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Abstract: This study-report is based on the field research made by the Center for Ethnical Studies of Romanian Academy, toghether with students and teachers from Bucharest University and Craiova University, in the
summer of 2011, in a few places from Harghita and Covasna Counties. The investigated areas were centered in
the following places: Livezi-Mihăileni (Harghita), Doboi-Plăieşi (Harghita), Hăghig-Belin (Covasna). Although
the research had in mind both communities, the accent was on the romanian community potential. The
main conclusion of the study is that the main problem of the ethnical relations in Harghita and Covasna is
the insecurity. The area have more reality layers, the functional, daily interaction layer is overlapped by the
identity, the ethnical layer. Ethnicity in the investigated area is structured in two directions: we have natural
communities and imagined communities, the last ones in full political and administrative attack.

asumă vreo reacţie. Urgenţa mută reprezintă sentimentul colectiv al neputinţei,
corelat cu sentimentul abandonuluiretragerii statului român din societate.
Este un sentiment de substrat, identificabil prin cercetarea calitativă întreprinsă.
Urgenţa şi abandonul, pe de o parte,
credinţa ortodoxă care „îi mai ţine”, pe
de altă parte, compun cadrul simbolic
al existenţei comunităţii minoritare româneşti. Instituţiile publice răspund altor
sarcini: organizează satisfăcător cotidianul,
dar priorităţile de fond sunt ale altei comunităţi. Minoritatea locală românească este
încurajată să-şi uite priorităţile ca şi comunitate. Apar noi disparităţi. Realitatea locală stă sub semnul dezechilibrului simbolic,

Raport de cercetare
Raportul-studiu se întemeiază pe cercetarea de teren efectuată de Centrul pentru
Studii în Probleme Etnice al Academiei
Române, împreună cu studenţi şi cadre
didactice de la Universitatea din Bucureşti
şi de la Universitatea din Craiova în vara
anului 2011 în câteva localităţi din judeţele
Harghita şi Covasna. Arealurile investigate
au fost centrate în zonele: Livezi-Mihăileni (Harghita), Doboi-Plăieşi (Harghita),
Hăghig-Belin (Covasna). Deşi cercetarea a
avut în vedere ambele etnii, accentul s-a
pus pe potenţialul comunitar românesc.
Preambul
Judeţele Harghita-Covasna stau sub
semnul unei urgenţe, urgenţe mute, pentru că nimeni dintre cei care ar trebui să vegheze asupra integrităţii comunităţii nu îşi

* Partea a doua a studiului cuprinzând capitolul IV.
Ancheta calitativă de teren va fi publicată în numărul
viitor al revistei Angvstia
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sub care se dezvoltă toate cele celelalte
dezechilibre din plan administrativ, economic, şcolar, cultural, demografic. Majoritarii maghiari îşi supraîntăresc comunitatea sub umbrela Geopoliticii maghiare
a Bazinului carpatic, în timp ce minoritarii
români, lipsiţi de suportul general al societăţii şi al statului se masifică, rămân fără comunitate. Principalul instrument al acestei
geopolitici este puterea simbolică. Subordonat acestei geopolitici este un complex
de acţiuni administrative, economice şi
educaţionale.

locuirii, în special în spaţiul şcolar, administrativ. Pe de altă parte, ceilalţi, românii,
se transformă din comunitate simbolică în
minoritate statistică.
Românii au statutul de naţiune tolerata, iar sentimentul asociat este teama.
Astfel, etnicii minoritari sunt încurajaţi
prin frică nespecifică şi prin cultivarea unui
pragmatism parţial, suspendat deasupra
identitarului etnic propriu, să-şi uite determinantele colective ale identităţii. Dincolo
de aceasta, există un ansamblu de vecinătăţi care funcţionează acceptabil, chiar
foarte bine în unele zone. Nici nu poate fi
altfel, vecinătatea reclamă întrajutorarea.
Singurele formule instituţionale care
mai protejează viaţa comunitară românească sunt Biserica şi Şcoala. Biserica
ortodoxă are însă nevoie de mult mai
mult suport logistic în teritoriu, în timp ce
şcoala îşi pierde treptat rolul, fiind la îndemâna autorităţilor locale neromâneşti.
În acest timp, comunitatea maghiară
funcţionează ca şi comunitate imaginată,
prin încadrarea comunităţilor locale în
ideologia expansionară a „bazinului Carpatic”. Comunitatea naturală, axată pe
vecinătate şi întrajutorare devine principalul suport pentru transformarea administraţiei şi economiei locale pe criteriu
etnic (maghiarizare).
În arealul Harghita-Covasna există două
tipuri de energii dominante:
- Afirmarea comunităţii imaginate
maghiare prin ideologizare la nivelul
comportamentului sătesc, de vecinătate, a
relaţiilor interetnice. Fenomenul este deja
profund şi se poate observa în practicile
demografice de la nivel comunitar: la ţară,
unde se presupune că întrajutorarea cotidiană, vecinătăţile sunt puternice, cei mai
mulţi capi de familie au ţinut neapărat săşi înregistreze copilul ca fiind maghiar.
- Subsumarea etnică a comunităţii
româneşti, prin disponibilitatea vorbitorilor de limbă română de a-şi „dărui”
identitatea, în special prin căsătorie. Fe-

„Ei ridică statui aproape oricărui ungur
care a contribuit la cultura maghiară”.
(sătean, Belin, Covasna)
Masificarea este un proces care afectează sănătatea socială a insului şi incapacitează pe termen lung spaţii social-geografice
întinse. Noile disparităţi trimit la slăbirea
gravă a vieţii comunitare pentru minoritatea românească şi la transformarea
comunităţii majoritare maghiare într-o
comunitate dominantă, de tip ideologic. Precizăm că prin supraîntărirea comunităţii dominante înţelegem depăşirea stadiului în care principala preocupare este
prezervarea, cultivarea identităţii: se intră
în etapa unei noi formule statale. Supraîntărirea comunităţii etnic dominante se
axează pe suport logistic străin fără întrerupere, dispus în adâncimea proceselor sociale. O serie întreagă de studii ştiinţifice de
teren, foarte detaliate, sistematice şi de durată, împreună cu lucrări punctuale de istorie, marketing, geografie etc. ne îndreptăţesc la această concluzie. În oglindă cu
aceste preocupări am constatat absenţa
aproape totală a preocupărilor din partea statului român şi a societăţii civile
de a cunoaşte problematica spaţiului şi
de a oferi răspunsuri în plan strategicnaţional. Astfel, pe de-o parte, majoritarii
din cele două judeţe au în fundal puterea
simbolică, prezentă peste tot în ecologia
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nomenul ia forma dizolvării etnice acolo
unde comunitatea românească este deja
slăbită, fiind incapabilă de concentrare
demografică, socială etc.
Aceasta înseamnă că, în spaţiul de contact între cele două comunităţi vecinătatea stă sub semnul ideologiei „etniei dominante”. Întrajutorarea poate fi cu uşurinţă
observată în special la muncile câmpului.
Dar, aşa cum vom arăta în cele ce urmează,
dincolo de vecinătate există un strat suplimentar, în care relaţia este întemeiată pe
imperativul ideologic de tip etnic, acela al
„reproducerii etnice maghiare”.
Un rol important în afirmarea comunităţii, în special a celei imaginate maghiare, o au şcoala, administraţia şi biserica.
Acestea pot disloca sau polariza comunităţile prin limbă, respectiv prin credinţă,
în decurs de câteva decade. Cazul Doboi
din Plăieşii de Jos este printre cele mai relevante din acest punct de vedere.
Problema realităţii contemporane este
că, deşi comunităţile locale împart un fond
comun de convieţuire materială şi spirituală, ideologia dominantă îl utilizează ca şi
instrument de separare prin promovarea
unei singure comunităţi în spaţiul public şi
economic. Una dintre comunităţi se transformă din partener, în comunitate imaginată dominantă, iar cealaltă se dizolvă.
Cititorul va constata anumite redundanţe pe cuprinsul studiului. Aceasta se
întâmplă pentru că aceleaşi idei sunt susţinute din mai multe perspective, abordări metodologice şi teoretice.

că nu are acces la exprimarea intereselor şi
problematicii sale. Conceptul de minoritate cu care vom opera este următorul:
comunitate cu identitate proprie, fără
putere politică şi fără mijloace de exprimare suficiente în raport cu societatea
în mijlocul căreia trăieşte. În consecinţă,
vom denumi minoritatea naţională care
deţine cvasimonopolul politic şi administrativ în plan local cu termenul de minoritate dominantă, iar populaţia care este majoritară în plan naţional, dar minoritară în
plan local, minoritate locală.
Datorită particularităţilor locale nu am
indicat numele respondenţilor şi, adeseori, am preferat să cităm din fişele de observaţie, ca substitut al interviurilor înregistrate. Iniţialele nu sunt cele reale.
I. Punct de plecare şi Metodologie
Materialul de faţă este rezultatul unei
cercetări de teren efectuate în vara anului
2011, împreună cu studenţi de la Universitatea din Bucureşti şi Universitatea din
Craiova, în judeţele Harghita şi Covasna,
în localităţile Hăghig şi Iarăşi (Covasna),
Plăieşii de Jos (Imper-Doboi) şi Livezi (Mihăileni) din jud. Harghita.
Scopul cercetării a fost analiza calităţii
vieţii comunitare româneşti în special,
al potenţialului de convieţuire în arealul
menţionat.
Dată fiind noutatea, cercetarea a fost
de tip exploratoriu. Nu au existat ipoteze propriu-zise de lucru pentru că nu
aveam puncte de sprijin suficiente date
de cercetări anterioare în teren pe tematica respectivă, cu excepţia materialului
bibliografic privind istoria locurilor.
Am avut însă ca punct de plecare, între
altele, teoria capitalului social, a lui Robert
Putnam1. Cu cât insul este mai implicat în
viaţa comunitară, cu cât vecinătăţile sunt

Nota:
Deşi românii sunt majoritari în România,
datorită configuraţiei administrative, educaţionale, economice şi politice din judeţele Harghita şi Covasna, românii au statut
de facto de minoritate locală. Pe lângă discriminarea negativă la care sunt supuşi în
plan local, populaţia românească din cele
două judeţe este discriminată negativ în
mass-media şi politica naţională, în sensul

1
Robert D. Putnam, Bowling Alone. The Collapse
and Revival of American Community, Simon & Schuster, 2000
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tanţele subiective ale comunităţii de domiciliu faţă de restul ţării. Nu în ultimul rând,
am încercat să determinăm configuraţiile
utile din interiorul localităţii-comunităţii,
în funcţie de mărimea-intensitatea grafică
prin care acestea au fost reprezentate. Pentru a putea analiza hărţile a fost constituită
o bază de date cu principalele coordonate
- accente ale acestora.
Ca analiză de tip neointerpretativ cercetarea de teren a avut ca obiective subiectivităţile locale: datele sunt semnificative în
raport cu logica locală, nu cu o teorie anume. Funcţia teoriei a fost aceea de a canaliza-converge datele din teren, nu de a dicta
ce anume trebuie cules. Din acest punct
de vedere, am considerat relevant orice
consideră actorul ca fiind relevant. Actorii
au fost reprezentativi în raport cu logica
acţiunii sociale momentane şi în raport cu
logica socială pe termen mediu şi lung a
comunităţii. Astfel, în sfera logicii acţiunii
sociale momentane, am cuprins activităţile
curente: cositul şi strângerea fânului, îngrijirea animalelor în gospodărie şi la câmp,
alte activităţi curente, slujbele bisericeşti.
În sfera logicii sociale pe termen mediu
şi lung am cuprins actori reprezentativi
pentru ordinea comunităţii: personal administrativ, de ordine publică, din sănătate
şi educaţie, reprezentanţi religioşi, oameni
de succes în afaceri etc.
Datele culese de pe teren sunt de natură „obiectivă” şi de natură „subiectivă”. Datele de natură obiectivă privesc situaţia
economică, demografică, de sănătate, inclusiv istorică a comunităţii, aşa cum sunt
ele cuprinse în referinţele locale, judeţene
şi naţionale: date independente de voinţa
inşilor cu care am avut discuţii.
Datele calitative au fost oferite de către
persoanele cheie şi după principiul recomandărilor prin tehnica „bulgărelui de
zăpadă” - fiecare persoană recomandă o
alta. Persoanele şi evenimentele au fost
gestionate conform analizei monografice
gustiene, a cadrelor şi manifestărilor.

