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Rezumat
Odată cu căderea comunismului, Europa Centrală și în perioada Austro-i de Est a început un proces de
redefinire în cadrul noilor configurația discursului identitarii politice, economice, istorice și în perioada Austro-i culturale. În contextul
declinului ideologiei comuniste, influenția discursului identitara ideilor socialiste a scăzut considerabil, iar identitatea
de clasă nu a mai constituit o alternativă viabilă.
Acest vid ideologic a fost rapid umplut de nația discursului identitarionalism. 1 Țările ex-comuniste și-au luatările ex-comuniste și în perioada Austro-i-au luat
„revanşa identitară”, întoarcerea spre dimensiunea etnică implicând, în unele cazuri, folosirea
violenția discursului identitarei. Noul proiect politic făurit, în mare parte, tot de elita vechiului regim îi transforma pe
aceși în perioada Austro-tia în promotorii cauzei nația discursului identitarionale. În același în perioada Austro-i timp, proiectul oferea societăția discursului identitarii confuze o
soluția discursului identitarie de ordin psihologic, aceea că valorile esenția discursului identitariale, precum nația discursului identitarionalismul, nu și în perioada Austro-i-au alterat
semnificația discursului identitaria. Noua autoritate statală presupunea și în perioada Austro-i reconstruirea unei societăția discursului identitari civile care urma să
promoveze o nouă legătură socială. Acest lucru nu doar legitima puterea, dar și în perioada Austro-i distrăgea atenția discursului identitaria
de la problemele economice și în perioada Austro-i politice existente.
Astfel, nația discursului identitarionalismul a revenit puternic pe scena politică, jucând un rol cheie în discursurile
ideologice din primii ani ai perioadei de tranziția discursului identitarie în Europa Centrală și în perioada Austro-i de Est. Întoarcerea la
nația discursului identitarionalism a fost marcată și în perioada Austro-i de problematica minorităția discursului identitarilor nația discursului identitarionale care „a recăpătat o mare
relevanția discursului identitară (...), ceea ce nu doar că afectează integrarea europeană, dar și în perioada Austro-i revitalizează dezbaterea
privind natura și în perioada Austro-i viitorul nația discursului identitariunilor europene.”2
Conceptul de minoritate etnică este strâns legat de noția discursului identitariunea de identitate care este cotată
„la modă” pe scena politico-socială, în mass-media și în perioada Austro-i în mediile academice. De exemplu, între
anii '60 și în perioada Austro-i anii 2000, numărul înregistrărilor pentru literatura privind tema identităția discursului identitarii a crescut cu
un factor de 49,5.3 În lumina influenția discursului identitarei fireși în perioada Austro-ti a specialiși în perioada Austro-tilor, care etichetează doar unele tipuri

1

Adrian Guelke, “The Multifaceted Nature of Ethno-Nationalism”, în Adrian Guelke (ed.), The Challenges of EthnoNationalism. Case Studies in Identity Politics, Ed. Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2010, p. 2.
2
Giuseppe Motta, Less than Nations: Central-Eastern European Minorities after WWI, volumul 2, Ed. Cambridge
Scholars Publication, Cambridge, 2013, p. 229.
3
Vivian L. Vignoles, Seth J. Schwartz, Koen Luyckx, “Introduction: Toward an Integrative View of Identity”, în S.J.
Schwartz, K. Luyckx, V. L. Vignoles, (ed.), Handbook of identity theory and research, 2011, p. 2.
https://www.researchgate.net/publication/225212182_Introduction_Toward_an_Integrative_View_of_Identity
accesat la 06.09.2019
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de identităția discursului identitari, primul instinct când auzim cuvântul identitate nu va fi să ne gândim la vârstă, gen
sau clasă, ci mai degrabă la etnie, rasă, religie.4
Termenul minoritate nu are o definiția discursului identitarie universal acceptată, ași în perioada Austro-a că noi vom opera cu
definiția discursului identitaria acceptată de majoritatea ția discursului identitarărilor membre ale Uniunii Europene, definiția discursului identitarie formulată de
Francesco Capotorti5 în raportul său către Naţiunile Unite din anul 1977. Conform acestui
profesor de drept internația discursului identitarional, minoritatea este „un grup de persoane, inferior numeric restului
populația discursului identitariei unui stat, într-o poziția discursului identitarie nedominantă, ai cărui membri - fiind cetăția discursului identitareni ai statului posedă caracteristici etnice, religioase sau lingvistice diferite de cele ale restului populația discursului identitariei și în perioada Austro-i
care prezintă, fie și în perioada Austro-i numai implicit, un sentiment de solidaritate, îndreptat spre păstrarea culturii,
tradiția discursului identitariilor, religiei sau limbii lor.”6
În lucrarea Reconstruc ia identitară a minorită ii slovace din Transilvania. O abordare
constructivistă și discursivăi discursivă ne-am concentrat atenţia asupra situația discursului identitariei comunităția discursului identitarilor de slovaci din
Transilvania după anul 1989. Prin demersul nostru ne-am propus, pe de-o parte, să contribuim la
îmbogăția discursului identitarirea informația discursului identitariilor despre slovacii din România scoția discursului identitarând la lumină documente de arhivă,
pe de altă parte, să analizăm un subiect puția discursului identitarin dezbătut în literatura de specialitate: reconstrucția discursului identitaria
identitar-colectivă la slovacii din România după căderea comunismului.
Delimitarea cercetării implică două coordonate – pe de-o parte este coordonata timpului, pe
de altă parte este cea a spaţiului geografic. Delimitarea ca timp (perioada postdecembristă)
debutează cu momentele imediat următoare evenimentelor din decembrie 1989 şi se încheie la
sfârși în perioada Austro-itul mandatului parlamentar 2012-2016. Delimitarea geografică vizează România, mai exact
zona de vest a ția discursului identitarării, cu precădere Transilvania, județia discursului identitarele Arad, Bihor și în perioada Austro-i Sălaj. Considerentele
alegerii acestui spația discursului identitariu au fost de ordin numeric (cea mai mare parte a slovacilor din România
trăiesc în aceste trei județia discursului identitare), istoric (primii coloniși în perioada Austro-ti s-au ași în perioada Austro-ezat în aceste zone) și în perioada Austro-i al importan ția discursului identitarei
(aici au activat primii lideri slovaci care au militat pentru conși în perioada Austro-tientizarea identităția discursului identitarii etnice
colective, aici au fost înființia discursului identitarate primele organizația discursului identitarii/asociația discursului identitarii slovace).
Conform recensământului efectuat în 2011, în România trăiesc 13.654 de slovaci, adică
0,067% din totalul populația discursului identitariei, care, împreună cu cehii, sunt reprezentanția discursului identitari în Parlamentul
4

