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SUGESTII PENTRU UN POSIBIL COD
AL REA ŢIILOR INTI:RETNICE
Elena Cobiam1

Mai întâi , menţi onăm eli restrângem obit:ctul comunicrLrii

interetnice româno-maghiare din acest areal. În al

la sfera relaţiilor

doil e a rând , lul\m noM, dar nu porni m de
di n U ngaria şi de la noi, care, care în

la manifesMrile iredentiste ale extremiştilor magh i a ri

Tratatului cu România, num�s:: încă, după 78 de ani, "tâlhăresc",
şi ne plasăm la polul opus al ire.lenti.;mului, lu ând ca punct de plecare
acele-relaţii dintre români şi magbiari care, în momt:ntul de faţ1i, "au r-e căpătat o oarecare nor
JŢlalitate", cum se exprima un intervievat. Cu alte eu·tinte, avem în vedere comportarea şi

preambulul semnării

Tratatul de la Trianon,

bunele aprecieri ale români lor despre maghiari şi ale: maghi arilor despre români .
Rezultatul-corolar al respectării normelor

unui posibil cod al relaţiilor interetnice ar
De ce a iden

fi buna convi eţuire cu respectarea şi afirmarea identită 1 i i ctrice a fiecărei părţi.
tităţii etnice? Într-o lumea interde pendenţelor,

într-o v i itc•ar•!

bim despre păstrarea identităţii naţionale, a specific:ul l .i

Europă uniM, de ce să mai vor

etnic? Nu cumva viitorul le elimină

din orizontul său de interes, dacă ne gândim la c :rculaţia oamenilor, la transferul de
tehnologii, obţinerea de proti t la moda vestimentară ş i la "song"-ul preferat de tinerii de
aiurea ca şi la cei de la noi? Credem, ne place să ne( cm, :ă ori c ât
rinţele sau s-ar "spiritualiza"

s-ar universaliza prefe
frontierele, oricât s-ar ex tinde şi complic:a relaţi ile, i nterdepen

denţele între state şi popoare , omt:nirea îşi va apăra, tn:b u.ie să--şi apere, diversitatea etnică, o

diversitate totodată spirituală
unei dezvoltări viitoare.

şi culturală, ca

un

atri b tJ t c-ar•:-i dă culoare şi constituie sursa

caracterizează o etnie este, însă,
uniformizant al c ivilizaţiei tehnice contempo
rane, dar şi de încercările, uneori adevărate strategii, d'. : a s i m i l 1 re a w1ei etnii de către alta.
Propunerea unui titlu ca acela menţi onat pm1tc părea super1luă, însă condiţiile în
Identitatea etnică, acel sumum de valori şi trăiri ce

ameninţată nu numai de tăvălugul nivelator şi

.

care există o multitudine de reglementări, acte oficiak internaţionale - convenţi i,declaraţi i,

d: detaliu, pot deveni mai mult decât
prin a căror apl icare să se sigure
convieţuirea normală a diverse etni i într-un spaţiu dat al ur.ui stat În realitate, situaţiile de

tratate - ca ş i acte, legi naţionale care, la o analiz::l

relevante pentru ceea ce ar trebui să fie acel set de norme
fapt nu confirmă, întotdeauna, cuvenita coresponden1ă.

În cfle ce urrr ează, vom enunţa doar

semnificative pentru zona în c are ne afllm - judeţele Covasna
şi Harghita. Cu o populaţie majori':ar maghiară, ele c on feră o an umi tă specificitate problemei
relaţiilor interetnice care se manifestă printr-o comportlre a r oaghiarilo:r, nu rareori, deosebiM
de a coetnicilor lor din restul ţării.
câteva probleme care ni se par

Orice cod al relaţiilor i nwretnice - desigur, un · : o d moral, căc i , juridic, nom1ele sunt
în drept, se ştie, articole

de lege

·

trebuie să conţină,

înainte de toak norma tol eranţei şi a

respectului reciproc, care înseamnă acceptarea coexi�;tării în ac·elaşi s patiu geografic, istoric
a două sau mai multe etn i i . În acordul de a trăi alături

d�: cel� lalt, în stima şi consideraţia faţă
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în fond, r·�spectul pentru ace as ta c a fiinţă umană.
aşezaJi "pe W1 câmp de c·,tmpi'lnă' ·, cum spunea Blaga, spi ritul tolerant