mai active, schimburile şi întrajutorarea
sunt mai ample. Vecinătatea este în opoziţie cu segregarea. În consecinţă, o bună
parte din cercetare a fost orientată către
urmărirea calităţii vecinătăţilor, a abilităţii
comunităţilor de a dezvolta relaţii interioare, urmărind în acelaşi timp relaţiile
acestora cu exteriorul, cu alte comunităţi,
inclusiv relaţiile interetnice. Aşa am ajuns
să folosim tehnica hărţilor mentale pentru
determinarea intensităţii vecinătăţilor şi a
calităţii vieţii comunitare, în general.
Datele au fost analizate din perspectiva teoriei interacţionismului simbolic a
alterităţii, urmărind în special construirea
identităţii sociale prin raportare la Celălalt.
Teoria fundalului social (Erving Goffman), a faptului că realitatea este o
scenă care are culise ne-a condus la urmărirea elementelor de profunzime, mai
puţin confortabile, ori de câte ori am avut
posibilitatea, după încălzirea interlocutorilor noştri. Aşa am putut ajunge la identificarea unor momente traumatice de tip
colectiv, care pot avea legătură cu unele
susceptibilităţi din prezent: dincolo de
vecinătăţile funcţionale există un strat al
angoasei la scara marilor colectivităţi. Totodată, pentru stabilirea metodologiei cât
şi pentru analiza datelor am utilizat teoria lui Ernest Bernea privind structurarea
axială a comunităţii şi insului în lume, pe
axele spaţiului şi timpului.
Din punct de vedere metodologic, cercetarea a fost de tip neointerpretativ, la
întâlnirea dintre teoria gustiană a cadrelor
şi manifestărilor cu teoria weberiană a fenomenului social ca acţiune socială conştientă şi reflectată. Instrumentele principale
de lucru au fost observaţia, observaţia participativă, interviul semistructurat, discuţiile de grup (focus-grupul), hărţile mentale,
fotografia. Funcţia hărţilor mentale a
fost aceea de a identifica axele dinamicii
comunităţii şi importanţa lor la nivelul percepţiilor subiective. De asemenea, tot cu
ajutorul acestora am căutat să stabilim dis308
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sului aparent, al „interpretării de scenă” al
respondenţilor. Cum viaţa este în bună măsură aparenţă şi „joc de scenă” (Goffman),
faptul că actorii credeau sau nu în ceea ce
spuneau ne interesa mai puţin. Filtrarea-ascunderea realităţii este şi parte a jocului de
scenă, de interes pentru cercetare.

Totodată, a fost consultată o masă importantă de literatură maghiară privind
spaţiul respectiv: broşuri de prezentare,
studii doctorale şi analize cu relevanţă
pentru imaginarul maghiar privind arealului investigat.
„Datele obiective” se referă la fapte
şi evenimente asupra cărora inşii nu au
putere, chiar dacă le pot nega existenţa.
„Datele subiective” sau „calitative”, se
referă la reprezentările subiective asupra
spaţiului social în prezent şi în trecut, proiecţiile cu privire la viitor, la relaţiile de putere şi la convieţuire.
Convieţuirea, element central al cercetării, se referă la capabilităţile de conlucrare
în plan individual - între indivizi şi în plan colectiv - între comunităţi etnice diferite. Cercetarea s-a axat pe identificarea elementelor care facilitează conlucrarea cotidiană.
La „momentele semnificative” din viaţa
persoanelor am căutat să avem acces prin
interviurile de profunzime semistructurate.
Aici, metodologia neointerpretativă a
fost completată cu analiza de tip Bogardus2
a distanţei sociale. Ne-a interesat mai puţin
cuantificarea pe care o oferă scala cât intensitatea subiectivă a distanţei posibile. Interpretată invers, scala distanţei devine „scala
apropierii” dintre comunitatea română şi
cea maghiară, cel puţin în termenii discur-

II. Date obiective3
Generale
Plăieşii de Jos
Este o localitate din judeţul Harghita, în
Bazinul Caşinului, în curbura interioară
a Carpaţilor, care are în compunere cinci
localităţi: Plăieşii de Jos, Plăieşii de Sus,
Imper, Iacobeni şi Caşinul Nou.
Populaţie: cca 3000 locuitori4 (2010).
Ponderea populaţiei româneşti: circa 10%.
Localitatea de interes: Doboi, considerată parte a satului Imper, „stradă” - de către
autorităţi, comuna Plăieşii de Jos. În prezent în Doboi mai trăiesc circa 15 familii
care se autoidentifică române.
Relieful dominant: munte-deal, depresiune, aprox. 695 m (biserica din Imper)
Istoricul: Deşi arealul comunei înregistrează locuire străveche, mai apoi dacică
şi romană (nu mai puţin de 10 situri arheologice), vezi cetatea dacică la „Gura
Pârâului Szetye”5, localitatea este prezen-

2
Discuţiile privind problematica distanţei sociale
s-au axat pe următoarea scală a intensităţii colaborării, unde 1 sistematizează cea mai puternică înclinaţie
către apropiere iar 7 cea mai puternică înclinaţie către
distanţare:
1. V-aţi da copiii după ei? [dacă nu au copii,
atunci întrebăm dacă ei s-ar căsători cu …]
2. V-aţi lăsa copiii să fie prieteni cu ei?
3. Lucraţi la câmp, sau la oraş împreună cu ei?
4. Vă place cu ei ca vecini?
5. Vă place să staţi la vorbă cu ei, să-i aveţi de
cunoştinţe?
6. Ar fi îndeajuns să vă întâlniţi în afara localităţii cu ei?
7. Sau v-ar plăcea să stea mai bine în afara României?
Scala-reper Bogardus, după Emory S. Bogardus, A social Distance Scale în „Sociology and Social Research”
17 (1933): 265-271

3
Acolo unde nu este indicat altfel, „datele obiective” au fost furnizate de către primăriile locale prin
serviciile specializate cu ajutorul unui „tabel de date
rurale” standardizat, construit de către Universitatea
din Bucureşti – Facultatea de Sociologie şi Academia
Română – Centrul European pentru Studii Etnice.
4 2921 locuitori după Fişa Localităţii – Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita, 3014 locuitori conform
datelor primăriei (vezi http://www.ghidulprimariilor.
ro/business.php/PRIMARIA-PLAIESII-DE-JOS/66805/)
5
Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, „Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)”, siturile
arheologice 85298.07, 85298.06, 85298.04, 85298.03,
85298.02, 85298.01, 85332.03, 85332.04, 85332.02,
85332.01, http://www2.cimec.ro/scripts/ARH/RAN/sel.
asp?lpag=10&Lang=RO&layers=&crsl=2&csel=2&clst
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Hăghig
Comună din judeţul Covasna, alcătuită
din două localităţi: Hăghig şi Iarăş. Se află
în apropiere de Feldioara şi Braşov.
Populaţie: cca 2300 locuitori11 (2005)
Localitatea de interes: comuna Hăghig
Istoricul12: Satul Hăghig este ridicat pe
o veche vatră romană, la rândul ei continuatoarea unui spaţiu de locuire paleolitic de peste 30 000 de ani (aurignacian)13.
Cancelaria maghiară îl consemnează pentru prima oară în 1332. În sec. XVII-XVIII se
pare că a ajuns localitate dependentă, dar
este menţionată în documente dispută
judecătorească cu groful local, Adam Nemeş. În cursul secolelor XVI-XIX, în documentele transilvănene, ungureşti şi austriece sunt atestate numeroase nume şi
denumiri toponimice româneşti14.

tată ca având începuturi târzii, începând
cu administraţia ungară. Cel mai devreme
pare a fi menţionat Caşinu6, aproape toate
celelalte localităţi apărând rând pe rând,
în logica constituirii regimentelor de frontieră secuieşti din sec. XVIII. Fără excepţie,
deodată cu primele atestări, apar şi denumiri româneşti, de persoane, locuri7.
Mihăileni
Comună din judeţul Harghita, alcătuită
din patru localităţi: Mihăileni, Livezi, Nădejdea, Văcăreşti. Este situată în apropiere de pasul Ghimeş - jud. Bacău
Populaţie: cca 2700 locuitori8 (2010)
Ponderea populaţiei româneşti: peste
21%, majoritatea în Livezi
Localitatea de interes: Livezi (circa 520
persoane)
Relieful dominant: munte, aprox. 900 m.
Istoricul: pe teritoriul satului Mihăileni
există o cetate dacică, dar şi urme ale
unor aşezări mai vechi. În Mihăileni există
5 situri arheologice9, din care unul, cetatea dacică, se află chiar în curtea primăriei. Prima atestare documentară a comunei este în 1333. Satul Livezi este prima
oară atestat în 1786, ca localitate liberă,
de refugiu10.

Economia15
Plăieşii de Jos
Activităţile economice dominante sunt:
agricultura, creşterea animalelor şi activităţile forestiere. Deşi comuna se află întro depresiune foarte frumoasă înconjurată
de ape minerale, industria respectivă şi
turismul sunt cvasiinexistente.

=1&Oloc=1&nr=797, nov. 2011
6
Din documentele puse la dispoziţie de primăria
din Plăieşii de Jos, prin amabilitatea primarului Andras Zoltan.
7
Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, Violeta Pătrunjel, Românii din Covasna şi Harghita. Istorie. Biserică.
Şcoală. Cultură, Ed. Grai Românesc, Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, Miercurea Ciuc, 2003, pp.
591-596.
8
2639 locuitori conform Fişei Localităţii - Direcţia
Judeţeană de Statistică Harghita, 2644 locuitori conform datelor primăriei: http://www.ghidulprimariilor.
ro/business.php/PRIMARIA-MIHAILENI/66806/
9 Siturile arheologice: 85083.08, 85083.05, 85083.04,
85083.02, 85083.01, cf. Ministerul Culturii, Cultelor şi
Patrimoniului Naţional, „Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)” http://www.cimec.ro/scripts/ARH/RAN/sel.
asp?nr=580&lpag=15&Lang=RO&layers=&crsl=2&csel
=2&clst=1&Ocat=1&Ojud=1&Oloc=1
10 Ioan Lăcătuşu şi alţii, 2003, pp.564-567.

11
2420 locuitori după datele oferite de primărie echipei de cercetare pentru anul 2005, 2300 de
locuitori conform datelor publicate la: http://www.
ghidulprimariilor.ro/business.php/PRIMARIA-MIHAILENI/66806/
12 Ioan Lăcătuşu, şi alţii, 2003, pp.299-302.
13 Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, „Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)”, situl
paleolitic „Faţa umbrită” de la Hăghig, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/RAN/sel.asp?lpag=10&layers=&c
rsl=2&csel=2&clst=1&Ojud=1&Oloc=1&Lang=RO&nr
=593&ids=5930. Pe teritoriul comunei Hăghig există
în prezent alte patru situri arheologice, cu o excepţie,
toate fiind din epoca bronzului şi fierului timpuriu,
dacice: 64407.02, 64407.03, 64407.04.
14 Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, Violeta Pătrunjel, pp.299-302.
15 Comparaţiile dintre localităţi au fost făcute acolo unde au existat date. Nu toate primăriile au furnizat date comparabile sau standardizate.
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Randamentul la hectar la cartof este pe
aceeaşi linie cu media naţională (circa
15000 kg/ha). Producţia de grâu de 3,4
tone/ha şi cea de ovăz (2,7t/ha) sunt peste media naţională (2,4 tone la hectar, respectiv 2,01/ha16). Toate acestea sunt însă
sub jumătate din media europeană.
Proprietatea mare este de circa 13294
hectare, fiind administrată de mai multe
composesorate. Proprietăţile ţărăneşti individuale însumează 16902 hectare. Există 50 de proprietari-ţărani care au mai
mult de 10 hectare, 201 de „mijlocaşi” cu
proprietăţi între 5 şi 10 hectare. Pădurile
se întind pe 12506 hectare şi sunt în bună
măsură în proprietatea câtorva întreprinzători. De asemenea, există 11 mari proprietari cu terenuri peste 20 de hectare
şi 36 de arendaşi. Cea mai mare parte a
proprietăţii ţărăneşti este mică, sub 5
hectare (1218 persoane din 3000 populaţie totală). Luând în considerare structura proprietăţii din comună rezultă că
82% din proprietatea ţărănească este
ineficientă în Plăieşii de Jos, ştiut fiind
că proprietatea mică nu este potrivită
pentru exploatarea economică. În acelaşi
timp, însă, observăm că, raportat la suprafaţa totală arabilă, de 2500 de hectare,
în comună există 136 de tractoare, ceea
ce înseamnă că fiecărui tractor îi revin 18
hectare, mult sub media naţională, de 54
hectare pe tractor dar peste media euro-

peană, de 13 hectare pe tractor17. Faptul
indică concentrarea proprietăţii asupra
utilajului în mâna câtorva proprietari care
pot exploata cu mai mare eficienţă pământurile comunei, indiferent de structura de proprietate.
Dintre 611 persoane populaţie activă,
210 sunt salariaţi. Dintre aceştia, 76 sunt
salariaţi publici. Cu o pondere de 36.19%
în total salariaţi, şi având în vedere slăbiciunea economiei locale, aparatul administrativ local este supradimensionat,
cu mult peste media naţională18. În acelaşi timp, ca şi în alte localităţi, mediul
privat nu are capacitatea de a absorbi
forţa de muncă, aşa încât 1500 de persoane (populaţie între 20-65 ani şi pensionari) practică agricultura de subzistenţă ca „lucrători familiali neremuneraţi”.
În comună există 15 întreprinzători, 11
mari proprietari (persoane cu terenuri
peste 20 de hectare), 36 arendaşi. 9 dintre marii proprietari sunt localnici deci,
cel puţin teoretic, Plăieşii nu suferă de pe
urma complexului de factori asociaţi „proprietarului absent” (consum de lux, „proprietate leneşă” etc.). Existenţa proprietăţii eficiente în paralel cu numărul foarte
mare de lucrători familiali neremuneraţi,
starea infrastructurii, ne sugerează că,
pe ansamblu, circuitul economic în care
se află comuna încă nu este orientat către stimularea creşterii interne, fiind mai
degrabă parte a unui circuit de drenare a
plusvalorii locale.