Thomas Hylland Eriksen, “Ernest Gellner and the Multicultural Mess”, în Sinisa Malesevic, Mark Haugaard (ed.)
Ernest Gellner and Contemporary Social Thought, Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 174.
5
Francesco Capotorti, Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities.
Special Rapporteur of the UN Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and protection of Minorities, UN
Doc., E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1 UN Sales No. E.78.XIV.1(1979).
6
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/internationallaw.aspx accesat la data de 04.04.2021
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României de un deputat. În această lucrare ne vom referi cu precădere la cele două mari „familii“
de slovaci din România: slovacii luterani din zona Aradului și în perioada Austro-i slovacii romano-catolici din zona
Bihor-Sălaj (care împreună formează o singură zonă etnografică). 7 De-a lungul istoriei slovacilor
pe meleagurile României actuale, în aceste zone s-au concentrat cele mai mari comunită ția discursului identitari de
slovaci.
Primele însemnări despre slovacii din Transilvania au fost întocmite de preoția discursului identitarii și în perioada Austro-i învăția discursului identitarătorii
care și în perioada Austro-i-au desfăși în perioada Austro-urat activitatea în Țările ex-comuniste și-au luatinuturile de Jos ale imperiului Habsburgic în secolele al
XVIII-lea și în perioada Austro-i al XIX-lea.8 Scrise, în general, sub forma articolelor de presă și în perioada Austro-i având o motivația discursului identitarie
politică, aceste lucrări au urmărit miși în perioada Austro-carea migranția discursului identitarilor și în perioada Austro-i au descris cultura și în perioada Austro-i obiceiurile
acestora.9 În prima perioadă de la ași în perioada Austro-ezarea slovacilor în Transilvania, comunitatea evanghelică
nădlăcană a întreprins o activitate editorială și în perioada Austro-i publicistică bogată.
Odată cu înființia discursului identitararea, în anul 1929, a revistei Slovenský týždenník10 [Săptămânalul slovac] al
cărei redactor și în perioada Austro-ef a fost preotul evanghelic Ján Kmeť, slovacii locali au publicat diverse articole
despre viația discursului identitara comunităția discursului identitarii din care făceau parte.11 După o scurtă perioadă de pauză, în 1936
publicația discursului identitaria a fost relansată sub numele de Naše snahy [Strădaniile noastre]; chiar dacă și în perioada Austro-i aceasta a
avut o pauză de câția discursului identitariva ani, ea publică și în perioada Austro-i în prezent articole despre viația discursului identitara comunităția discursului identitarii atât în limba
slovacă, cât și în perioada Austro-i română.12
Iniția discursului identitarial, despre slovacii din zona Bihor-Sălaj au scris preoția discursului identitarii romano-catolici care au activat
în aceste comunităția discursului identitari, cu preponderenția discursului identitară în limba maghiară.13 Ulterior, învăția discursului identitarătorii din Cehoslovacia
7

Claudia Cardoș, Radu Carp, Ștefan Herchi, Cristina Matiuță, Perspectivele minorității slovace din România în
contextul migrației și al provocărilor socio-demografice, Ed. Eikon, București, 2020, p. 9.
8

De exemplu: Matej Markovič (1707-1762), Samuel Tešedík (1742-1820), Jánoš Ágošton (1787-1863), Daniel Zajac
(1804-1870), Ľudovít Haan (1818-1891) și Michal Žilinský (1838-1925).
9

Ján Botík, „Începuturile cercetărilor slovacilor din Câmpia Maghiară”, în Jakab Albert Zsolt, Peti Lehet (ed.),
Minorități în zonele de contact interetnic. Cehii și slovacii în România și Ungaria, Ed. Institutului pentru studierea
problemelor minorităților naționale, Cluj-Napoca, 2010, pp. 34-36; De menționat că uzanțele istoricilor slovaci cu
pregătire românească traduc Alfold cu sintagma Ținuturile de Jos, pe când editorii acestui volum au folosit
sintagma de Câmpia Maghiară, conform înțelesului maghiar.
10

Scopul revistei, expus în primul său număr, a fost educarea slovacilor și creșterea nivelului lor de cultură.

