ce vrea 
partida FIDESZ, ce nu vrea, globalizarea, ce vrea, orbán Viktor va face 
ce i se va spune, de la un francmason nu avem ce aştepta. 

Nu se va schimba nimic, partida FIDESZ are două treimi, poate să aducă 
acele decizii care poate duce înainte interesele naţiunii, dar nu vrea să le 
ducă înainte, ci sprijină doar acel nimic ascuns în spatele măscii Europei, 
care nu reprezintă naţiunea. Deci aici, aici cel puţin pentru mine problema 
este că acum vrei să reprezinţi naţiunea, sau vrei să reprezinţi Europa. 
(Primul interviu individual)

Pentru exprimarea antipatiilor faţă de lumea internaţională, globa-
lizată există numeroase exemple de-a lungul interviurilor. „Aşa este, 
suntem în interiorul unei lumi globalizate, dar toate actele pe care le 
desfăşurăm, sunt exact împotriva acestei lumi globalizate.” (Interviu 
de grup ţintă). Dar în cadrul dimensiunilor locale şi regional loca-
le nu putem descoperi atitudinea participanţilor. Nu şi-au exprimat 
simţămintele faţă de locul lor de domiciliu (cu excepţia unui interviu 
individual, unde după ce s-a pus întrebarea, apare dragostea faţă de 
locul de domiciliul, dar pus în contradicţie cu unul anterior). Aceste 
obiecte, comunităţi nu apar nici în întâmplările povestite de către 
subiectele de interviuri. Când membrii organizaţiei au fost întrebaţi 
în legătură cu locurile de amintire istorice legate de locul lor de do-
miciliu, aceştia au amintit în mod exclusiv evenimente locale de im-
portanţă istorică naţională (cimitirul din timpul descălecării la Karos, 
depunerea armelor de către Armata Secuiască care luptau împotriva 
separării Ardealului, în aprilie 1919).

Insumând pe scurt, pe baza interviurilor setul de aptitudini ca-
racteristice membrilor organizaţiei pot fi descrise conform celor ce 
urmează: atitudine extrem de pozitivă faţă de naţiune, atitudine ne-
gativă faţă de Europa şi lumea globalizată şi atitudine neutră faţă de 
regiune şi comunităţile locale. Astfel şi această cercetare a demon-
strat ipoteza stabilită de către Dekker şi autorii parteneri ai săi, pe 
baza căruia atitudini puternice sau extrem de pozitive (preferinţă, 
superioritate, naţionalism) nu se amestecă cu alte atitudini pozitive, 
totodată nu este probabil că un individ care prezintă atitudine extrem 
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de pozitivă sau radicală faţă de ţara proprie sau faţă de regiunea in-
ternaţională, ar fi acceptat şi internaţionalismul sau cosmopolismul. 

amintire şi contraistorie

toate acele lucruri pe care membrii organizaţiei ţin despre tre-
cut, ar fi greu şi simplificat de simbolizat cu atribute ca “istorie” sau 
“istorie falsă”. Secole lungi singura metodă autentică a cunoştinţelor 
legate de trecut a fost considerată istoria şi cercetările profesionale 
ale istoriei, desfăşurate în cadru instituţional. Dar în ultimele decenii 
ale secolului 20 noile puncte de vedere şi abordările postmoderne care 
au pus sub semnul întrebării exclusivitatea discursurilor la putere au 
redus poziţia exclusivă, privilegiată a descrierii istorice academiceşti. 
Aceste noi abordări au încercat să găsească răspunsuri mai ales la 
întrebări ca următorul: anumite grupuri speciale care au rămas în 
afara discursului istoric instituţional, cum şi-au utilizat trecutul pentru 
abordarea, transmiterea ideilor, identităţii. În această abordare apar-
ţin şi cercetările referitoare la amintirile istoriceşti (de ex. Assmann, 
1992) şi cele referitoare la locurile comemorative (Nora, 2010), care 
analizează trecutul existent pe lângă descrierea istoricească (sau în 
contradicţie cu acesta), păstrată în amintirile noastre, cu discursurile 
legate de acestea.

În multe privinţe se află în relaţie de rudenie cu amintirea concep-
tul de anti-istorie abordată de Michel Foucault, pe care l-a amintit 
prima dată la cursul ţinut în anul 1975. Foucault a pus faţă în faţă 
desrierea istoricească biblică şi evenimentele romane, şi astel a pre-
zentat două tipuri complet diferite de discursuri: decrierea istoriceas-
că, care este discursul puterii dominante, şi are ca şi scop legitimarea 
şi sprijinirea puterii, precum şi anti-istoria, care nu are ca şi scop 
întărirea puterii, ci critizarea acestuia. Acest discurs revoltat care se 
străduie la revitalizarea amintirilor despre cei supuşi, descrie slujimea, 
emigraţia şi pierderea şi se gândeşte în mod specific în categorie ma-
nicheistă (adevărate-false, dominanţi - supuşi) (Domanska, 2010, p. 
166; Erős, 2010). 