16 Producţia medie la hectar la grâu: Ziarul Financiar, „Fermierii aşteaptă jumătate de miliard de euro din
grâu”, 31 martie 2010. http://www.zf.ro/eveniment/
fermierii-asteapta-jumatate-de-miliard-de-euro-dingrau-5792839/ [nov. 2011]
Producţia medie la hectar la orz: Wall-Street.ro, „Producţia de grâu şi secară din acest an depăşeşte 7,7 milioane tone”, 11 sept. 2008 http://www.wall-street.ro/
articol/Economie/48022/Productia-de-grau-si-secaradin-acest-an-depaseste-7-7-mil-tone.html [nov. 2011]
Producţia medie la hectar la cartof, calculată după
Evenimentul Zilei, 16 aug. 2010, „Vrem minuni în
agricultură fără apă şi subvenţii”, http://www.evz.ro/
detalii/stiri/vrem-minuni-in-agricultura-fara-apa-sisubventii-vrem-minuni-in-agricultura-fara-apa-sisubventii-903225.html903225.html [nov. 2011]

17
Standard Money.ro, „Chinezii încep producţia
de tractoare la Râşnov”, 11 sept. 2009, http://www.
standard.money.ro/articol 106293/chinezii incep
productia de tractoare la rasnov.html [nov. 2011]
18
Calcul pondere salariaţi bugetari-privat, după
Ziare.com, „Guvernul nu are habar câţi bugetari
sunt în România”, 17 nov. 2010, http://www.ziare.
com/stiri/bugetari/guvernul-nu-are-habar-cati-bugetari-sunt-in-romania-1056198 [nov.2011] şi Hot
News, „Ponderea salariaţilor în total populaţie”, 30
dec. 2010, http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-8167408-ponderea-salariatilor-total-populatie-44-bucuresti-11-botosani.htm [nov. 2010]
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Majoritatea locuinţelor sunt de tip tradiţional, din lemn (1390 locuinţe din 143319).
Comuna nu are încă apă curentă. Aproape
toate gospodăriile au televiziune prin satelit (1000), şi aproape 10% dintre acestea
sunt racordate la internet (110 gospodării).
Satele comunei sunt legate între ele
prin şosele asfaltate, în lungime de 27 km.
Bugetul comunei este de circa 3, 5 milioane lei noi. Venitul mediu în comună
este situat în intervalul 300-500 lei.

În comună există facilităţi informatice la
şcoala din Mihăileni.
Casele din cărămidă-ciment (45 mii metri pătraţi) par să fie aproape tot atât de
numeroase ca şi cele din lemn (58 mii metri pătraţi), ceea ce confirmă ipoteza unei
bunăstări mai bine distribuite, în acord cu
structura predominant mijlocaşă a proprietăţii.
Satele sunt legate între ele printr-o reţea de drumuri asfaltate de 9 km, mai puţin Livezi, al cărui drum se află în lucru.
Bugetul comunei este mai mic decât cel
din Plăieşii de Jos: 2,2 milioane lei (faţă de
3, 5 milioane lei).
Venitul mediu în comună este de circa
500 lei pe familie.

Mihăileni
Datele obţinute în Mihăileni (care includ şi satul Livezi) au fost furnizate prin
dictare liberă de către reprezentanţii primăriei, ceea ce ne determină să le tratăm
cu reţinere. Cu toate acestea, remarcăm
câteva elemente importante:
Majoritatea populaţiei integrate în
economia monetară este pensionată
(833 pensionari la 200 salariaţi). Aceasta
înseamnă că economia locală a fost pe
vremea comunismului mult mai bine integrată în economia naţională.
Cultura dominantă este aceea a cartofului.
Cea mai mare parte a proprietăţilor
sunt mijlocii, „peste 80%”. Chiar dacă procentul ar fi mai mic, se pare că în comuna
Mihăileni proprietatea mijlocie este suficient de extinsă pentru a asigura un nivel
relativ ridicat al randamentului agricol pe
persoană. În consecinţă, resursa socială ar
trebui să fie mai bine distribuită.
Din datele oferite de primărie se pare că
nu există arendaşi în comună.
Dotarea cu utilaj agricol este destul de
bună, aici fiind câteva sute de tractoare,
motocositoare, maşini de cultivat cartofi
etc. Dat fiind relieful muntos, nu putem
face însă o comparaţie rezonabilă cu celelalte localităţi.

Hăghig
Activităţile economice preponderente
sunt: zootehnia, agricultura şi asistenţa
socială (Căminul de bătrâni). De asemenea, în comună există întreprinderi private de morărit şi tâmplărie. Principala
cultură este grâul, cultivat pe 412 hectare.
Numărul de hectare care revin la un tractor este de 22, la jumătate faţă de media
naţională, dar sub media europeană.
Conform datelor oferite de primărie, în
Hăghig majoritatea forţei de muncă este
salariată (55%), procentul de lucrători familiali neremuneraţi (ţărani), al celor care
practică agricultura de subzistenţă, fiind
de 25%. Luând în considerare numărul
salariaţilor, Hăghig pare cea mai bine
integrată localitate în economia naţională dintre localităţile analizate.
Majoritatea proprietăţilor sunt de tip
mijlociu, între 5-10 hectare: 382 de proprietari. Marea proprietate ţărănească,
peste 10 hectare, este în grija a 8 persoane. Marea proprietate (capitalistă), peste
20 de hectare, este în grija a 3 mari proprietari; totodată, în comună există 21 de
arendaşi. Aceştia probabil că exploatează
şi terenuri ţărăneşti. Doi din trei dintre
marii proprietari sunt absenţi, nu au re-

19 Vezi datele furnizate de primărie în „Ghidul primăriilor”, http://www.ghidulprimariilor.ro/business.
php/PRIMARIA-PLAIESII-DE-JOS/66805/ [nov. 2011]
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şedinţa în sat. Ţăranii cu proprietăţi sub 5
hectare şi sunt în număr de 180.
Comuna are drumuri asfaltate între satele componente, în lungime de peste 3,8
km. Majoritatea caselor din Hăghig sunt
din cărămidă şi beton (80%), iar introducerea apei curente este un proiect aflat în derulare. Bugetul primăriei este de circa 2,5
milioane lei. Venitul mediu este de 500 lei.

Comuna Hăghig este demografic echilibrată. Ponderea se împarte aproape
jumătate-jumătate între români şi maghiari. Cu o populaţie în creştere de romi,
comuna avea circa 1270 de locuitori în
anul 2002. Mortalitatea este mai mare decât media pe ţară (14 la mie faţă de 12,9).
Migraţia din comună spre alte regiuni ale
ţării (în special Braşov) sau în străinătate
este destul de ridicată: circa 5% pe anul
2010. Ca şi în Plăieşii de Jos, principalele
cauze de deces sunt de tip cardiovascular.
La o primă vedere observăm că mortalitatea este foarte mare în toate localităţile.
Mortalitatea ridicată este expresia impasului în care se află comunităţile locale din
cele trei localităţi investigate, reprezintă
scăderea calităţii vieţii comunitare. Faptul
că familia rezistă destul de bine în localităţile investigate (divorţialitatea este sub
media naţională) ne arată că infrastructura
comunitară este încă de tip tradiţional şi
pentru români şi pentru maghiari, însă „terenul social” şi economic pe care aceasta se
construieşte este foarte fragil.

Demografia
Conform datelor oferite de primărie,
în Plăieşii de Jos s-au declarat români în
2002, 276 din 2979 locuitori (maghiari
2431, ţigani 271). După credinţă, în Plăieşii de Jos erau înregistraţi: ortodocşi 276,
romano-catolici 2668, reformaţi 13. Populaţia care s-a declarat că vorbeşte limba
română: 126, maghiara 2852. Populaţia
românească, relativ uniform distribuită
în comună între 1760–1941, a suferit un
şoc în 1941, când a scăzut dramatic. De
atunci, singura concentrare semnificativă
etnică românească a rămas în Imper-Doboi. Mortalitatea în comuna Plăieşii de Jos
este foarte ridicată, aproape dublă faţă de
media pe ţară (12,9 la mie), ajungând în
anul 2010 la 22 la mie20. Principala cauză a
mortalităţii este dată de bolile cardiovasculare.
Comuna Mihăileni, în 2002, avea o populaţie de 2643, din care 555 de români (21%)
şi 2086 maghiari. Majoritatea covârşitoare
a românilor s-au concentrat, după 1941, în
satul Livezi (524 persoane în 2002). Mortalitatea în Mihăileni, mai mare decât media
pe ţară, este de 17 la mie. Migraţia în rândul tinerilor este foarte ridicată: conform
datelor oferite de primărie, circa 15% dintre aceştia ar fi plecaţi la muncă, în anul
2010, în Ungaria sau Suedia.

Documentarea obiectivă a subiectivităţii marilor comunităţi
Demografia este unul dintre instrumentele obiective de înregistrare a subiectivităţii marilor comunităţi, urmare
a reverberaţiilor provenite din mediului
ambiant. Ce sunt căsătoria sau migraţia,
dacă nu decizii subiective? Dar prin ele
măsurăm obiectiv fenomene relevante
pentru mersul sistemului social în ansamblu. Astfel, în cadrul tendinţelor demografice se pot identifica adesea accente
şi tendinţe ale unor fenomene sociale,
economice, istorice etc. Vom căuta să evidenţiem câteva procese demografice tipice regiunii, în special în judeţul Harghita.
Demografia regiunii are o puternică tentă
ideologică în special în ceea ce priveşte
familiile mixte. Elitele maghiare au chiar
un aparat conceptual care denotă preocuparea pentru organizarea-influenţarea

20 Datele privind mortalitatea, calculate după Fişa
localităţii, Institutul naţional de statistică, Direcţia de
Statistică Harghita, respectiv Covasna, pentru anul
2010

313

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Dr. Radu Balatasiu

zată, deci, în termenii cadrelor protejării identităţii etnice.

proceselor demografice. Astfel, principala
lor grijă este asigurarea „reproducerii etnice maghiare”. Din acest punct de vedere familiile mixte, în special acelea unde
„femeile maghiare nasc copii români” primesc o atenţie specială. Preocuparea
pentru dobândirea supremaţiei etnice
a elitelor maghiare cuprinde şi populaţia romilor. Ideologizarea demografiei
în Harghita-Covasna nu este o noutate,
după cum vom vedea din datele statistice
de mai jos, dar a devenit o preocupare
foarte accentuată în ultima perioadă.
Marele risc sub care stă comunitatea
românească nu este neapărat acela al
scăderii demografice, fenomen încadrabil
de altfel în tendinţa naţională generală, ci
acela al slăbirii-dizolvării potenţialului de
susţinere a identităţii. Demografia în judeţele Harghita-Covasna trebuie anali-

Tendinţa istorică
Corelat cu protecţia instituţională a comunităţii, pe ansamblul celor două judeţe constatăm că evoluţia relativă a românilor faţă de comunitatea maghiară este,
în scădere, dar, în anul 2002, există încă o
oarecare inerţie în raport cu scăderea protecţiei din partea instituţiilor locale, tot
mai subordonate proceselor segregaţioniste. Prin comparaţie istorică, în momentul în care structurile instituţionale au fost
desprinse total şi brutal de comunitate,
grupul etnic românesc a suferit un şoc.
Şocul a avut loc în anul 1940 şi se resimte
până în zilele noastre în mentalul colectiv,
aspect confirmat de cercetarea de teren.