11

Ján Kukučka, “Slovenské kultúrne spolky a tlač v Nadlaku” [Asociațiile culturale slovace și presa din Nădlac], în
Variácie 3, Ed. Kriterion, București, 1981, p. 196.
12

Ibidem, p. 179.

13

De exemplu, la parohia romano-catolică din Șinteu se păstrează un manuscris în limba maghiară din perioada
interbelică care prezintă aspecte din viața enoriașilor slovaci precum botezul, sărbătoarea tainei mirului, nunta,
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trimiși în perioada Austro-i în misiuni didactice au scris articole despre comunitatea locală, articole publicate atât în
România, cât și în perioada Austro-i în Cehoslovacia.
În Cehoslovacia, mai ales în a doua jumătate a secolului al XX-lea, s-a manifestat un
interes constant despre viația discursului identitara slovacilor din afara graniția discursului identitarelor; volumul de referinția discursului identitară în istoriografia
de specialitate este intitulat Slováci vo svete [Slovacii în lume]14 și în perioada Austro-i prezintă viația discursului identitara slovacilor spre
Țările ex-comuniste și-au luatinuturile de Jos ale Imperiului Habsburgic de la primele valuri de colonizare până în secolul al
XX-lea. Dintre cei mai renumiția discursului identitari cercetători, îi amintim pe Ján Sirácky 15, Ján Botík,16 Jozef
Štolc,17 Ján Gomboš,18 Ján Jančovič,19 Milan Krajčovič,20 Miroslav Kmeť21. Principalele direcția discursului identitarii
de cercetare ale acestora au fost descrierea și în perioada Austro-i analiza etapelor migrația discursului identitariei, al fenomenelor
lingvistice și în perioada Austro-i culturale tipice slovacilor de peste hotare, dar și în perioada Austro-i interacția discursului identitariunile cu alte etnii și în perioada Austro-i
importanția discursului identitara lor simbolică în formarea identităția discursului identitarii de grup.22
Căderea regimului comunist în 1989 a creat noi posibilităția discursului identitari de cercetare, astfel că în anul
1994 a fost înființia discursului identitarată Societatea Culturală şi Ştiinţifică „Ivan Krasko” . Aceasta deția discursului identitarine o editură
care a prilejuit publicarea de cărția discursului identitari și în perioada Austro-i reviste despre slovacii din România. Treptat, minoritatea
slovacă a atras și în perioada Austro-i interesul cercetătorilor de la universităția discursului identitarile româneși în perioada Austro-ti și în perioada Austro-i al celor din cadrul
Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale. Minoritatea slovacă din
România a rămas pe agenda cercetătorilor din Slovacia și în perioada Austro-i după 1989, acesteia fiindu-i diverse
studii care analizează aspecte din viația discursului identitara și în perioada Austro-i istoria slovacilor, predominând temele legate de tradiția discursului identitarii
populare, folclor, precum și în perioada Austro-i cele ce vizează particularităția discursului identitarile lingvistice sau cercetări comparative
privind slovacii din Serbia, Ungaria etc.

