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Sumarul studiilor

Agnieszka Barszczewska: Problema identităţii la ceangăii din Moldova (1860–1916): 
factori politici. Autoarea de origine poloneză, abordează printr-o lentilă istorică factorii po-
litici care au influenţat identitatea ceangăilor moldoveni. Sursa de bază a studiului o constituie 
munca de documentare din Arhivele Secrete ale Vaticanului (Archivio Segreto Vaticano) respectiv 
Sfânta Congregaţie a Evanghelizării (Archivio Storico della Congregazione per l”Evanghelizazzione 
dei Popoli), documente care lipseau până acuma din prisma de cercetare a ceangăilor. În studiul 
ei autoarea pune accent pe factorii de natură politică din perioada 1860 şi 1916 care au jucat un 
rol în formarea identităţii ceangăilor moldoveni. Concluzia importantă a studiului relevă cum 
că Vaticanul îngrijorat de propria influenţă politică într-o ţară ortodoxă ca Romania, cu toate 
că cunoştea necesităţile propriilor credincioşi, acceptînd condiţiile guvernului român, şi prin 
acţiunile de răspîndire a catolicismului printre români ortocşi, a contribuit în sfîrşit la procesul 
de contopire lingvistică, culturală şi religioasă a populaţiei de ceangăi şi români. 

Tánczos Vilmos: Cu raportorul Consiliului Europei la ceangăii din Moldova. No-
tiţele unui drum în Moldova. 5-8. sept. 2000. În anii 1990 instituţiile oficiale ale statului şi 
biserica catolică din Moldova a comis o succesiune de violare de drepturi în rândul ceangăilor 
din Moldova. Putem aminti aici manipulările recensămintelor sau interzicerea predării limbii 
maghiare în şcoli. Asociaţia Ceangailor Maghiari din Moldova a protestat împotriva acestora 
atât în foruri române cât şi internaţionale. Au fost publicate câteva articole despre asimilarea 
violentă în ziarele Vest Europene. Consiliul European şi FUEV (Uniunea Federativă a Popu-
laţiilor Europene) în iulie 1999 împreună au trimis o comisie de investigare pentru a examina 
situaţia ceangăilor din Moldova. Autorul a luat parte ca expert în această investigare, iar studiul 
a fost scris în urma acestor experienţe. 

Peti Lehel: Forme de viaţă transnaţionale şi sectele. Despre posibilităţile de 
interpretare a noilor fenomene religioase în satele ceangăilor moldoveni. Acest 
studiu îşi propune să analizeze fenomenul de modernizare a satelor ceangăilor moldoveni din 
perspectiva religiozităţii. Interpretează de asemenea, cele mai semnificative schimbări în forme-
le de viaţă şi de religiozitate tradiţională, alterarea valorilor centrale, tendinţele de secularizare 
şi apariţia sectarianismului. Autorul susţine că experienţa religioasă se exilează din sfera de legi-
timare a comunităţii şi a (Bisericii), aşa încât individualizarea experienţei religioase conduce la 
pluralizarea viziunilor despre lume. Graduala impersonalizare a controlului social, schimbarea 
normelor care afectează viaţa de zi cu zi, destabilizarea rolului valorilor religioase, individua-
lizarea comunităţii, în fond efectele transformatoare ale modernizării pe societate, împiedică 
biserica romano-catolică să integreze în continuare toată populaţia satelor de ceangăi, care în 
număr din ce în ce mai semnificativ aderă la noi învăţături, acestea oferind o viziune mai ac-
tualizată asupra lumii, precum şi noi seturi de norme comunitare/religioase. Autorul susţine că 
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sectarianismul este parte a strategiilor de modernizare, şi că ca consecinţă a a formelor de viaţă 
transnaţionale sectele au devenit, parte a mobilităţii sociale.

Meinolf Arens: Un grup etnic în câmpul de tensiune a politicilor demografice 
totalitare. Ceangăii/ungurii moldoveni în contextul relaţiilor româno-ungaro-
germane (1944). Potrivit cercetătorului muenchenez istoria ceangăilor moldoveni a fost mai 
profund influenţată de marile evenimente istorice europene, decât se bănuia mai devreme. Tre-
buie observat de exemplu rolul lor în spaţiul definit pentru ei de cele două regimuri totalitare 
ale secolului 20. Evenimentul cheie de pe partea maghiară o constituie proiectul de „repatriere” 
din vara anului 1944, proiect care ulterior a eşuat. Exemplul istoric ne arată clar poziţiile ideo-
logice ale guvernului ungar şi cel român, respectiv rolul Germaniei hitleriste, referitor la cazul 
etnicilor ceangăi.

Ilyés Sándor: Imaginea ceangăilor în presa ardeleană maghiară la început de mile-
niu. Studiul de faţă încearcă o interpretare a discursului despre ceangăii din Moldova dintr-un 
anumit punct de vedere şi se bazează pe un anumit corpus de texte. La începutul noului mileniu 
presa maghiară din Transilvania a considerat situaţia ceangăilor ca o tematică principală, având 
drept urmare un proces de colonializare narativă a acestora. După modelul naţiunii culturale, 
ceangăii au devenit o parte integrantă a naţiunii maghiare, fiind reprezentaţi ca grupul cel mai 
defavorizat, un adevărat simbol al sorţii naţionale.

Kinda István: Obiceiuri de pedepsire a ceangăilor moldoveni. În cadrul prezentului 
studiu dorim să prezentăm sistemul pedepselor folosite în satele ceangăilor moldoveni. Prin 
compararea exemplelor vest-europene, secuieşti, şi a ceangăilor, o să accentuăm aspectul unitar 
şi paneuropean al obiceiurilor de pedepsire a iluminismului şi a modernităţii. Prezentând cele 
mai specifice pedepse la ceangăi subliniem formele arhaice de restabilire a armoniei, de supri-
mare a devianţelor, în fond rădăcinile cultural-istorice a formelor de restabilire a ordinii. Acest 
segment al culturii ceangăilor moldoveni relevă practici sociale tipice precum sancţiunile, şi 
răzbunarea socială în sfera cutumei. 

Iancu Laura: Obiceiuri calendaristice întru-n sat moldovean (Magyarfalu)*. Autoa-
rea îşi propune să descrie obiceiurile calendaristice ale unui sat ceangău din Moldova. În analiza 
ei motivul central o constituie obiceiurile ca instrumente de organizare, păstrare, sistematizare, 
funcţionare a informaţiilor culturale în viaţa cotidiană a comunităţii. Autoarea crede deopotrivă 
că obiceiurile comunităţii de ceangăi maghiari din Moldova denotă mai mult, şi anume speci-
ficul etnic al culturii locale, iar aceste obiceiuri „etnice” pot fi considerate trăsături distinctive 
ale culturii respective. Sistemul de obiceiuri interpretat în acest mod, pe plan formal diferenţi-
ază comunităţile spre exterior, iar pe planul conţinutului spre interior, oferind un model unic 
de orientare pentru cei din interiorul comunităţii. În sfârşit obiceiurile înglobează totalitatea 
vieţii, a comunităţii (individul–semenul–mortul şi Dumnezeul) şi cele trei ipostaze ale timpului 
(trecut–prezent–viitor). Autoarea aduce date recente pentru a-şi susţine punctele teoretice.

 * Prezentul studiu este o formă prescurtată a disertaţiei susţinute la Catedra de Antropologie Culturală şi Etnografie 
al Universităţii din Szeged. Cercetarea a fost susţinută de M.T.A. (Academia Maghiară de Ştiinţe) Centrul de Cer-
cetare a Minorităţilor, respectiv de numărul 68325 din OTKA.