Figură 1 Dinamica populaţiei maghiare prin raportul maghiari-români în Harghita-Covasna şi România în raport cu momentele istorice ale deţinerii controlului asupra instituţiilor locale prin ideologia
segregaţionistă. Şocul din 1940-1941: involuţia relativă a populaţiei româneşti în 1941 faţă de 1930
(1930=1). Surse: Anuarul Statistic al României 2004, „Populaţia după etnie la recensămintele:”. I. Lăcătuşu, Structuri Etnice…, 2008, Anexa nr. 3 tabelul „Populaţia stabilă a judeţelor Covasna şi Harghita,
după principalele etnii (români şi maghiari), la recensămintele populaţiei din anii 1850, 1992 şi 2002”,
pp.305-308 şi „Anexa 12, „Structura populaţiei judeţelor Covasna şi Harghita pe localităţi după naţionalitate şi religie la recensămintele din anii 1930 şi 1941”, p.342-345.
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Populaţia maghiară a avut un vârf în
perioada 1940-1956, epocă în care teritoriul în care era etnic majoritară era administrat pe criteriile segregării etnice, fie în
guvernarea horthistă, de extremă dreapta, fie în epoca stalinistă din România.
Momentul Regiunii Autonome Maghiare
(1956-1968) este marcat de declinul populaţiei maghiare, care, deşi aflată sub
„protecţia” autonomiei politico-administrative, adoptă alte modele culturale de
reproducere. Guvernarea autonomistă,
când instituţiile s-au aflat la discreţia factorilor maghiari, a însumat 45 de ani în
ultimul secol: 1940 (toamna)-1944 (sept.);
1944 (oct.-nov. se reinstaurează guvernarea etnică maghiară, sub oblăduirea
armatei sovietice)-1964 (anul încetării politicii staliniste în România, care îşi subordonase etnicizarea administraţiei în Transilvania); 1989 (dec.)- prezent (autoritatea
instituţională locală se află în întregime
subordonată idealului autonomist). Prin
comparaţie, durata în care aşa-zisul „naţionalism-comunism”21 românesc a „dominat” zona a durat 25 de ani: 1964-1989.
Constatăm trei faze ale evoluţiei raportului interetnic româno-maghiar în
cele două judeţe: o fază de creştere, între 1940-1956; o fază de declin accelerat
până la începutul anilor 1990, după care
urmează o alta de declin de tip platou
(scădere lentă, dar constantă). Tendinţa
generală a populaţiei maghiare este de
scădere indiferent de existenţa politicii
„naţionaliste româneşti”. Singura perioadă de creştere rapidă a populaţiei maghiare este intervalul 1940-1956 când
românii au fost izgoniţi din regiune. După
1990, tendinţa de scădere demografică
a intrat într-o nouă fază, de descreştereplatou, odată cu preluarea controlului

cvasiabsolut asupra instituţiilor locale. În
tot acest timp migraţia populaţiei dinspre
alte judeţe spre Harghita-Covasna nu a
depăşit 10,6% (Harghita), respectiv 15,7%
(Covasna), în condiţiile în care media naţională de circulaţie a persoanelor era de
18%. (Mişcarea interjudeţeană aproximată prin ponderea populaţiei născută în
alte judeţe.). (Lăcătuşu, „Structuri etnice şi
confesionale...”, 2008, p. 211.)
Dinamica negativă demografică maghiară în cele două judeţe predominant
maghiare este mult mai abruptă decât pe
ansamblul României. Aceasta sugerează
că sistemul de coerciţie ideologică, centrat pe controlul pe criterii etnice asupra
administraţiei, educaţiei din cele două
judeţe nu a fost util şi nici binefăcător
minorităţii maghiare. Constanta dinamicii demografiei maghiare este scăderea.
Când a avut loc creşterea, aceasta a fost
numai relativă, prin raportare la populaţia
românească. Partea variabilă a demografiei maghiare este elementul românesc
care, din momentele instituirii controlului
cvasiabsolut etnic asupra instituţiilor, a
fost nevoit să emigreze, aspect tratat întocmai, de către Parlamentul României, în
Raportul Harghita-Covasna22, cu deosebire capitolul V. De altfel, specialiştii maghiari arată că populaţia românească
are în prezent un coeficient de migraţie
de două ori mai mare decât populaţia
maghiară (2002 faţă 1992, vezi mai jos
„Populaţia cea mai sensibilă”, din Csata
István, Kiss Tamás, f.a., p.43). Nu rămâne
decât să ne răspundem la întrebarea „de
ce pleacă?” unii mai mult decât alţii.
22
Titlul exact al documentului: Parlamentul României, Raportul comisiei parlamentare de audiere a persoanelor care, după 22 decembrie 1989,
au fost nevoite să-şi părăsească locul de muncă şi
domiciliile din judeţele Harghita şi Covasna, Bucureşti, 1991. Capitolul V: „Îndepărtarea românilor din
conducerea primăriilor, prefecturilor, unităţilor social-economice şi instituţiilor (învăţământ, artă-cultură,
presă, justiţie, sănătate). Ameninţările şi calomniile la
care aceştia au fost supuşi”.

21
De observat faptul că nimeni nu a numit până
acum structurile de dominaţie etnică maghiară din
regiune „naţionalism-comunism unguresc” în perioada în care instituţiile locale erau controlate de comunişti maghiari şi secui.
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Este adevărat, tendinţa generală a populaţiei din judeţele Harghita şi Covasna
este de scădere, în acord cu evoluţia naţională. Ceea ce separă însă cele două
comunităţi etnice este polarizarea dinamicii demografice. Se constată astfel
că populaţia maghiară, chiar dacă se
diminuează, se concentrează şi mai puternic, în timp ce populaţia românească
continuă tendinţa de dizolvare. Populaţia românească îşi diminuează cadrele
conservării vieţii comunitare, în pofida
aşa-numitelor procese de „românizare
forţată” prin „industrializare”, de care pomeneşte ideologia segregaţionistă în perioada regimului Ceauşescu. În Covasna,
în 142 de ani, ponderea românilor nu a
crescut decât în 7 sate din 42:
„În afară de mediul urban şi localităţi
rurale monoetnice, populaţia de etnie
română din judeţul Covasna şi-a sporit
ponderea faţă de populaţia maghiară,
între anii 1850 şi 1992, în doar 7 sate etnic mixte din totalul de 42 sate în care
deţinea în anul 1850 o pondere de peste 5% din totalul populaţiei localităţii.” (I.
Lăcătuşu,Structuri etnice şi confesionale
în judeţele Covasna şi Harghita, Ed. Univ.
Petru Maior, Tg. Mureş, 2008, p. 175)
Ţiganii, a treia populaţie importantă
din cele două judeţe, este singura care
creşte semnificativ. Din acest motiv este
deja integrată într-un program secular de
susţinere a „ratei de reproducţie etnică
maghiară”:
„În 1850, trăiau în fostele scaune secuieşti - 9.400 de ţigani. În timp ce pe teritoriul Transilvaniei, 73,3% din ţigani erau români, pe teritoriul judeţelor Ciuc, Odorhei
şi Treiscaune, acest procent era de numai
46% (Varga, E.A., 1998, p. 41) ... În judeţul
Covasna au fost înregistraţi [în 1930] 3080
ţigani (2,0%), o cifră apropiată de cea de
la recensământul din 1850 (3.038), iar în
judeţul Harghita 2.702 ţigani (1,1%), o cifră de asemenea apropiată ca valoare absolută cu cea din 1850 (2.634).

De remarcat faptul că între 1850-1930,
populaţia totală a judeţului Covasna a
crescut cu 34%, iar cea a judeţului Harghita cu 53%. Având în vedere sporul natural
ridicat caracteristic etniei respective, se
poate aprecia că o parte însemnată a rromilor din cele două judeţe au fost asimilaţi de populaţia maghiară locală. [apud I.
Lăcătuşu, 2008, p.137].”
Elemente ale hărţii demografiei puterii
Populaţia cea mai sensibilă
Populaţia română resimte mult mai
acut (de peste două ori) presiunile din
spaţiului social al jud. Harghita, rata de
emigraţie fiind de două ori mai mare
decât a populaţiei maghiare:
Maghiari Români Total
Ciucul de Jos
Miercurea Ciuc
Ciucul de Sus
Gheorgheni
Cristur
Topliţa
Odorheiu
Secuiesc
Vlahiţa
Odorhei
Total

-0,53
-10,33
-0,79
-4,1
-1,52
-5,43

-0,53 -0,53
-10,33 -10,33
-22,41 -3,53
-4,1
-4,10
-1,52 -1,52
-5,43 -5,43

-8,03

-8,03

-8,03

-5,53
0,1
-3,88

-5,53
0,1
-8,24

-5,53
0,10
-4,4

Sursa: calcule proprii
Figură 2 Coeficienţi de migraţie după regiuni şi
naţionalităţi în 2002 [în Jud. Harghita] - Csata
István, Kiss Tamás, f.a.: Perspective demografice în judeţul Harghita. Prognoza divizării
regionale a populaţiei de etnie maghiară,
romă şi română. p.43

Conform analizelor maghiare, pentru
următorii 20 de ani cel mai sensibil segment de populaţie românească este cel
al femeilor de vârstă fertilă şi al tinerilor
între 0-19 ani: dacă în populaţia maghiară
ponderea acestora va scădea cu 29,7%, la
nivelul populaţiei româneşti această populaţie va ajunge la 42,3%. Cele mai dra316
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liticilor de promovare a „reproducţiei
etnice” maghiare în perioada imediat
următoare. Provocarea pentru liderii maghiari este aceea că populaţia romă este
o formă de lumpen, de underclass, fiind
asociată cu procese de „devalorizare socială şi economică”, în special acolo unde
aceştia au cea mai mare rată de creştere
(Csata István, Kiss Tamás, pp.112-113). În
orice caz, scopul este limpede: integrarea
romilor prin „sistemul instituţional maghiar” (idem, p.115). În acest sens, unul
din primii paşi este acela al „sprijinirii unei
elite locale ţigăneşti, de orientare maghiară” corelată cu evitarea apariţiei „unor
organizaţii rome apropiate de români”.
Desigur, pericolul este acela ca necesităţile si drepturile lingvistico-culturale ale
romilor din [aşa-numitul] Ţinutul Secuiesc, legate de limba maghiară, să nu se
impună.”(!) (idem, p.115).

matice implicaţii vor fi la nivelul infrastructurii şcolare şi al forţei de muncă. Presiunea
pentru închiderea şcolilor româneşti ca
factor de „reproducţie etnică românească”
în favoarea „reproducţiei etnice maghiare”
(pentru termenul de „reproducţie ...” vezi
Csata István, Kiss Tamás, p.57, p.75) va creşte, ceea ce va amplifica procesul de uniformizare etnică din regiune (maghiarizare).
Femeile de vârstă fertilă (între 15 şi 49
ani) sunt cea mai afectată categorie de
presiunile migraţioniste. Urmarea este
scăderea deja înregistrată a populaţiei
tinere până în 19 ani.
Romii
Cea mai intensă preocupare privind
„identitatea naţională maghiară” pentru
liderii maghiari nu mai sunt românii, dezideratele politice autonomiste fiind în
bună măsură atinse, ci ţiganii. Dovadă că
referirile la instituţiile locale deja se fac
în termenii „sistemului instituţional maghiar”. Se estimează că singura populaţie
care va creşte în următorii 20 de ani vor
fi romii, contingentul femeilor fertile din
această etnie explodând la peste 190%
în 2032, iar cel al naşterilor urmând să
ajungă la 130% faţă de 2002 (vezi Csata
István, Kiss Tamás, p.68). În acest fel, romii
din Harghita vor avea o rată de creştere
de 1,5 pe an, ajungând să fie mai mare cu
2,5% în 2032 faţă de 2002 (Csata István,
Kiss Tamás, p.69). Un al treilea factor de
preocupare maghiară privind ţiganii este
că aceştia nu ar fi uşor asimilabili („soldul
de asimilare este zero”) şi, în plus, nu par
tentaţi să părăsească judeţul („soldul de
migraţie este zero”) (cf. Csata István, Kiss
Tamás, p.72). Pe de altă parte, analiştii
maghiari recunosc că ţiganii sunt cvasimilaţi într-o serie de „regiuni”, cum este
cazul Vlăhiţei, unde aceştia „sunt foarte
bine integraţi în comunitatea maghiară”
(Csata István, Kiss Tamás, p.106).
Aşa cum arătam mai sus, populaţia
romă va fi următorul „obiectiv” al po-