înmormântarea.
14
Ján Sirácky și col., Slováci vo svete, Ed. Matica slovenská, Martin, 1980,
15
Ján Sirácky, Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. Storočí, Ed. Slovenskej akademie vied, Bratislava, 1966.
16
Ján Botík, Dolnozemskí Slováci. Tri storočia vysťahovaleckých osudov, spôsobu života a identity Slovákov
v Madarsku, Rumunsku, Srbsku a Bulharsku, Ed. Ivan Krasko, Nădlac, 2011.
17
Jozef Štolc, “Slovenské jazykové ostrovy na Dolnej zemi ako predmet jezykovedného výskumu”, în Slováci
v zahraničí 1, Ed. Matica slovenská, Martin, 1971.
18
Ján Gomboš, Slováci v južnej časti Dolnej zeme: výber z prameňov: od konca 17. do konca 18 storočia, Békešská
Čaba, 2008.
19
Ján Jančovič, Z kolísky na Dolnu Zem, Ed. Matica slovenská, Martin, 2004.
20
Milan Krajčovič, Slovenská spoločnosť v Uhorsku. Slováci a Juhoslovania v národnoemancipačnom zápase v 30. až
70. rokoch 19. storočia, Ed. Veda, Bratislava, 1986.
21
Miroslav Kmeť, Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. Storoči, Ed. Ivan Krasko, Nădlac, 2010.
22
Ján Botík, „Începuturile cercetărilor slovacilor din Câmpia Maghiară”, op. cit., p. 36.
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În concluzie, studiul minorităția discursului identitarii slovace din România, fie întreprins de cercetători din
România, fie din străinătate, a urmat un parcurs ascendent, oferind o bază solidă pentru viitoare
anchete.
Aportul lucrării
Prezenta lucrare propune plasarea problematicii minorităţilor naţionale în perspectiva
teoriei discursului din dorinția discursului identitara de a obția discursului identitarine o imagine mai nuanția discursului identitarată asupra complexităția discursului identitarii
subiectului supus cercetării. Am ales să ilustrăm aceste aspecte cu ajutorul unei analize empirice
asupra comunităția discursului identitarii slovacilor din Transilvania care constituie doar sporadic subiect de studiu
al cercetătorilor din România.
Această lucrare se încadrează în curentul constructivismului, optica teoriei discursului, a
simbolurilor limbajului și în perioada Austro-i a reprezentării fiind puția discursului identitarin utilizate în analiza identită ția discursului identitarii colective
slovace din România. Demersul nostru, deși în perioada Austro-i pluridisciplinar, poate fi încadrat în și în perioada Austro-tiinția discursului identitarele politice,
dacă ne gândim mai ales la partea dedicată caracterului politic al grupului minoritar și în perioada Austro-i la relația discursului identitariile
sale atât cu statul de origine, cât și în perioada Austro-i cu cel de reși în perioada Austro-edinția discursului identitară. Din perspectiva analizei identitare,
lucrarea ar putea fi considerată ca aparția discursului identitarinând și în perioada Austro-tiinția discursului identitarelor sociale.
Dacă majoritatea lucrărilor de până acum se încadrează, în special, în domeniul etnografiei
și în perioada Austro-i al studiilor culturale și în perioada Austro-i lingvistice, prezenta lucrare poate fi plasată în domeniul și în perioada Austro-tiinția discursului identitarelor
politice datorită analizei relația discursului identitariilor de putere majoritate-minoritate și în perioada Austro-i a discursului liderilor
comunităția discursului identitarii. În ceea ce priveși în perioada Austro-te minoritatea slovacă, aceste subiecte au fost puția discursului identitarin studiate în
spația discursului identitariul academic românesc
Din punct de vedere metodologic, noutatea pe care o aduce această lucrare este utilizarea
teoriei discursului și în perioada Austro-i a analizei materialelor video de arhivă (inaugurarea și în perioada Austro-colilor cu predare în
limba slovacă din Bihor și în perioada Austro-i Sălaj în perioada interbelică) și în perioada Austro-i din mass-media (emisiuni ale
televiziunii române dedicate minorităția discursului identitarilor). Studiul interpretează fragmente din trecutul și în perioada Austro-i
prezentul comunităția discursului identitarii prin discursul membrilor săi, fie că vorbim de liderii politici din tribuna
Parlamentului, fie că vorbim de oamenii de rând în cadrul vieția discursului identitarii cotidiene și în perioada Austro-i a zilelor de
sărbătoare. În toate aceste cazuri, am avut constant în vedere faptul că discursul nu poate fi
neutru, ci este influenția discursului identitarat de caracterul personal și în perioada Austro-i de reprezentările sociale comune (opinii
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împărtăși în perioada Austro-ite) ale grupului, motiv pentru care am încercat să ția discursului identitarinem cont de detalii precum ocazia
evenimentului, participanția discursului identitarii și în perioada Austro-i acția discursului identitariunile sociale ași în perioada Austro-teptate.23
Minoritatea slovacă din Transilvania are o serie de caracteristici particulare. În primul
rând, nu putem vorbi de o minoritate foarte bine închegată din punct de vedere intern, cu legături
strânse între slovacii din toate regiunile României, deoarece există diferenția discursului identitare de ordin confesional,
lingvistic, precum și în perioada Austro-i deosebiri ce privesc modul de migrare pe teritoriul României de azi,
regiunea de provenienția discursului identitară din Slovacia etc.
În al doilea rând, această comunitate a avut mereu statutul de comunitate dominată în