Ewa Domanska a dezbătut mai departe în mod detaliat concepţia 
anti-istoriei, şi a descris cu acest concept cercetările de ştiinţe uma-
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ne noi răspândite pe continentul american (Domanska, 2010; Erős, 
2010). Scopul acestei directive repolitizate, confrontative, critice este 
slăbirea poziţiei discursurilor dominante prin urmarea tendinţelor de 
emancipare a grupelor supuse (rasa, clasa socială, sex), şi totodată 
pregătirea terenului uschimbării. Consider că pe baza interviului re-
laţia membrilor organizaţiei faţă de trecut în multe privinţe prezintă 
rudenie cu acest tip de discurs, deşi cu multe diferenţe. Cel mai im-
portant dintre acestea este că conform concepţiei lui Ewa Domanska 
anti-istoricismul şi noile ştiinţe umane sunt totuşi abordate în cadrul 
unor noi ramuri ştiinţifice, şi adepţii lui cu timpul pot păşi în discursul 
dominant. Dar subiecţii de interviuri nu au astfel de solicitări, nu se 
străduie la acest lucru. După părerea mea se poate considera anti-is-
torie acea literatură devenită încet de caracter bibliotecar, care a fost 
folosit de către subiecţii de interviu în mod incontestabil în oricare 
formă pentru la reconstruarea trecutului. Unii dintre reprezentanţii 
acestui principiu poartă rang ştiinţific (prof. Badiny Jós Ferenc), edi-
tează serii de edituri, organizează conferinţe şi reprezintă forma in-
stituţionalizată a reproducţiei ştiinţei (Weaver, 2006, p. 124). Astfel 
pe baza interviurilor părerea mea este că se poate constata mai ales 
faptul că interviurile au demonstrat întâlnirea de succes a unei anti-
culturi şi descrieri anti-istoriceşti. 

Astfel relaţia faţă de trecut care a fost exprimată de către subiec-
tele de interviu, se poate caracteriza mai ales ca şi amitire, imagine 
de trecut inspirată de o descriere anti-istoricească. Aşa cum a scris 
şi Homerosz în odüsszeia: „încă nimeni  nu a ştiut cum i-a căzut 
naşterea” (Hom. od. I. 216.) – adică tot ce ştim despre trecut, îl 
primim din exterior, şi în construim pe baza acestuia. Dar faptul în 
care alegem, acceptăm anumite povestiri ca şi adevărate, ne determi-
nă în mod decisiv atitudinea socială, aşteptările. Chiar şi în interiorul 
“scrierilor istiriceşti oficiale” putem selecta dintre poveştiri contradic-
torii, pe baza cărora ne putem reconstrui trecutul; „...pe mine nu m-a 
interesat niciodată acea parte a istoriei, pe care mi l-au învăţat, ci 
întotdeauna acele mici detalii pe care au uitat să ni le înveţe...” – a 
formulat în cadrul unui interviu individual unul dintre participanţi.

Şi-au exprimat contradicţia nu numai cu alegerea poveştirilor, ci 
au atacat în mod deschis şi sistemul instituţional al descrierii oficiale 
istoriceşti.
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Reporter: ...cei care stau acolo sus la Academia Stiinţifică Maghiară...
Subiectul de interviu 5: Nu ştiu nici să vorbeacă în limba maghiară.
Subiectul de interviu 1: Si desigur începând cu casa Habsburgilor şi de 
atunci ne falsifică cu permanenţă istoria, să nu avem despre ce vorbi. Nu 
cumva să iasă copii de la orele de istorie înspăimântaţi, ci să simtă că este 
vorba despre un om despre care nici nu merită să vorbim.
Subiectul de interviu 5: Iar de la orele de gramatică iese spunând că limba 
maghiară este o limbă ‘adunat’, deşi este prima limbă care a existat când-
va. (Interviu de grup ţintă)

Aşa cum se poate constata şi din acest text, duşmanul este 
Academia Stiinţifică Maghiară, care falsifică istoria şi ne lipseşte de 
mândria faţă de trecutul istoricesc. Pe portalul organizaţiei există de 
exemplu texte fără autori, care provin de pe alte portaluri de internet 
(Cine suntem întradevăr, cine ne poate arbitra?). De exemplu acest 
text răspândit pe internet atacă personal pe glatz Ferenc, fostul pra-
şedinte ASM pe baza afirmaţiilor sale.

Merită să cităm scrierea lui glatz Ferenc din opera cu titlul Croni-
ca Maghiarilor, în care preşedintele Academiei Stiinţifice a scris urmă-
toarele despre naţiunea maghiară şi strămoşii acestuia:

„Aceste adunături primitive, în cadrul cărora uciderea copiilor şi femeilor 
este o veche tradiţie … ucigători cu picioare strâmbte, oameni primitivi, 
neavând limbă proprie, au furat cuvintele unor naţii slave mult mai cultu-
rate...” (Cine suntem noi, cine ne poate arbitra?)