Coeficientul de subsumare etnică este
mai mare la români
Populaţia românească este mai tolerantă23. Coeficientul de subsumare interetnică (ponderea căsătoriilor mixte în căsătoriile aceluiaşi grup etnic) este de 0,25
pentru români şi de 0,03 la etnicii maghiari24. De fapt, „subsumarea interetnică” prin căsătoria mixtă este şi indicatorul
disponibilităţii convieţuirii, al interacţiunii
la nivelurile subtile, reprezintă disponibilitatea de a construi o punte dinspre propria identitate spre ce are mai profund
Celălalt.
23 Termenul de „tolerant” exprimă, de fapt, o realitate negativă: mă raportez la celălalt permiţându-i să
existe fără a fi în comuniune cu acesta. Din acest punct
de vedere, termenul este adeseori folosit incorect din
punct de vedere al logicii sociale. Îl utilizăm aici în virtutea unei licenţe de limbaj.
24
Calculul coeficientului de subsumare, pe baza
datelor din Fig.3 „Căsătorii după naţionalitatea părţilor între 2003-2007 în jud. Harghita” - cu datele din
Csata István, Kiss Tamás f.a., p.47. Coeficientul reprezintă ponderea căsătoriilor mixte în numărul căsătoriilor în cadrul grupului etnic de apartenenţă.
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Perspectiva elitelor ungureşti asupra
tinerelor care se mărită cu români este
aceea a „femeilor maghiare care nasc copii români” (vezi Csata István, Kiss Tamás,
p.51). Această idee a amprentării etnicculturale de la naştere, care face abstracţie de conţinutul cultural al educaţiei este
tipică abordărilor eugenist-rasiste. Se
omite astfel rolul structurilor sociale care
contribuie la socializarea copilului. Nu
în ultimul rând, aici devine transparentă
ideologia după care „naşterea de români”
este indezirabilă, cele două comunităţi
trebuind să fie separate: fiecare femeie
trebuie să nască ... în acord cu etnia sa. O
asemenea abordare este nu doar în afara
timpului, fiind perimată şi grav încărcată
ideologic, dar se află şi într-o foarte curioasă eroare ştiinţifică.
Română
Română 1091
Naţio- Maghiară 212
nalitaRomă
0
tea
Altă
10
soţului
Total 1313

Naţionalitatea soţiei
MaRomă Alta
ghiară
281
1 7
6885 3 11
2
281 0
64
0 2
7232 285 20

Români
Maghiari
Romi
Total

Femei
16,9%
4,8%
1,4%

Bărbaţi
20,9%
3,2%
0,7%
6,7%

Total
19,0%
4,0%
1,1%

Sursa: INS
Figură 4 Ponderea celor care încheie căsătorii
mixte în Harghita, după sex şi naţionalitate, sursa: INS apud Csata István, Kiss Tamás f.a., p.48

Ungurii se căsătoresc cu români în special în zonele unde românii sunt mai bine
reprezentaţi (Topliţa)
Proporţia
Proporţia
celor care au
pondeîncheiat căsărată
torii mixte în
a marândul maghiarilor
ghiarilor
Miercurea Ciuc
82%
5,5%
Odorheiu
96%
1,4%
Secuiesc
Ciucul de Jos
95%
1,5%
Ciucul de Sus
94%
1,5%
Gheorgheni
94%
1,5%
Topliţa
41%
18,0%
Odorhei
98%
1,2%
Cristur
96%
1,4%
Vlăhiţa
99%
1,2%

Total
1380
7111
283
76
8850

Sursa: INS
Figură 3 Căsătorii după naţionalitatea părţilor
între 2003-2007 în jud. Harghita. sursa: Csata
István, Kiss Tamás f.a., p.47

Sursa: calcule proprii
Figură 5 Proporţia ponderată a maghiarilor şi
proporţia căsătoriilor mixte pe zone în jud. Harghita. Sursa: Csata István, Kiss Tamás, tabelul
35, p.50

Se vede limpede din datele de mai sus
că românii sunt mult mai deschişi către
întemeierea familiilor mixte. Faptul că populaţia română ar fi mai „deschisă” şi deci,
predispusă la „dizolvarea” identităţii etnice trebuie corelată cu evoluţia migraţiei:
românii sunt cei ce migrează cel mai mult.
Ei au cele mai puţine constrângeri comunitare, structura lor socială fiind mult mai
deschisă.
De altfel, caracterul mai deschis al
populaţiei româneşti către subsumare
interetnică prin căsătorie este ilustrată
în tabelul de mai jos:

Dacă românii ar fi fost percepuţi ca
agresori la nivelul comunităţii maghiare
reale, atunci aceasta ar fi trebuit să impună endogámia ca formă de protejare a
identităţii maghiare. Acest lucru nu se întâmplă. Acolo unde ungurii au o „ofertă”
românească mai mare, aleg într-o pondere însemnată să se integreze în comunitatea românească. Dimpotrivă ,endogamia
în comunitatea maghiară, închiderea comunităţii, este mai pronunţată acolo
unde aceasta este dominantă şi deci
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comunitatea imaginată este mai puternică. Coeficientul de închidere al comunităţii maghiare faţă de comunitatea românească este următorul:

Topliţa
Miercurea
Ciuc
Ciucul de Sus

Alterul etnic, cu celelalte comunităţi. Pentru Anderson, toate comunităţile mai mari
de dimensiunea unui sat ar fi comunităţi
imaginate, deci false, mai exact, ideologice25. Concluzia aceasta este, cert o eroare.
Ea ar putea fi studiului societăţilor care
şi-au pierdut reperul identitar naţional.
Am recunoscut însă puterea de explicare
a conceptului acolo unde discursul ideologic intervine asupra comunităţii, distorsionând-o, denaturându-i practicile de
vecinătate faţă de Altul-Celălălat. În acest
material operăm cu noţiunea de comunitate imaginată ca şi cadru artificial de
tip ideologic impus, în opoziţie cu procesele fireşti de dezvoltare a relaţiilor
omeneşti. În cazul de faţă, cadrul impus
care închide accesul la vecinătate este
ideologia segregaţionistă pe criterii etnice. Comunitatea imaginată o plasăm în
opoziţie cu ideea de comunitate reală, vie.
Este surprinzător că bărbatul are iniţiativa maghiarizării în familiile mixte.
Fenomenul este accentuat în mediul rural.
Avem aici un alt paradox al comunităţii
imaginate maghiare: aceasta este mai
puternică acolo unde distanţa socială ar
trebui să fie mai mică pentru că vecinătăţile de la sat prilejuiesc, teoretic, mai multă
cooperare. Se ştie că mediul urban este un

Proporţia Coeficientul
pondera- de închidere
tă a ma- al comunităghiarilor ţii maghiare
pe zone
(între min
(Harghi1% şi 100%
ta) (%)
max)
41
2,27
82

14,9

94

62,66

Gheorgheni

94

62,66

Cristur
Odorheiul
Secuiesc
Odorhei

96

68,57

96

68,57

98

81,66

Vlăhiţa

99

82,5

Observăm că cele două populaţii au
tipuri diferite de comportament: când
ungurii sunt majoritari, ei tind către închidere, când sunt minoritari se deschid mai
mult către Celălalt-ul etnic. Am văzut mai
sus că românii, care nu sunt majoritari decât într-o singură regiune, au un coeficient
de subsumare etnică, de disponibilitate de
a trece frontiera propriei identităţi prin
căsătorie dublă.

25 Este evident că pentru autorul irlandez naţiunea
şi naţionalismul sunt fenomene care intră în aceeaşi
categorie cu marketingul, relaţiile cu publicul, discursul politic, în general cu practicile ideologice curente, eventual ca subproduse şi vectori ai avansului
statelor capitaliste, aparţinător oricărei puteri statale
astăzi, în particular. Paradigma este destul de răspândită în rândul cercetătorilor care omit dimensiunea
fenomenelor de profunzime culturală şi antropologică a coerenţei unui spaţiu social, unde oamenii nu se
pot recunoaşte unii pe alţii prin legături fizice directe.
Confuzia dintre naţiune şi ideologia naţionalistă este
o altă suprapunere care nu rezistă în faţa argumentului etnografic, iar faptul că popoarele pot avea proiect
politic peste veacuri, devenind naţiuni, indiferent de
gradul de occidentalizare, este un alt palier încă omis
de aceste analize. Istoria ar friza ridicolul, devenind o
serie inexplicabilă de ambiţii personale, fiind un prilej
prin care interpretarea ştiinţifică ar scoate comunităţile din istorie, desocializând-o.

Comunitatea imaginată separată este
mai puternică la maghiarii de la sat Comunitatea imaginată o utilizăm prin derivaţie de la analizele lui Benedict Anderson
(Imagined Communities. Reflections on
the Origin and Spread of Nationalism,
Verso, London, New York, 2006) pe marginea naţionalismului ca fenomen colectiv
strict imaginar. Comunitatea imaginată
este un produs inventat, o uniune puternic ideologizată. Fiind ideologică, este
construită ofensiv şi adeseori în opoziţie cu
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36. Familiile mixte, în care soţul sau
soţia este de naţionalitate maghiară
care şi au înregistrat copii ca fiind de naţionalitate maghiară în anul 2002 (%)

mediu al separării între vieţile individuale,
un spaţiu al înstrăinării, în opoziţie cu viaţa
comunitară de la ţară, centrată pe conlucrarea imediată între vecini.
Judeţ
Bărbatul
Femeia
Total
maghiar maghiară
48,0
53,4
43,5

Oraş
Bărbatul
Femeia
Total
maghiar maghiară
46,1
50,1
43,0

Sat
Bărbatul
Total
maghiar
52,9
60,9

Femeia
maghiară
44,9

Sursa: INS
Figură 6 La sat, soţul maghiar este mai preocupat de naţionalitatea maghiară a copilului. Sursa: Csata
István, Kiss Tamás, tabelul 36, p.51

Vedem că ideologia segregaţionistă are
deja rezultate la sat, slăbind vecinătăţile.
Un efect al fenomenului este izolarea etnicilor români care oricum nu ţin la impunerea propriei identităţi, având un coeficient de subsumare etnică foarte ridicat.

etnice maghiare este „prezenţa sistemului
instituţional de stat naţional român”, deşi
aceasta este „contrabalansată în mai multe
regiuni ale [aşa-zisului] Ţinut Secuiesc …”
(Csata István, Kiss Tamás, p.56).
Preocuparea pentru „reproducerea etnică” a identităţii maghiare este însă futilă.
Chiar cercetătorii maghiari sunt de acord
că „pierderea prin asimilare [a populaţiei
maghiare din Harghita] va fi neglijabilă
…: 136 persoane [în intervalul următorilor 20 de ani]” (Csata István, Kiss Tamás,
p.71, s.n.). Cei mai importanţi factori de
pierdere etnică în rândul vorbitorilor de
maghiară fiind … migraţia, deci atracţiile
din afara aşa-numitului Ţinut Secuiesc şi
stilul de viaţă-modelul cultural de reproducere a populaţiei.
Termenul de asimilare este utilizat în
discursul maghiar într-o logică inversă:
mobilitatea socială, familia mixtă expresii
ale libertăţii personale, devin factori de
agresiune etnică. „Din punctul de vedere al
maghiarilor, particularitatea regiunii este
aceea, că aici se pot observa procesele de
asimilare atât de caracteristice în celelalte
teritorii ale Ardealului. 18 la sută a [sic!]
tinerilor maghiari din Topliţa, își aleg partener de viaţă român, ceea ce corespunde mediei din Ardeal. 29 la sută din copii
născuţi din relaţii mixte, sunt înregistraţi
de către părinţi, ca fiind maghiari. Se poate
presupune, că transmiterea deprinderilor
lingvistice si culturale, este deplasată si