Transilvania, spre deosebire de maghiari care au fost comunitatea dominantă până la sfârși în perioada Austro-itul
Primului Război Mondial sau de români care au devenit comunitate dominantă după unirea de la
1918.
Menția discursului identitarionăm, de asemenea, că nu putem încadra slovacii din România în categoria
emigranția discursului identitarilor în sensul tradiția discursului identitarional al cuvântului, deoarece în perioada în care coloniși în perioada Austro-tii slovaci au
venit pe teritoriul României actuale, aceste zone făceau parte din imperiul Habsburgic, respectiv
Austro-Ungaria.
În al patrulea rând, când s-au ași în perioada Austro-ezat primii slovaci în Transilvania, în urmă cu mai bine de
două secole, nația discursului identitarionalismul slovac nu era încă format. Încă din secolul al X-lea, regiunile
Slovaciei actuale au făcut parte din Regatul Ungariei, iar nobilimea slovacă a fost maghiarizată,
fapt ce a îngreunat nași în perioada Austro-terea nația discursului identitarionalismului slovac și în perioada Austro-i formarea conși în perioada Austro-tiinția discursului identitarei colective slovace. 24 La
momentul instituția discursului identitarionalizării nația discursului identitarionalismului slovac25 în 1861 (Matica slovenská),26 comunităția discursului identitarile
de slovaci din Transilvania locuiau departe de aceste frământări și în perioada Austro-i eforturi de aproximativ un
secol.
Atunci când primii slovaci s-au ași în perioada Austro-ezat pe teritoriul României de azi, în prima jumătate a
secolului al XVIII-lea, existau tensiuni între slovacii evanghelici și în perioada Austro-i catolici și în perioada Austro-i diviziuni din punct
de vedere lingvistic.
O altă caracteristică particulară a acestei comunităția discursului identitari este trecerea de la statutul de
minoritate fără stat de origine (vreme de mai bine de două secole) la cel de minoritate etnică cu
Teun A. Van Dijk, Critical Discourse Analysis, in Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, Heidi E. Hamilton, The
Handbook of Discourse Analysis, Ed. Blackwell Publishers, Massachusetts, 2001, pp. 354- 356
24
Jean Berenger, Istoria Imperiului Habsburgilor, trad. Nicolae Baltă, Ed. Teora, Bucureși în perioada Austro-ti, 2000, p. 323.
25
Specialiștii consideră că ultima fază a naționalismului slovac este etapa instituționalizării acestuia.
26
Paul Pasteur, Histoire de l’Autriche. De l’empire multinational a la nation autrichienne (XVIII-XIX siècles), Ed.
Armand Colin, Paris, 2011, p. 58.
23
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stat de origine, la începutul anilor 1990. Slovacia este un stat tânăr cu o vechime de mai pu ția discursului identitarin de
jumătate de secol, care, după ce a obția discursului identitarinut independenția discursului identitara, și în perioada Austro-i-a intensificat legăturile cu
comunităția discursului identitarile de slovaci de peste hotare.
Analiza minorităția discursului identitarii slovace din România a fost o constantă a preocupărilor mele
academice, încă din perioada studiilor de licenția discursului identitară în cadrul Facultăția discursului identitarii de Studii Europene din
cadrul universităția discursului identitarii Babeși în perioada Austro--Bolyai, concretizate prin culegeri de teren începând cu anul 2009 în
judeţele Bihor, Sălaj, Satu-Mare și în perioada Austro-i Arad.27 Cercetările s-au materializat în forma unor articole
și în perioada Austro-tiinția discursului identitarifice apărute în volume colective, fiind publicate de către Institutul „Arhiva de Folclor a
Academiei Române”28, de Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităția discursului identitarilor Nația discursului identitarionale și în perioada Austro-i de
organizația discursului identitaria Matica slovenská29 din Slovacia.
Motivația discursului identitaria alegerii studiului de caz se bazează și în perioada Austro-i pe considerente de ordin personal:
apartenenția discursului identitara la această comunitate - fapt care ne-a facilitat implementarea observația discursului identitariei
participative și în perioada Austro-i realizarea interviurilor, cunoași în perioada Austro-terea limbii slovace - lucru care ne-a permis și în perioada Austro-i
accesul la literatura de specialitate din Slovacia.
Ipotezele cercetării
Niciun subiect nu este radicalmente nou, ași în perioada Austro-a că lectura bibliografiei de specialitate a fost
indispensabilă. Într-o primă etapă, studiind bibliografia ne-am propus să sintetizăm cunoși în perioada Austro-tinția discursului identitarele
despre tema noastră, să colectăm date și în perioada Austro-i să le analizăm pentru a dezvolta rama anchetei. Având
cunoși în perioada Austro-tinția discursului identitare prealabile și în perioada Austro-i o experienția discursului identitară concretă cu acest grup etnic minoritar, pasiunea pentru
subiect ne-a îndemnat spre o nouă cercetare. Suntem conși în perioada Austro-tienția discursului identitari că nu putem face tabula rasa;
amalgamul de experienția discursului identitare, imagini, credinția discursului identitare și în perioada Austro-i aspirația discursului identitarii, mai mult sau mai puția discursului identitarin evidente,
formează abordarea asupra acestui subiect, motiv pentru care trebuie să fim vigilenția discursului identitari în