La români,

decurge firesc din omenia, bun!:itatea şi generozi tntea lc•r. Emines1;u , în secolul trecut, remar

ca cu tristeţe că românilor nu l i s-a răspw1s pe m ăsura acestei calităţi : "A persecuta

numai a ne vexa şi a ne învenina împotriva
ce pe faţa pămf:,ntului nu are mai mult drept
să ceară respectarea decât to•;mai românul, pentru că nimeni nu t�ste mai tolerant decât dân
sul . Singurele ţări române� ti sWlt acelea, în care, d i n vremuri str(ivechi fiecare a avut voie să

naţionalitatea română nu înst:amnă a o stinge, •: i

persecutorilor. Şi apoi mi se pare că nici un neam

se închine la orice dumnez eu a voit şi să vorbeasc ă ce l imbă i-a plăcut" 1 •

de pra ·În care trăiesc •!s i c sau.. acolo unde nu este ar trebui să ti e,
să fie considerată trădare ·L senl im entelor sau intereselor ş i identităţii
etnice. Iredentismul maghi ar, inoculat populaţiei maghian de c�tre cunoscuţii lideri politici
ce nu renunţă la visul sfăş ierii României, contravine oridrei ref�Jl i de loial itate faţă de ţară
şi, totodată, induce la români un sentiment de ntlneredere ce poate mina dovezi reale, cel
Loialitatea faţă

fără ca această loialitate

puţin aparent reale, de cred inţă faţă de patria îr:t ca re etni c i i maghiari s-au născut. Este vorba
de acei l ideri politici care nu renw1ţă la ideea rf:vi7uirii grani).elor, care
"Padaniile" sunt respinse

în Europa sfărşitului de �;ecol ş i de mil·�niu.

n u vor să înţeleagă că

Apărarea, conserv ar1!a şi afirmarea ide:nti Lăţii naţionale :ii etnice reprezintă un

şi o datorie

deopotrivă a populaţiei majoritar(: a l !

drept
etni ilor unui stat. Conotaţia specifică a

acestei norme apare evident ln contextul în care maghiarii maj oritari din această zonă şi-au
impus şi realizează o amplă :;trategie, prin comeru·area

de multiple şi variate forţe, pentru

conservarea şi dezvoltarea id ::ntităţii lor etnice. în cercând totodatâ, şi reuşind, nu de puţine
ori, să-i aducă spre aceasta pc românii, uitaţi şi

ab:mdonaţt de restul ţării.

Referitor la acest fi!nomen, cali ficat de unii români c:a adevărată "ofensivă de

maghiari zare treptată ş i paş nic:ă", răsplUlsul - normit de conduită p�::ntru români este unirea lor

de suflet, dincolo de formariunile politice cărora le dparţin, pentru declanşarea unei ofensive
la fel de

organizate şi susţinute

pentru salv m:a ro m!in i tiqii pe aceste meleaguri.
·

"Naţional ismul, scria într-un remarcabil studiu,. di 1 1 907, ti losotiJl Ion Petrovici, trimite la

fiinţa fizică

şi spirituală

a unui popor, tiinţa care

trcbu ie conservată şi afirmată, repectând

dreptul altor popoare şi naţiuni Ia aceeaşi conserva: c şi �dirmare"" . Recunoaştem aici că acea

înţelegere a naţional ismului

de pe o poziţie filosofit:ă, înalt culturală care refuză extremismul

îngust, apt să afecteze popoare şi etnii.

Practicarea unui naţionalism larg, deschts,

eL

vieţuiri, chiar dacă implică o doză de egoism. Acesta es1e

n ormă, nu contravine bunei con
un

•;!goism "sănătos", care lasă loc

semenilor, dar, în acelaşi timp . lşi conservă ;:i afirmă în limite determi
nate propriul eu. Ceea ce contravine identităţii naţi :malc şi, corelat, naţionalismului, în con
cepţia de mai sus, este "forma bolnavă a egoismu l ui", respectiv "o formă care presupune
manifestării fireşti a

renunţarea definitivă la afinnarea individuală pentn1

a

fac e loc man i festărilor străine mai mult

decât este nevoie în sfera care trebuie să rămână prcnri e :o.firnl�tri i". Am spune cu alte cuvinte,
a-ţi părăsi l i mba, obiceiuri l e ,

fi acceptat de către acesta.

a suprasolicita în ef:lf1 ul de a intra

iu graţiile celuilalt, pentru a

Rolul animatorilor cu!ltural i , în termenii lui T. Vianti, al ace:lora "flăcări vii", care ard

pentru conştiinţa ne amu l ui ,

in măsura în care i-am avea, dă sens unei norme care ar consta în
pmdus, să găsească mij loace adecvate de

prevenirea unor astfe l de "alunecări" sau, dacă s-au

"recuperare" a celor pe cal e de a-şi pierde li mba, obicei uri le, :;pecificul naţional . Cum?
Acelaşi Petrovici ne sugerează: prin crearea WlOr