Asigurarea „reproducţiei etnice” şi
ameninţarea din partea comunităţilor
compacte româneşti
Aşa cum am sugerat, abordarea chestiunii demografice este una depăşită, rasistă: „calitatea” identităţii maghiare este mai
importantă decât interacţiunea culturală, liberă, dintre persoane diferite. Aşa se
explică preocuparea pentru prezervarea
identităţii prin expresii derutante, precum
„femeile maghiare nasc copii români”,
motiv pentru care „reproducţia etnică” ar
urma să fie depăşită de cea biologică (Csata István, Kiss Tamás, p.51). Majoritatea maghiară este încurajată de către propriile elite „să nu se reproducă biologic” „născând
copii români” ci, „să se reproducă etnic”.
Din acest punct de vedere, autorii maghiari tratează cu maximă atenţie zona Topliţa, întrucât „reproducţia etnică” maghiară „este slăbită cu 7 procente” ca urmare a
căsătoriilor mixte, lucru de care ar fi beneficiat românii, a căror „rată de reproducere
etnică” ar fi de 101,3% (Csata István, Kiss
Tamás, p.57). Pe lângă densitatea etnică
românească din zona Topliţa, un al doilea
factor de „pericol” la adresa reproducţiei
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În zona a doua, „stocul de maghiaritate” va
scădea undeva între 30-40%. Aceasta este
denumită „regiunea cu şanse demografice
nefavorabile”, fiind situată pe axa AradCluj. În zona a treia, „reproducerea etnică”
are „şanse medii”, scăderea populaţiei maghiare (de fapt de limbă maghiară) ar fi situată între 20 şi 30%. „Regiunea” a 4-a este
singura care promite cea mai bună prezervare, aici contactul-„infiltraţiile” cu populaţia românească fiind mult reduse, în consecinţă „pierderea etnică” fiind de maxim
20%. În acest fel, Transilvania este împărţită deja în regiuni ale urgenţei prezervării
„identităţii naţionale maghiare”. Din acest
punct de vedere regiunea cu cel mai mare
„potenţial etnic maghiar”, care trebuie neapărat protejată, este aşa-numitul „Ţinut
Secuiesc”, din care însă lipseşte Mureşul,
încadrat în regiunea „cu şanse medii”. În
felul acesta devine limpede explicaţia accelerării politicilor segregaţioniste: pentru
elita maghiară condiţia prezervării identităţii etnice este separarea faţă de celelalte
comunităţi, în special faţă de cea română.

într-o si mai mare măsură în direcţia majorităţii. Ca urmare rezervele generaţionale a maghiarilor scad cu 7 la sută faţă de
productivitatea femeilor maghiare.” (Csata
István, Kiss Tamás, p.56, p.100).
Preocuparea: concentrarea pe zonele
compacte (regiunile supravieţuirii)
În analizele ungureşti, Transilvania este
împărţită în 4 „regiuni”, în funcţie de şansele de succes ale „reproducerii etnice maghiare”. Proiecţia cu care operează aceştia
este de 30 ani (2002-2032). Zonele avute
în vedere sunt: 1) Timişul cu judeţele înconjurătoare, 2) Cluj-Arad, 3) Mureş-Satu
Mare-Zalău şi ultima, 4) Covasna-Ciuc. În
zona 1, scăderea populaţiei maghiare prin
„asimilare” şi migraţie va fi de 50% de unde
şi denumirea de „regiune cu populaţie înjumătăţită”. Zona 1 este numită „diaspora”
în raport cu un centru neprecizat (probabil aşa-numitul „Ţinut Secuiesc” sau-şi cu
Ungaria), unde interacţiunea firească între
etnicii maghiari şi cei români este numită
„asimilare” a primilor de către cei din urmă.

Figură 7 Evoluţia demografică pe patru tipuri de „regiuni” a populaţiei de limbă maghiară din Transilvania în 2032 faţă de 2002, pe baza datelor din 2007 (Csata István, Kiss Tamás, , f.a., „Cifra demografică a microregiunilor din Ardeal în anul 2032 faţă de anul 2002, în funcţie de proporţia ponderată,
conform prognozei demografice din 2007”, p. 109)
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romi, stabilită în comună după evenimentele din 1940.

Dramatic este faptul că această filozofie
politică a fost transmisă în populaţie şi, în
virtutea legii lui Thomas (predicţia autocreatoare) produce efecte: izolarea interetnică este mult mai mare dinspre maghiari
decât dinspre români (coeficientul de subsumare etnică la maghiari este mult mai
redus decât la români). În cea de-a patra
zonă, marea preocupare este regiunea Topliţa, unde, „prin asimilare”, populaţia maghiară ar urma să scadă până în 2032 cu
30%. (Csata István, Kiss Tamás, p.111)

Raportul dintre cele două comunităţi
etnice
Situaţia „obiectivă” a populaţiei din
Hăghig este ceva mai bună, prezervarea
identităţii comunităţii româneşti fiind mai
favorabilă. Creşterea relativă în anul 2002
a populaţiei româneşti este de 1,20 faţă
de 1850, evoluţia populaţiei maghiare fiind de 0,68 în aceeaşi perioadă, în condiţiile în care creşterea generală a populaţiei
din comună a fost de 1,17. (I. Lăcătuşu,
„Structuri etnice…”, 2008, Anexe, p.306).
Situaţia românilor este pozitivă, dar numai în raport cu populaţia maghiară.
Pe ansamblu, dată fiind înmulţirea celei
de-a treia populaţii, romii, situaţia demografică generală din Hăghig este una de
creştere.

Trei tipuri dinamice demografice: Hăghig
(Covasna), Mihăileni (Harghita), Plăieşii de
Jos (Harghita)
Cazul Hăghig este unul aparte, întrucât
aceasta este una dintre localităţile în care
ponderea românilor este relativ egală cu
aceea a maghiarilor, între acestea crescând puternic o viguroasă comunitate de

Figură 8 Evoluţia relativă a populaţiei din Hăghig (jud. Covasna), faţă de anul 1850 (coeficientul de
creştere relativă faţă de 1850, după I. Lăcătuşu, 2008, p.306)
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Figură 9 Evoluţia relativă a populaţiei Mihăileni (jud. Harghita), faţă de anul 1850 (coeficientul de
creştere relativă faţă de 1850, după I. Lăcătuşu, 2008, pp.308-311).

În ambele localităţi: Hăghig (Covasna)
şi Mihăileni (Harghita), ponderea populaţiei româneşti creşte. În Hăghig raportul este supraunitar, deci, la un maghiar
revin mai mulţi români. Probabil că o parte din romi s-au declarat la recensămintele
respective ca români, însă, pe ansamblu,
situaţia comunităţii româneşti este relativ
favorabilă. Chiar dacă în Hăghig românii
sunt aproape jumătate din populaţie, evoluţia numărului acestora este nefavorabilă
faţă de evoluţia generală din judeţ: scăderea comunităţii româneşti este mai amplă decât scăderea generală pe judeţ.
Pe de altă parte, aceeaşi situaţie se înregistrează şi în privinţa populaţiei maghiare,
chiar dacă mai puţin accentuat. Având însă
în vedere funcţia comunităţii ca vector de
conservare etnică, funcţie care se pierde
dincolo de un anumit prag, involuţia din
Hăghig poate deveni problematică.

torilor de limbă maghiară, evoluţia comunităţii româneşti este una relativ favorabilă,
datorită concentrării lor comunitare
într-o comunitate puternică, satul Livezi.
Prin satul Livezi, comuna Mihăileni este
un caz aparte: este printre puţinele localităţi unde vitalitatea comunităţii este
peste situaţia din judeţ. Concentrarea
comunităţii într-un sat cu structuri coerente, chiar în condiţiile în care nu are nici un
reprezentant la nivelul primăriei, asigură încă „reproducerea etnică românească”
în condiţii satisfăcătoare.
Constatăm că, în Mihăileni, actualmente o comună cu 4 sate, 2644 locuitori, unde doar într-unul (Livezi) limba
română mai este majoritară, populaţia a
rămas aproximativ stabilă pe parcursul a
160 de ani. Fenomenul este notabil în raport cu evoluţia generală a populaţiei la
scara judeţului, care înregistrează o involuţie accentuată. Probabil că o posibilă
explicaţie a stagnării populaţiei o oferă
procesul de asimilare: populaţia română

În Mihăileni, chiar dacă ponderea români-maghiari este net în favoarea vorbi323
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odată asimilată, a intrat pe culoarul comportamentului de reproducere străin.
Asimilarea având loc în timp, în direcţia
maghiarizării unei populaţii cu vitalitate
mai mare (cea românească), într-una cu
populaţie cu o cultură a reproducerii mai
diminuată (populaţia secuiască-maghiară), rezultă o relativă stagnare.
În toate cele trei localităţi însă, se
constată o dinamică mai accentuată a
scăderii demografiei româneşti decât
a celei maghiare în 1992 faţă de 1850.
Chiar şi în Mihăileni, unde prin satul Livezi, comunitatea românească beneficiază de un coeficient de autoprotecţie mai
ridicat, dinamica pozitivă se află într-un
vizibil proces de slăbire, în timp ce comunităţile vorbitoare de limbă maghiară nu
înregistrează şocuri demografice. Dimpotrivă, cum se poate observa în Figura
9, comunitatea vorbitorilor de limbă maghiară din Plăieşii de Jos beneficiază de
un vizibil val demografic prin adăugare
de noi vorbitori, în timp ce comunitatea
românească se diminuează spre anulare.
Cel puţin în cazul Plăieşii de Jos suntem
îndreptăţiţi să asociem dispariţia comunităţii româneşti cu întărirea grupului vorbitorilor de maghiară şi să discutăm despre un proces de asimilare etnică. Putem
spune că, în prezent, în Plăieşii de Jos
asistăm la încheierea unui proces de
pierdere etnică, inclusiv prin asimilare,
a românilor din localitate, proces care
a căpătat o deosebită amploare în ultimii 20 de ani.
Pragul de încetare a „rezistenţei demografice” româneşti în Plăieşii de Jos
se pare că a fost atins cu mult înainte de
1992. Cert este că ceea ce a urmat după
1992 nu este decât disoluţia accelerată,
prin asimilare şi migraţie26.

De altfel, elementul românesc din Plăieşii de Jos s-a restrâns treptat, astfel că dintr-o comunitate extinsă pe geografia mai
multor sate, ajungând acum ca în mentalul dominant (maghiar) să fie reprezentat
la nivel de „strada Doboi” din satul Imper,
Plăieşii de Jos, unde vorbitorii de limbă
română ar fi de fapt, „ultimii maghiari
românizaţi”27.
De altfel, există o inerţie a diferitelor
componente ale identităţii: în Plăieşii de
Jos, conform datelor primăriei, în 2002
s-au declarat români 276 de persoane,
dar vorbitori de limbă română doar 126.
Pe ce îşi „mai bazau” cei 276 identitatea,
dacă deja mai bine de jumătate din ei îşi
pierduseră limba? Pe credinţă. Înţelegem
acum că fenomenul pierderii identităţii
româneşti trece mai întâi prin limbă şi târziu, în „stadiul final”, prin credinţă. Biserica, şcoala şi administraţia sunt principalele instituţii de promovare a limbii
materne şi deci, componente esenţiale
nu doar ale guvernării ci şi ale prezervării
identităţii personale.
Acolo unde românii sunt în minoritate
absolută, fenomenele demografice capătă distorsiuni de amploare. Este evident
din cele trei grafice că, acolo unde populaţia românească se află de multă vreme
într-un raport nefavorabil, perioada dominată de administraţie străină îşi asociază efecte catastrofale asupra comunităţii
româneşti.
Astfel, constatăm că cei doi factori asociaţi cu slăbirea comunităţii româneşti
sunt epoca istorică (prin administraţia în
limbă străină) şi tipul de pondere etnică
locală – dacă raportul este foarte dezechilibrat, deznaţionalizarea se accentuează
vizibil.

26 Fenomenul de depopulare masivă prin migraţie
a fost documentat prin cercetarea de teren efectuată
în vara anului 2011.