27

Adriana Jozefina Furikova, „Portretul jendarului maghiar în timpul Dictatului de la Viena”, în Radu Mârza, Marek
Syrny (ed.), Cele două arbitraje de la Viena (1938,1940). Din perspectiva istoriografiilor română și slovacă , Ed.
Argonaut, Cluj Napoca, 2017.
28
Adriana Jozefina Fúriková, „Ajunul Crăciunului la slovacii din Bihor și Sălaj” în Ion Cuceu, Maria Cuceu (ed.),
Mentori și discipoli-85 de ani de la nașterea Profesorului Dumitru Pop, Ed. MEGA, Cluj Napoca, 2012.
Adriana Jozefina Fúriková, „Credințe despre mana laptelui la slovacii din Bihor și Sălaj” în Alina Branda, Ion Cuceu,
Cosmina Timoce-Mocanu (ed.), Antropologie și studii culturale-Perspective actuale, Ed. MEGA, Cluj Napoca, 2012.
29
Adriana Jozefina Fúriková, “Dynamika obyčají odpustovej slávnosti u slovákov z rumunského Bihoru a Sălaju”
[Dinamica obiceiului sărbătorii hramului bisericii la slovacii din Bihor și Sălaj] în Slováci v zahraničí 30 [Slovacii din
afara granițelor], Ed. Matica Slovenská, Martin, 2013.
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formularea unor obiective de analiză care nu își în perioada Austro-i propun să judece, ci să explice și în perioada Austro-i să în ția discursului identitareleagă, să
deconstruiască clivaje sociale.30
Prezenta lucrare și în perioada Austro-i-a propus să fie inovativă și în perioada Austro-i din perspectiva ipotezelor de cercetare
formulate pe baza parcurgerii literaturii de specialitate și în perioada Austro-i în urma cercetării de teren. Am
formulat trei ipoteze de cercetare din care derivă mai multe întrebări la care am încercat să
oferim răspunsuri cu ajutorul unei metodologii pluridisciplinare:
- minoritatea slovacă și în perioada Austro-i-a construit o identitate colectivă de tipul „trouble-free”31, adică sa constituit ca grup cooperant cu puterea majoritară și în perioada Austro-i și în perioada Austro-i-a formulat cererile identitare în consens
și în perioada Austro-i armonie cu statul de reși în perioada Austro-edinția discursului identitară;
- renași în perioada Austro-terea/relansarea pretenția discursului identitariilor specifice grupului minoritar răspunde nevoii afirmării
politice a unui lidership al comunităția discursului identitarii;
- datorită fluctuația discursului identitariilor istorice și în perioada Austro-i culturale, slovacii din România își în perioada Austro-i asumă mai degrabă o
identitate regională legată de Transilvania ca spația discursului identitariu multietnic.
Aceste ipoteze vor încerca să răspundă la întrebări precum: Cum este construită identitatea
colectivă etnică? Care sunt procesele prin care identitatea etnică este creată sau distrusă,
consolidată sau slăbită? În ce măsură identitatea etnică este rezultatul proceselor interne și în perioada Austro-i în ce
măsură etnia este definită și în perioada Austro-i motivată extern? Care este relația discursului identitaria minoritate-stat de reși în perioada Austro-edinția discursului identitară,
minoritate-stat de origine? De ce se activează comunitatea etnică cu ajutorul discursului? Cum se
întăreși în perioada Austro-te, din punct de vedere discursiv, bagajul identitar al unei minorităția discursului identitari; cum reuși în perioada Austro-eși în perioada Austro-te
particularitatea să devină componentă a discursului cu rădăcini politice? Ce rol a jucat elita
politică emergentă a minorităția discursului identitarii în acest proces? Cum se legitimează actorii politici în baza
reprezentării unei minorităția discursului identitari etnice? Care este conția discursului identitarinutul identităția discursului identitarii reconstruite? Care sunt
consecinția discursului identitarele schimbărilor politice în formarea identităția discursului identitarii colective? Ce tip de implicare și în perioada Austro-i
sentiment de apartenenția discursului identitară se dezvoltă odată cu schimbarea regimului politic? Ce imagini
simbolice vor fi esenția discursului identitara și în perioada Austro-i produsul noii identităția discursului identitari colective formate? Rolul identităția discursului identitarii etnice în
contextual identităția discursului identitarilor multiple? Cât de mult este dezbătută identitatea etnică în sfera publică și în perioada Austro-i
privată a minorităția discursului identitarii etnice, a statului? În ce feluri contribuie acția discursului identitariunea politică și în perioada Austro-i instituția discursului identitariile la
procesele de identificare colectivă și în perioada Austro-i diferenția discursului identitariere? Este identitatea colectivă a unei minorită ția discursului identitari un
proiect politic? Este identitatea colectivă un proces sau o sursă?
30