:tn <lmente, prilejuri de suflet şi spirit care să

le trezească sentimentul apa.rtenenţei la naţia mamă, sii c ontribuie la naşterea acelor fire

www.cimec.ro / www.mncr.ro

413

SUGESTII PENTRU UN POSlBI L COD

nevl\zute şi ţesături fine care leag::i individul de locul natal, de limba şi cultura moştenite, de

istoria poporului său. Educaţia în spirit naţional trebuie ,,să alipt�ască lucrurilor, evenimentelor

împrejurărilor amintiri, nobile r�L.scoliri sufleteşti, sg11duiri profu n d e" - toate chemate să

"spiritualizeze materia, să transforme înfăţişările ei in 11om::: n1.c sufleteşti, să le confere acel
nimb care va dura cât vor dura ei, aparţinând unei naţiuni sau etnii" .
Siluirea spirituală şi

de comportament, proprie lnct�rciirilor şi reuşitelor

de dez

naţionalizare şi asimilare, contrazicând normele convi c tuirii L�tnice fireşti, este reprobabilă

moral şi pasibilă de pedeapsă. jw·idic. Petrovici are ŞJ pennu această situaţie o interesantă

observaţie care se referea la situafia românilor din lh sarabia şi Bucov ina, ţinuturi româneşti

răpite de ruşi şi respectiv de habsburgi. Se produce: în acestt· cazuri ceea ce el numeşte o

"spălâcire" a naţional ităţii, o deznaţionalizare, c:on1:edn·� a multiplelor crize precum:
cotropire, teroarea, înglobarea. Conferind

specificulu i e tnic un loc de mijloc în egoismul indi

vidual şi altruismul umanitar, filosoful Ioan Petroviei C Jnfigura o normă esenţială a relaţiilor

interetnice, anume ele trebuie srt Elfmonizeze specificul etnic cu generalul uman.

Pol iticul este amplu implicat în sistemul rel:1ţi i lor i,lte retnice . Dacă dinspre ideile şi

acţiunilor anumitor lideri politici por veni motive de� tensiune i nteretnică, presupunem că tot
acolo - la polul politic - se pot g�isi şi soluţii ale în.ţekgerii, ale reconcilierii. Î n acest sens,
practica dialogului desch is, a conl ucrării între oficiali tăţile l o cale, c onstituite, eventual , în

organisme mixte de români şi maghiari, pentru a c ol abora în direcţia afirmării identităţii

etnice a fiecărei părţ i , s-ar detaşa ea o normă de o dt�oscbită importanj�i. Dar, pentru succesul

în activitatea comună cu part�:nerii maghiari, se impune :u necesitate, mai întâi, unirea
forţelor politice româneşti a căror dezbinare este co11tr�'productivă şi ,,ajută pe alţii", cum se

exprima cineva. Organele politice centrale trebuit s�, �e implice mai mult în susţinerea

românităţii în Ardeal, prin mijloace materiale, in prirr ul rând, şi prin controlul respectării
legii, în al doilea rând.

Ca normă pentru politicienii

ro:11âni, sugerăm

ca aceştia să simtă cu

Ardealul româneşte şi, dacă se poate, să simtă cu Ardeulul ardeleneşte.

Relaţiile i nteretnice directe au o puternică col oratllră afectiv:i, subiectivă care, pro

tejată, fiind devine benefică pentru ambele părţi, sau, dimpotriv1i. B Qnăoară, supralicitarea
orgoliului naţional, etnic, de o p arte sau de alta e st'! m a i degrahâ d�unătoare. Căutarea ş i
găsirea atitudinii, gestului, tonului şi cuvântului cel r.1a i potrivi t,

care să convingâ pe alterul

etnic de bunele tale intenţii şi sentimente şi care să-i de 1 încred erea şi sentimentul că îţi este

egal şi nu tolerat, devin liniamentele unor norme elementare de conduită interetnicâ.

Extinderea contactelor dintre români şi ma1�1i:tri la nivelul societăţii civile, organi

zarea de acţiuni culturale comune , conduc la o mai b �mi'i cunoaştere şi preţuire reciprocă.
Deschiderea maghiarilor la comunicarea cu românii, .;u celelalte c:tn i i , prin schimb de valori

şi tradiţi i, disponibilitatea acesto:ra, nu doar obligativitatea pri n lege, a învăţării limbii

române, ca fenomene reale, trebuit� mai larg şi mai consis1ent fiicute cunoscute, popularizate
prin mass media.