“Citaţia glatz” este răspândită în cadru şi mai larg, programele 
de search de internet ne-au dat mai multe de o sută de rezultate de 
expresie întreagă (google de ex. ne-a arătat 182 de rezultate), care 
au citat cuvânt cu cuvânt această propoziţie – deşi desigur acesta 
nu a a fost scris de către glatz Ferenc. Aceste portaluri au indicat 
diferite surse (interviuri de televiziune, enciclopedia intitulată Cronica 
Maghiarilor), dar cu mare probabilitate aici este vorba de un text 
copiat unul de la altul (fiindcă şi numărul de puncte este identic), 
răspândirea textului în cadru larg arătând că sursele de internet joacă 
un rol extrem de important în răspândirea acestor scrieri. In concluzie 
în acest text apare ca şi acuzaţie falsificarea istoriei, ştergerea mân-
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driei naţionale, faţă de discursul dominant. Simbolul instituţionalizat, 
profesional al acestei descrieri istoriceşti este Academia şi fostul pre-
şedinte al acestuia.

Pe baza interviurilor se poate spune că în amitirea organizaţi-
ei s-au dovedit importante două perioade determinante ale naţiunii 
maghiare: trecutul mitic şi secolul douăzeci. trecutul mitic, a că-
rei încheieri (negative)3 şi fondarea statului de către Sfântu Stefan 
poartă oricum elemente de care trebubie să fim mândrii: cuceririle lui 
Attila, cucerirea scrisului şi culturii înalte în Europa, păstrarea culturii 
tradiţionale prin scris, toate ne pot face să fim mândrii. Au vorbit şi 
despre bătălia de la Viena, ca şi rezistenţa eorică al kui Búváe Kund 
de după fondarea statului, amintind acest lucru în cadrul convorbirilor 
de repetate ori. 

...dar aşi accentua importanţa bătăliei de la Viena, pe care Búvár Kund... 
mă rog într-o poveste, – şi am pus aici în ghilimele povestea, – a ascuns 
într-o poveste bătălia uriaşă, de care copii noştrii nu ştiu nimic, nu îl re-
trăiesc de parcă Doamne, ies de la orele de istorie şi mă simt maghiar, şi 
aşa ceva frumos nu există pe lume. (Cel de-al treilea subiect de interviu)

Dar evenimentele trecutului apropiat este dominat de seria pier-
derilor (deşi rolul lui Horthy Miklós l-au apreciat în mod evident ca şi 
un element pozitiv), în cadrul căruia s-au prezentat duşmanii naţiunii: 
cioniştii, Micul Antant, comuniştii, săgetătorii, mass media, politicie-
nii, partida FIDESZ, MSZP. la această dualitate a erelor istorice se 
referă şi răspunsurile pe care le-au dat la întrebări puse în legătură cu 
locuri de amintire istoriceşti: cimitirul din perioada descălecării de la 
Karos, depunerea armelor de către oastea Secuilor din 1919. 

Unul dinter scopurile direcţionării către trecutul istoric este găsi-
rea tradiţiei, mândriei naţionale, care poate consta ca şi baza mândri-
ei sau superiorităţii naţionale – aceste este servit mai ales de trecutul 
mitic. Pe lângă toate acestea această practică de confruntaţie cu dis-

3 „a făcut cea mai mare pierdere naţiunii maghiare, Ștefan, aşa e? Cu faptul că gizella 
la presiunea Bizanţului a topit acele plăci de aur Arvisura, pe care a fost înscrisă istoria 
naţiunii maghiare. Deci de aici a început, începând de aici au gonit cu focul şi cu fierul 
tot ce a fost de găsit în urma strămoşilor noştrii, chiar şi în biserici …” (Primul interviu 
individual)
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cursul istoric dominant exprimă opoziţia faţă de putere, considerân-
du-l antinaţionalist. Incă o funcţie importantă a amintirilor inspirate 
de scrierile anti istorice este să legitimeze solicitările privind teritoriile 
potenţiale ale Impărăţiei Maghiare. 

Insumare

organizaţia după 2006 este unul dintre reprezentanţii mişcării ra-
dicale şi a subculturii care a primit un elan nou, şi membrii lui îşi 
organizează identitatea în jurul atitudinii naţionale pozitive şi a naţi-
onalismului. Pe baza consecinţelor interviurilor se poate constata că 
atitudinea naţională puternică a mebrilor organizaţiei aşează în spate 
toate identităţile şi atitudinile potenţiale (locale şi regionale), chiar 
mai mult în privinţa dimensiunilor internaţionale (UE, globalism) pre-
zintă atitudini negative. Istoria joacă un rol important în prezentarea 
acestor atitudini, această viziune de trecut se alimentează din scrieri 
naţionaliste-romantice contraistorice, şi cu ajutorul acestora creează 
o amintire, care este util pentru exprimarea relaţiilor caracteristice 
organizaţiei, identităţii, reprezentaţiei. Această amintire, acest trecut 
are două puncte de reper: tradiţia pierdută purtătoare a trecutului 
mitic care ne îndrumă la mândria naţională (care poartă în sine şi 
contradicţia cu discursul dominant), precum şi istoria trecutului apro-
piat, care serveşte mai mult pentru motivarea confruntării cu forţele 
care provoacă dezamăgire, şi ca şi bază al rolului de victimă plină de 
pirderi.
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