Luc Van Campenhoudt, Raymond Quivy cu contribuția lui Jacques Marquet, Manuel de recherche en sciences
sociales, Ed. Dunod, ediția a IV-a, Paris, 2011, p. 18.
31
Piotr Sztompka, From East Europeans to Europeans: shifting collective identities and symbolic boundaries in the
New Europe, European Review, Vol. 12, No. 4, 481–496 (2004),
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Metodologia
Ipotezele cercetării ne-au ajutat la trasarea metodologiei pe care o vom folosi. Am pornit
de la asumpția discursului identitaria constructivistă că percepția discursului identitariile sunt cruciale pentru felul în care grupurile se
definesc pe sine și în perioada Austro-i pe ceilalția discursului identitari, relația discursului identitarionează și în perioada Austro-i răspund la evenimente și în perioada Austro-i fenomene din jurul lor,
contextualizându-le și în perioada Austro-i atribuindu-le sensuri.32 În realizarea acestui demers, am folosit o
metodologie pluridisciplinară. Am apelat mai ales la teoria discursului, deoarece identitatea are o
dimensiune comunicativă, limbajul fiind principalul instrument pentru construirea și în perioada Austro-i
reconstruirea acesteia.33
Am studiat particularităția discursului identitarilor discursului emiția discursului identitarătorului (reprezentantul politic, deputatul în
Parlamentul României) și în perioada Austro-i a receptorului (comunitatea de slovaci din România). În ceea ce
priveși în perioada Austro-te emiția discursului identitarătorul, am alcătuit un corpus discursiv alcătuit din transcrierea discursurilor
susția discursului identitarinute în Parlamentul României în perioada 1992-2016 și în perioada Austro-i interviuri din presa scrisă publicată
de revista bilingvă slovaco-română „Naše Snahy” [Strădaniile noastre] și în perioada Austro-i televizate (emisiunea
dedicată minorităția discursului identitarilor etnice din Transilvania- „Transilvania Policromă” din grila TVR Cluj). În
acest sens, am folosit și în perioada Austro-i un instrument adiacent: tehnică soft de procesare de limbaj natural, care
ne-a ajutat în transcrierea discursurilor parlamentare ale reprezentanția discursului identitarilor minorităția discursului identitarilor nația discursului identitarionale.
Bogdan Cioc, dezvoltator software, ne-a pus la dispoziția discursului identitarie acest material, pe care l-a obția discursului identitarinut
folosind tehnica de procesare de limbaj natural, a utilizat interogări textuale pe discursuri extrase
automat de pe site-ul parlamentului României.
Dacă în privinția discursului identitara emiția discursului identitarătorului am colectat materiale care existau deja, fără intervenția discursului identitaria
noastră, pentru a cerceta poziția discursului identitaria receptorului am folosit interviul, chestionarul, observația discursului identitaria
participativă- instrumente metodologice care au implicat intervenția discursului identitaria noastră directă.
Având în vedere că majoritatea interviurilor s-au desfăși în perioada Austro-urat în limba slovacă, am tradus în
limba română fragmentele pertinente pentru acest studiu. Statutul de insider ne-a facilitat munca
de teren, deși în perioada Austro-i a face cercetare acasă este un demers provocant. Am realizat interviuri cu slovaci:
32

Laura Maria Herța, “Why Re-Imagining the Western Balkans is Important for the New European Union”, în
Valentin Naumescu (ed.), The New European Union and its Global Strategy: From Brexit to PESCO, Cambridge
Scholar Publishing, 2020, p. 238.
33
Jacek H. Kolodziej, “Democracy as Part of the Polish Collective Identity- the Socio-linguistic Perspective”, în
Magdalena Gora, Zdzislaw Mach (ed.), Collective Identity and Democracy. The Impact of EU Enlargement, ARENA
Report no.4/10, RECON Report nr. 12, Oslo, 2010, p. 310.
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reprezentanția discursului identitari politici, membri ai organizația discursului identitariilor culturale, politice la nivel local, regional, nația discursului identitarional
și în perioada Austro-i internația discursului identitarional, cadre didactice, elevi, studenția discursului identitari, angajația discursului identitari, și în perioada Austro-omeri, pensionari, persoane cu studii
superioare.
Am decis să întreprindem interviuri cu români și în perioada Austro-i maghiari din mai multe considerente. În
primul rând, acestea sunt comunităția discursului identitarile de referinția discursului identitară cel mai frecvent menția discursului identitarionate de slovaci în
cadrul interviurilor. În al doilea rând, atât maghiarii, cât și în perioada Austro-i românii, au deția discursului identitarinut, pe rând, rolul de
comunitatea dominantă, respectiv dominată. Ș-BOLYAI CLUJ-NAPOCAi din punct de vedere numeric, cele mai mari
comunităția discursului identitari conlocuitoare ale slovacilor din Transilvania sunt românii și în perioada Austro-i maghiarii.
În cadrul interviurilor au participat 78 de slovaci, 20 de români, tot atâția discursului identitaria maghiari, și în perioada Austro-i 20 de
cetăția discursului identitareni slovaci născuția discursului identitari în Slovacia de diferite vârste, statut social, atât din mediul rural cât și în perioada Austro-i
urban, încercând în același în perioada Austro-i timp să respectăm paritatea bărbat/femeie. Din considerente ce ția discursului identitarin de
protecția discursului identitaria datelor cu caracter personal, am decis să redăm iniția discursului identitariale fictive numelor intervieva ția discursului identitarilor,
dar să păstrăm vârsta, sexul și în perioada Austro-i domiciliul reale.
Am întreprins și în perioada Austro-i interviuri cu cetăția discursului identitareni slovaci (20 de persoane care fie trăiesc în Slovacia,
fie trăiesc în Belgia, majoritatea în mediul urban, și în perioada Austro-i au avut contact, cel pu ția discursului identitarin întâmplător,
discontinuu cu slovacii din România) pentru a vedea care este poziția discursului identitaria acestora privind slovacii
din România și în perioada Austro-i vice-versa pentru a vedea în ce măsură există o legătură simbolică de apartenen ția discursului identitară
la marea comunitate de slovaci. Pentru a obția discursului identitarine o analiză complexă a imaginii pe care cetă ția discursului identitarenii
slovaci o au despre slovacii din România, am ales să lucrăm cu cetăția discursului identitarenii slovaci căsătoriția discursului identitari cu
slovaci din România (unde am presupus o atitudine, în principiu, pozitivă și în perioada Austro-i tolerantă), dar și în perioada Austro-i cu
cetăția discursului identitareni slovaci care au fost atât în contact sporadic, cât și în perioada Austro-i constant cu slovacii din România,
persoane pe care nu-i uneși în perioada Austro-te neapărat nicio legătură sentimentală de slovacii din România.
Am colectat și în perioada Austro-i peste 50 de fotografii (unele făcute de noi, altele furnizate de subiecția discursului identitarii
noși în perioada Austro-tri, inclusiv fotografii de la începutul secolului al XX-lea), drept suport vizual al informația discursului identitariilor
obția discursului identitarinute și în perioada Austro-i dovezi pentru susția discursului identitarinerea sau completarea datelor de cercetare obția discursului identitarinute.34
Am verificat informația discursului identitariile obția discursului identitarinute în cadrul interviurilor cu studiul arhivelor și în perioada Austro-i al presei
vremii. Am întreprins cercetări de arhivă în Slovacia (Bratislava și în perioada Austro-i Martin) și în perioada Austro-i în România
(Bucureși în perioada Austro-ti, Oradea, Nădlac, Ș-BOLYAI CLUJ-NAPOCAinteu). Am fost la arhivele Ministerului Afacerilor Externe al
României, arhivele nația discursului identitarionale slovace din Martin, arhivele organizația discursului identitariei Matica slovenská din
Martin, arhivele Uniunii Democratice a Slovacilor și în perioada Austro-i Cehilor din România, arhivele Ministerului
34