27
Cercetare de teren, Doboi-Imper – Plăieşii de
Jos, vara anului 2011, interviu cu responsabili religioşi
şi din administraţia locală.
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Figură 9 Evoluţia relativă a populaţiei din Plăieşii de Jos (jud. Harghita), faţă de anul 1850
(coeficientul de creştere relativă faţă de 1850, după I. Lăcătuşu, 2008, pp.306-311)

Scăderea accelerată a stocului demografic românesc

Figură 10 Evoluţia populaţiei româneşti în satele componente comunei Plăieşii de Jos (Harghita) comparativ cu evoluţia populaţiei maghiare din judeţ (redusă de 100x) Surse: Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, Violeta Pătrunjel, Românii din Covasna și Harghita. Istorie. Biserică. Școală. Cultură, Ed. Grai Românesc, Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei, Miercurea Ciuc, 2003, pp591-596, media populaţiei
maghiare calculată după Recensământul Populaţiei 2002, „Populaţia la recensămintele din”
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În subcapitolul anterior (Raportul dintre cele două comunităţi) am analizat în
termeni relativi raportul dintre ponderile etnice în interiorul satelor unde, astăzi,
românii au ponderile cele mai bune. Dar
cum a evoluat situaţia în termenii geografiei comunităţii mai largi, a întregii comune? Putem documenta astfel dramatismul
nefiresc al scăderii demografice până în
punctul imploziei vieţii comunitare şi al reducerii acesteia la o sumă de indivizi care
încă se mai roagă în limba română, în rest
interacţionând în limba maghiară. Situaţia
aceasta de extremis am documentat-o în
teren, la Doboi, comuna Plăieşii de Jos, jud.

Harghita. În celelalte sate ea se află în diferite faze de evoluţie, ca fenomen degenerativ al integrităţii vieţii comunitare.
În Plăieşii de Jos se poate vedea cum populaţia românească s-a retras în 250 de ani,
treptat, spre Imper-Doboi, singura locaţie
care are o populaţie românească (106 persoane) peste media comunei (59,8 persoane). Scăderea în 2002 faţă de 1760 este de
peste 5 ori, apropiată cu momentul 1940,
când populaţia românească a fost izgonită
prin forţa armelor din comună. Este limpede că momentul 1940 a fost un şoc demografic din care comunitatea românească
din Plăieşii de Jos nu şi-a mai revenit.

Figură 11 Evoluţia populaţiei româneşti în satele componente comunei Mihăileni (Harghita)
comparativ cu evoluţia populaţiei maghiare din judeţ (redusă de 100x) Surse: Ioan Lăcătuşu, Vasile
Lechinţan, Violeta Pătrunjel, Românii din Covasna și Harghita. Istorie. Biserică. Școală. Cultură, Ed.
Grai Românesc, Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei, Miercurea Ciuc, 2003, pp564-567, media
populaţiei maghiare calculată după Recensământul Populaţiei 2002, „Populaţia la recensămintele
din”. Nota: pentru 1966 şi 1977 nu există date pentru Mihăileni.

Acelaşi comportament de prăbuşire
demografică completat de retragere
într-o localitate-refugiu se înregistrează în comuna Mihăileni, spre satul
Livezi. Ca şi în Plăieşii de Jos, după 1940

comunitatea intră într-o cezură demografică din care nu-şi mai revine decât prin
satul Livezi. Practic, românii din Mihăileni
par a se regrupa în Livezi. Nu avem dovezi
ale unei migraţii interne în acest sens, însă
326
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cifrele indică o retragere a elementului
românesc spre această localitate. Ipoteza
este susţinută parţial de tradiţia satului,
faptul că Livezii sunt un sat întemeiat relativ târziu, la 1766, ca localitate de oameni
liberi28. În grafic sunt datele pentru Mihăileni şi Livezi. Pentru celelalte două sate,
Nădejdea şi Văcăreşti, numărul de români
după 1900 a fost constant sub 10 persoane. O analiză a istoriei acestora se impune
pentru a înţelege cum nişte sate de iobagi

(masă predominant românească) au
ajuns maghiarofone integral în ultimele
secole. Spre deosebire de concordanţa
relativă dintre evoluţia demografică a
românilor din Plăieşii de Jos cu evoluţia
demografică a populaţiei maghiare din
judeţ, în comuna Mihăileni involuţia stocului demografic românesc este mult mai
accelerată. Satul Livezi cu funcţia sa de
conservare etnică se află într-o mare tensiune demografică.

Figură 12 Evoluţia populaţiei româneşti în satele componente comunei Hăghig (Covasna) comparativ cu evoluţia populaţiei maghiare din judeţ (redusă de 100x) Surse: Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan,
Violeta Pătrunjel, Românii din Covasna și Harghita. Istorie. Biserică. Școală. Cultură, Ed. Grai Românesc, Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei, Miercurea Ciuc, 2003, pp. 299-302, media populaţiei maghiare calculată după Recensământul Populaţiei 2002, „Populaţia la recensămintele din”.

Rămasă în România, comuna Hăghig
nu a fost afectată de momentul 1940, cu
excepţia satului Iarăş, unde, conform mărturiilor de istorie orală culese din teren, s-a
stabilit o importantă comunitate de romi
izgoniţi din Ardealul de Nord. Nu avem
încă o explicaţie pentru fluctuaţiile importante ale comunităţii din perioada interbelică. Cert este că dinamica demografică a
satului Hăghig, pe dimensiunea ei românească, este superioară aceleia a populaţi-

28
Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, Violeta Pătrunjel, Românii din Covasna și Harghita. Istorie. Biserică.
Școală. Cultură, Ed. Grai Românesc, Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei, Miercurea Ciuc, 2003,
p. 566
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- Individuală asupra ordinii în care persoana intervievată trăieşte, îşi desfăşoară
activitatea.
- A normei grupului din care grupul
face parte, ştiut fiind că insul îşi desfăşoară activitatea în acord cu un sistem
de valori de lucru prin interacţiunea constantă cu alţi oameni. Cadrul de interacţiune constantă, „de lucru”, este constituit de grupul din care acesta se face parte
precumpănitor.
- Ca rezultantă a echilibrului de putere
din comunitate, al întâlnirii mai multor
„norme de grup”. Ca rezultat al întâlnirii
cotidiene al mai multor grupuri, rezultă
ajustări ale normei de grup particulare şi
deci ale proiecţiei asupra spaţiului.
- A spaţiului social de adâncime. Fiind o
expresie grafică a percepţiilor asupra spaţiului, harta mentală este mai puţin cenzurată. Chiar şi atunci când este cenzurată
ca efect al prezenţei străinului intervievator, direcţia cenzurii denotă subtilităţi grafice, orientări şi accente personale asupra
spaţiului care pot fi analizate ulterior.
Prin elementele sale, harta mentală
scoate în evidenţă componentele instituţionale-personale ale ordinii, direcţiile
de relaţionare între acestea, intensitatea
acestor relaţii, raportarea la spaţiul imediat geografic cu alte localităţi, raportarea
la spaţiul geografic-economic regional şi
naţional, sentimentul importanţei comunităţii din care face parte, tipul de interes
al interlocutorului în propria comunitate,
tipologia spaţiului (spaţiu al fluxurilor,
spaţiul reificat-al interesului, spaţiul ca
„punct de plecare” – loc central în virtutea
valorizării unui punct anume etc.).
Harta mentală este structurată astfel pe
două planuri:
Planul structurii ordinii interioare a comunităţii cu: axe, direcţii şi intensităţi ale
interacţiunii, centre de interes.
Planul reprezentării faţă de celelalte comunităţi funcţie de raporturile cu alte
localităţi, din planul vecin sau naţional,

ei maghiare pe total judeţ, deşi, o vreme,
cele două au evoluat în paralel (între 1966
şi 1992).

III. Cartografia mentală
a spaţiului
Premise teoretice
Hărţile mentale sunt instrumente cu ajutorul cărora cercetătorul are acces la personalizarea grafică a spaţiului social de către
subiect. Fiind desenată chiar de către acesta, harta mentală este o formă de dicteu şi,
în consecinţă, un instrument puternic de
developare a subiectivităţii şi a resorturilor
subtile ale ordinii. Discuţia pe care intervievatorul o poartă cu subiectul are doar rolul
de a canaliza efortul de autoreprezentare
şi de a asigura gradul de confort.
Hărţile mentale sunt construcţii subiective individuale şi rezultatul interacţiunii
în cadrul unui grup. Proiecţiile asupra
spaţiului reprezintă, deci, expresii ale comunităţii de opinie din care persoana intervievată face parte. Dar hărţile mentale
nu sunt relevante doar pentru a discerne
între opiniile dominante, ci şi pentru a
stabili componentele ordinii sociale. Opinia în cadrul grupului şi ordinea socială
sunt părţi ale aceluiaşi proces,numit efectul normei sociale. Fiind expresia individuală a unei norme de grup, hărţile mentale
sunt şi rezultatul echilibrului puterii dintre
grupuri în cadrul comunităţii. Norma de
grup este „cadrul de referinţă comună …
ce determină sau modifică reacţiile individului la situaţiile cu care el se va confrunta mai târziu”29.
Harta mentală s-a dovedit a fi utilă pentru că priveşte proiecţia spaţială subiectivă:
29
Muzafer Sherif, The Psychology of Social Norms,
New York, Harper & Brothers, 1936, p.97, apud Ion
Ungureanu, Paradigme ale cunoaşterii societăţii, Ed.
Humanitas, Bucureşti, 1990, p.43
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prin reprezentarea distanţelor, a importanţei celorlalte localităţi etc.
Toate elementele de mai sus au fost
operaţionalizate în indicatori. Cu ajutorul lor s-a stabilit o grilă de interpretare a
hărţilor, datele culese fiind introduse întro bază de date care a permis urmărirea
elementelor comune, a discontinuităţilor,
accentelor problematicii descrise mai sus.

tul ortodox din Hăghig Biserica ortodoxă
este reprezentată la fel cu cea reformată.
Acest lucru corelează cu modul în care
ţine slujbele: plat, aşa cum a fost documentat în cercetarea de teren.
Totodată, la nivelul percepţiei colective, nu există o relaţionare de interes
cu alte comunităţi vecine. Principalul
reper judeţean este Sfântu Gheorghe. În
câteva situaţii apare Baraolt. Între acesta şi Hăghig aproape că nu există nici o
altă localitate de interes pentru localnicii
intervievaţi. Reperele urbane naţionale
sunt mai numeroase decât cele judeţene,
acestea fiind Braşovul, Clujul şi Bucureştiul, aşa cum am menţionat.
În concluzie, în Hăghig, localitate unde
cercetarea de teren nu a confirmat disparităţi între români şi maghiari, cele două
comunităţi fiind relativ echilibrate din
punct de vedere demografic, asistăm la
un proces de modernizare paradoxal,
printr-o oarecare detaşare de propria comunitate. Localitatea rămâne centrală în
reprezentarea locuitorilor, dar fără arii de
interes comunitar anume şi fără nucleu.