Trebuie să intre firesc in normele de convic�ţJire interetnic;ă dorinţa şi dreptul

ultimului român dintr-o localitate, dacă e cazul, de a se exprima şi învăţa în limba română,

fără ca aceasta să fie interpretată ca ostilitate, ca r·:spingere a consătenilor majoritari
maghiari. Î n acest context, considerâm că, în ţara noastr�t minorităţilor le sunt asigurate drep

turi chiar deasupra standardelor internaţionale, ies din marginile unei minime moralităţi,

încercările şi presiunile de maghiari7..are, exercitate ru;upra p 1ţi ni lor români, rămaşi în loca
lităţile majoritar maghiare. Acolo unde se întâmplă. astfel de abuzuri , aplicarea legilor se

impune. Rara prezenţă sau chiar absenţa românilor din con ducerea div.!rselor organe şi insti

tuţii locale, autonomia locală care capătă, astfel, culoar·� f!n1că, nu pot fi folosite împotriva
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autorităţile
românilor şi a identităţii noastre naţionale. Cee a ce trebuie s� aibă în vedere
maghiare locale, sau, daeă nu au, să li se pună în 'v edere:, este autonomia locală, oricâtă
autoadministrare ar cuprinde ea c�. în acest (:iLZ, nu trebui e să fie constrângătoare, în vreo
modalitate oarecare, pentru români sau alte etnii Autonomia locală trebuie înfăptuită în li

mitele şi în cadrul circumscrise de Constituţia şi legih: Românil!i. Numai pe această bază se
pot construi relaţii interetnice autentice într-un el imat de pr·�ţuin: şi respect reciproc.
O altă înţelegen: a autonomiei Iocalf:, lnlelq�ere prezentă., simţită şi resimţită în

zonă, dirijată, nu arareori, de sus în jos, cornplidi situaţia, devine discriminatorie pentru
români, ceea ce impune n:cursul la aplicarea fermă a kgi lor.
Rafinării modalităţilor de presiune asupra rom ânilor trebuie să i se dispundă prompt,

cu acţiuni pe măsură, care s1l contracareze efectul de asimilare al primelor.

Întâlnirea, at:it c:it e posibilă, cu etnicii maghi�tri în găsirea şi aplicarea normelor

unei convieţuiri fireşti, poat•! înainta până în momentul în c:arc se ajunge la istorie. "Apelul

Ia istorie ne diferenţiază", s pune a un intelectual rcmân. Problema începuturilor i storice a fost
şi va fi încă o sursă de neînţelegere. Discuţiile eu intebctua lii maghiari, ca şi cu alt prilej cu

intelectuali ucrainieni, confirmă modul neştiinţitic tie de

a

considera istoria poporului român

ca începând cu prezenţa lor pe aceste meleaguri, �· urn ne propun maghiarii, sau ca pe ceva ce

poate ti neglijat, important tiind acceptarea su,rii actm.le de fapt, a cuprinderii Bucovinei în

Ucraina, cum încercau să nt: convingă, prin 1 99f.t ucrainienii. Confruntarea este cu refuzul

obstinat de acceptare· a adevă.rului istoric de d'i:re rr.a ghiari, cu istoria aceluiaşi pâmânt,
cuprinsă şi interpretată în " istorii paralele", a no :�slră, cu adeviirul a peste două milenii în
spate, a lor construită prin den.aturarea adevă::ul u i : litoricii români au încă de luptat cu
această deturnare, cu pretenţi ile istoricilor maghiari.

În

sfârşit, dincolo de toate dificult1tţilc, strategia de apropiere între români şi

maghiari trebuie să aibă în Vf:dere că, atât pentru r.tajoritari cât şi pentru minoritari, nu există
altă cale decât cea a bunei convieţuiri şi înţeJc:g(:ri, bazate pe regula, repetăm, respectări i
semenului în primul rând ca om şi apoi ca etnie.

NOTE
1.

politică, vol. l , B ucureşti 1 9 90, p . l 8f•.
Filozofia naţiom1iismului, în "Cercetări fi lozofice",

M. Eminescu, Opera

2. I. Petrovici,

,

Bucureşti,

1 926.

SUG G ESTIONS FOR A P OSSIBLE CODE
OF RELATIONS BETWE.El'. .ETHN IC G ROUPS
(Abstact)
The object of .communication is limited te th.: spht:re of relations between ethnic groups Romanians -Magyars - in Co'vasna-Harghita area. Th·� fa,;t 1 h a . the MagyHs are in majority in this area
gives a certain specificity to the p robleme of these relatic m, el:pr·;ss-�d by their behavior, usualy differ

ent from the magyar ethnics of the other regions of thc: C•)l.mtry

In these conditions, t he protection conserving and a ili rmation of the ethnic idcntity may be

insured on the base of reciproca! tolerance roules ami n:sp:ct, on opc1n dial ogue and cooperation
between local authorities to work out some probleme:�: o r general i n �eres t .

ls

suggested

a strategy of approaching bet1.'vee 1

fact that there is no other way but of living together and

respect for the other, first

as a

Rorna nians

r f rnutual

and Magyars, staning from the

underst:mding, based on the roule of

I l uman being, then as a person o f the same ethnic group.
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