Harta mentală: interpretarea datelor
Comuna Hăghig – Jud. Covasna
Localitatea Hăghig este reprezentată în
multe situaţii exterioară în raport propria
geografie. De asemenea, are slabe conexiuni cu localităţile vecine. În plan regional-naţional apare în special central, însă
sunt destule situaţii în care este reprezentat marginal în relaţie cu Bucureşti, Braşov
şi Sf. Gheorghe, Cluj.
În reprezentarea actorilor din administraţie lor asupra spaţiului, nu par a fi
accente, nu întâlnim o exprimare idealizată asupra spaţiului, reprezentarea
acestuia fiind plată, tehnică. Chiar dacă
în prezent derulează investiţii importante
pentru comunitate, reprezentanţii ei nu
par a fi legaţi afectiv-ideatic de un fapt social anume. Hărţile nu au tuşe.
Comunitatea are trei biserici: ortodoxă,
catolică şi reformată. Cei mai mulţi dintre
vorbitorii de maghiară sunt reformaţi şi,
din observaţiile de teren, par că frecventează biserica mai puţin decât ortodocşii. În general, la nivelul populaţiei din
Hăghig, bisericile nu mai sunt centrii
simbolici cei mai importanţi , deşi, alături de şcoală, încă sunt printre cele mai
importante instituţii în mentalul public,
fiind prezente în mai toate reprezentările
despre spaţiu. Comunitatea se emancipează dar nu îşi construieşte alte repere.
În ceea ce priveşte sentimentul faţă de
propria localitate, o bună parte dintre cei
intervievaţi se văd excentraţi în raport cu
aceasta. Surprinde faptul că pentru preo-

Satul Livezi – Harghita, comuna Mihăileni
Livezi este localitatea care orbitează în
jurul Bisericii şi a căii ferate. Deşi exterioară în geografia şi fluxurile economice ale
comunităţii, calea ferată este axială în reprezentarea locuitorilor asupra propriului
spaţiu, punte către o lume de care se simt
tot mai îndepărtaţi.
Calea ferată este centrală. De asemenea, biserica ortodoxă şi şcoala au un rol
mai pregnant decât la Hăghig. Pe de altă
parte, în raport cu lumea, românii din Livezi se consideră-se simt marginali.
Cu câteva excepţii, Livezi în reprezentarea colectivă este doar exterior sau nu există ca actor în raport cu comunicaţiile regionale. Interesant faptul că, din punctul de
vedere al comunicaţiilor, Miercurea Ciuc
ocupă locul central, iar nu Livezii. Comu329
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nitatea se simte izolată dar este, în acelaşi
timp, puternic ancorată în instituţiile care-i
asigură identitatea. Braşovul şi Bucureştiul
sunt cele mai importante repere, urmate
de Cluj, Târgu Mureş şi, excepţional, Iaşi.
Oamenii îşi reprezintă corect distanţele,
dar, datorită sentimentului de izolare-frustrare, în câteva situaţii plasează Bucureştiul
„în opoziţie” cu celelalte localităţi (de pildă,
Braşovul este reprezentat după Miercurea
Ciuc, pe aceeaşi linie cu Clujul şi Tg. Mureşul, în opoziţie cu Bucureşti), sau mai mic,

ceea ce este în consonanţă cu opinia conform căreia „Bucureştiul i-a uitat (trădat)”
- expresie adeseori întâlnită pe teren. Este
interesant de observat că centrul comunităţii este o cale de comunicaţie – viaductul
şi calea ferată, o deschidere. Cea de-a doua
ancoră identitară a locuitorilor din Livezi
este Biserica ortodoxă. Axa care leagă Viaductul de Biserică este accentuată în hărţile-proiecţii, deşi pe teren, drumul dintre
acestea este de pământ şi greu de parcurs,
peste văi.

Figură 13. Biserica şi calea ferată sunt cei doi poli ai spaţiului din Livezi

Există însă şi situaţii, în special în rândul
tinerilor, în care biserica nu există ca punct
central, sau, unde toate centrele sunt reprezentate plat, fără vreun nucleu semnificativ al comunităţii. Funcţia căii ferate,
de trambulină idealizată, este ilustrată şi
prin faptul că calea ferată-Viaductul Cracău sunt, în prezent, mai bine valorizate
decât staţiile de cale ferată din zona satului. Aceasta pentru că, în special în ultimii
ani, navetismul industrial al locuitorilor s-a
redus substanţial. Din calea ferată a rămas,
ca o inerţie, proiecţia ei idealizată.

O altă observaţie este legată de conexiunile cu localităţile învecinate: conform
declaraţiilor conducerii Composesoratului din Mihăileni, de care aparţine şi satul
Livezi, laptele din comună este preluat de
către firma Gordon, din satul Bulgăreni,
comuna Lupeni, bazinul Odorheiului.
Laptele presupune o relaţie aproape cotidiană cu procesatorul. Nici unul dintre
locuitorii Livezilor însă nu au menţionat
însă această relaţie economică şi, în consecinţă, nu au reprezentarea geografică a
acesteia.
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Satul Doboi-Imper – Harghita, comuna Plăieşii de Jos

Figură 14. Reprezentare ideal-tipică în Doboi, cu axa între Biserica din deal şi pod. De asemenea, locuinţa personală este personaj central în reprezentarea asupra spaţiului. O altă axă importantă este
drumul judeţean, care canalizează legăturile comunităţii cu un exterior insuficient precizat, al cărui
element central este adeseori Miercurea Ciuc, la 30 km spre NordVest. Observăm numele maghiarizat al lui Andrei Vanea. Limba română, în Doboi, se mai vorbeşte duminica, la biserică.

perioadă de confuzie spaţială privind rolul şi rostul lor în comunitate. Aflată în plin
proces de dezintegrară comunitară, populaţia românească s-a retras într-o veche
vatră de sat, Doboi. Pentru autoritatea locală Doboi are statut de „stradă” – un element care solicită renunţarea la pretenţii
identitare deosebite. Punctul central al
axei comunităţii româneşti din Doboi sunt
podul şi Biserica ortodoxă, perpendiculare pe drumul comunal. În multe situaţii
Biserica este asociată cu Şcoala, dat fiind
că prin „Biserică” oamenii înţeleg şi vechea casă parohială, unde au loc şi ore cu
cei trei copii care mai vin la „şcoala românească”. În aceste condiţii este interesantă
percepţia Doboi-ului ca punct de plecare
central în reprezentarea asupra spaţiului
local şi naţional, aspect aflat în opoziţie

Doboi este un loc special. Aici limba
română se mai vorbeşte doar la biserică.
Numele locuitorilor sunt aproape toate
maghiarizate. Pe de altă parte, cele trei
unguroaice din sat, măritate cu români,
se consideră românce.
Ca şi în celelalte localităţi, comunitatea
este slab conexată cu altele din judeţ, cel
puţin la nivelul percepţiei colective. Doboi
- pentru majoritatea românilor, Plăieşi-Imper pentru ceilalţi, orbitează în jurul Miercurea Ciuc, cu trimiteri spre Braşov şi spre
Bucureşti. Remarcăm că pentru reprezentanţii autorităţii statului român, în cazul
de faţă al celor din poliţie, comunitatea
este complet suspendată în spaţiul social
înconjurător. Reprezentanţii intervievaţi
nu îşi reprezintă comunitatea în relaţie cu
ceva anume, ceea ce denotă, probabil, o
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cu statutul marginal din actuala ecologie
a comunei Plăieşii de Jos, din care face
parte. Aceeaşi perspectivă, a locului de
reşedinţă ca punct de plecare, o are şi
majoritatea etnicilor de limbă maghiară
(Imper, Plăieşi, Casinul Nou sau Iacobeni).
De altfel, aceasta este una dintre trăsăturile care diferenţiază Plăieşi-Doboi de
situaţia din Livezi. În Livezi, sat românesc
într-o demografie dominant maghiarofonă, percepţia colectivă este aceea a izolării
şi este centrată pe Biserică şi pe podul de
cale ferată. Comunitatea Livezilor apare
marginală în raport cu geografia înconjurătoare, aspirând spre un Bucureşti care,
deşi foarte dorit (vezi amplasarea lui în câteva situaţii de aceeaşi parte a Carpaţilor
cu alte oraşe ardeleneşti), este nefiresc de
îndepărtat. În Plăieşi-Doboi comunitatea
este centrală şi mai preocupată către contacte, în special cu Miercurea Ciuc, care
adeseori este reprezentat ca centru de interes, urmat de Braşov, dar şi cu altele. În
acelaşi timp, ca şi la Hăghig sau Livezi, nici
în cazul de faţă nu se înregistrează un contact foarte strâns cu localităţile apropiate
din judeţ, fie ele comune sau oraşe: cu excepţia Miercurea Ciuc, şi a unei sporadice
menţiuni a Băilor Tuşnad, acestea pur şi
simplu nu există. Braşovul este principalul pol de atracţie în plan naţional, urmat
de vecinătatea apropiată, dar din alt judeţ
– Târgu Secuiesc. Alături de Braşov, în reperele spaţiale naţionale ale locuitorilor
intervievaţi mai apar Bucureşti şi Cluj.
În ceea ce priveşte diferenţa dintre cele
două comunităţi etnice, românii îşi plasează reprezentarea axială a spaţiului între Biserica ortodoxă şi podul peste râul
Caşin, Biserica împreună cu Casa Parohială (unde se află şi „Şcoala românească”).
Pentru comunitatea de limbă maghiară centrul administrativ al comunei
este mai important decât biserica, apoi
urmează şcoala. În plus, la mai toţi românii casa personală este punct central
în axa comunităţii, uneori împreună cu

casele celorlalţi membrii ai comunităţii
de apartenenţă. Situaţia am mai întâlnito cu o frecvenţă ridicată la Iarăş, comuna
Hăghig, acolo unde geografia mentală nu
pare a avea o axă precisă. Refugierea comunităţii la nivelul propriei locuinţe este
de natură să arate seriozitatea situaţiei
identităţii româneşti: aceasta din experienţă colectivă în spaţiul public s-a
retras în spaţiul particular, privat.
(…)
Concluzii
Semnul sub care stă problematica etnică în Harghita-Covasna este acela al precarităţii. Zona are mai multe straturi de
realitate, peste cel al interacţiunii cotidiene, funcţional, superpunându-se cel identitar, etnic. Etnicitatea în zona investigată
este structurată comunitar pe două direcţii diferite: avem comunităţi naturale, propriu-zise şi comunităţi imaginate, aflate
în plină ofensivă politico-administrativă.
Primul tip de comunitate este întâlnit în
special acolo unde gruparea socială este
naturală, construită pe afinităţi tipice lumii rurale: rudenie, vecinătate, acolo unde
ideologia este mai puţin evidentă. Principala comunitate etnică fără ideologie
manifestă în spaţiul administrativ-public
este comunitatea românească. Ambele
comunităţi etnice suferă însă de oboseală
demografică vizibilă. Comunitatea românească se retrage sub presiunea înaintării
comunităţii imaginate maghiare. Aceasta,
aflată în plin „imperialism etnic”, îşi reifică
resorturile care-i permit reproducerea şi,
deşi se bucură de succesul cuceririi administraţiei, se află pe o pantă descendentă
demografic.
Sistem şi lipsa de sistem
Dincolo de un anumit joc de scenă
practicat de autorităţile locale, spaţiul secuiesc la nivelul percepţiei şi al faptelor
este deja o altă ţară. Aici factorul maghiar
acţionează pe toate planurile coordonat,
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ar fi depăşit 10% în 2011). Şi totuşi, tinerii
aceştia au trecut pentru că traseul lor academic ascultă de alte imperative, având
ca ţintă Budapesta sau secţiile maghiare
de la universităţi din România (Cluj cel
mai adesea). Şi tot în domeniul educaţiei, la Ghimeş-Făget, de pildă, pentru a nu
pierde clasa cu predare în limba maghiară
de la Colegiul local, au convins o clasă de
români să treacă la secţia maghiară, oferindu-le diverse avantaje (acum părinţii şi
copiii vor înapoi la secţia română, „pentru
că nu au ce face cu limba maghiară” …).
Acolo unde administraţia este controlată de maghiari, comunitatea maghiară
este nevoită să trăiască în cadrele unei
comunităţi imaginate care îi limitează
aspiraţiile la ideologia „reproducerii etnice”, iar, pe de altă parte comunitatea
românească este pusă în inferioritate absolută în ceea ce priveşte afirmarea ei ca
şi grupare socială autonomă. Ideologia
afectează vecinătăţile, slăbind ambele comunităţi: una devine imaginată, o formă
fără fond, cealaltă se pierde, se destramă
în acţiuni individuale şi, în final, intră în
extincţie (vezi cazul Doboi).

astfel încât şocurile generate de criza
economică, de sincopele demografice
etc. sunt mult mai bine suportate. Aşa de
pildă, sunt localităţi unde interlocutorii
ne-au relatat că tinerii maghiari sunt susţinuţi să-şi găsească loc de muncă atât de
către întreprinzătorii maghiari cât şi de
către autorităţile locale. Întreprinzătorii
maghiari controlează munţii şi economia
locală. Totodată, etnicii maghiari domină
(ca şi până în 1989 de altfel) autoritatea
locală. În felul acesta, chiar dacă populaţia în ansamblu îmbătrâneşte, tinerii sunt
efectiv încurajaţi să se stabilească în sat, în
timp ce românii nu-şi pot găsi locuri de
muncă nici în administraţie, nici în economia locală pentru că … sunt români
(nu cunosc limba maghiară, cunoaşterea
limbii române încetând să mai fie o cerinţă). De asemenea, educaţional, a apărut
un sistem cvasiparalel, cu costuri probabil
mari pe termen lung, în sensul că bacalaureatul se dă de formă, nivelul de pregătire al tinerilor maghiari fiind foarte slab
(un inspector din jud. Harghita ne spunea
că, probabil, promovabilitatea la bacalaureat în judeţele Harghita şi Covasna nu
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