Gillian Rose, Visual Methodologies. An introduction to researching with visual materials, (a IV-a ediție), Ed. Sage
Publications, California, 2016, p. 329.

13

de Afaceri Interne al Slovaciei, arhivele Bisericii Romano-Catolice din Oradea, arhivele Biroului
pentru Slovacii din Afara Graniția discursului identitarelor. Acest demers ne-a permis obția discursului identitarinerea unor informația discursului identitarii inedite,
de primă mână, documente care nu au fost încă prezentate de alția discursului identitari cercetători. Am obția discursului identitarinut chiar și în perioada Austro-i
un suport video filmat din perioada interbelică în cadrul grupului minoritar studiat.
Metoda istorică-diacronică va fi folosită, cu precădere, în capitolul al doilea în care vom
reda aspectele istorice ale ași în perioada Austro-ezării slovacilor pe teritoriul României actuale şi evoluţia acestei
comunităția discursului identitari până la sfârși în perioada Austro-itul secolului al XX-lea. Metoda va marca un parcurs temporal al
etapelor de colonizare internă în cadrul Imperiului Habsburgic. În cel de-al treilea capitol
aplicabilitatea metodei se va regăsi în trasarea coordonatelor istorice în ceea ce priveşte relația discursului identitariile
bilaterale România-(Ceho)slovacia35 și în perioada Austro-i în privinția discursului identitara evoluția discursului identitariilor politicilor identitare în România
post-comunistă. În ultimul capitol, metoda istorică se regăseşte aplicată în tratarea principalelor
repere identitare ale slovacilor din România.
Metoda analitică va fi principalul instrument de lucru în ultimele două capitole, ceea ce ne
va ajuta ulterior să emitem concluziile relevante pentru tema studiată. Această metodă va fi
prezentă și în perioada Austro-i în primul capitol în ceea ce priveși în perioada Austro-te alegerea metodologiei potrivite acestui demers
și în perioada Austro-tiinția discursului identitarific. În al doilea capitol vom analiza modul în care nația discursului identitarionalismul slovac a influenția discursului identitarat ideile
personalităţilor care au adus contribuţii în vederea formării unei conși în perioada Austro-tiinția discursului identitare identitar-colective la
slovacii de pe teritoriul României de azi.
Metoda comparativă va servi la extragerea aspectelor generale şi particulare atât în cadrul
realizării cronologiei istorice, cât şi la studierea principalelor repere identitare. Metoda stă la
baza operaţiunilor care generează comparația discursului identitaria discursului liderilor cu cel al membrilor
comunităția discursului identitarii. Acesta se va aplica, cu precădere în capitolele III şi IV.

Structura lucrării
În realizarea demersului nostru, am structura teza în patru capitole, după cum urmează:
Cadrul conceptual și discursivăi metodologic, Slovacii din Transilvania înainte de 1989. Evolu ia istorică și discursivăi
cultural-identitară, Identitatea minorită ii slovace din România după 1989: discurs și discursivăi practică,
Repere identitare ale slovacilor din România: percep ii și discursivăi autopercep ii.
35
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Primul capitol este intitulat Cadrul conceptual și discursivăi metodologic. Prima parte a capitolului a
vizat trecerea în revistă a bibliografiei de specialitate și în perioada Austro-i explicarea principalelor concepte cu care
am operat. A doua parte este dedicată metodologiei folosite: analiza de discurs politic, interviul,
observația discursului identitaria participativă, metodologia vizuală (fotografia, filmarea video) și în perioada Austro-i documentele de
arhivă.
În concluzie, putem afirma că metodologia aleasă, ca urmare a cercetării teoretice, ne-a
furnizat materiale care au permis articularea studiului. Analiza discursului a reprezentat
principalul instrument metodologic, la care am adăugat alte metode de cercetare. De la aplicarea
unui chestionar, la utilizarea altor forme de anchetă socială precum observarea, interviurile sau
filmarea video, toate ne-au ajutat să dăm contur și în perioada Austro-i consistenția discursului identitară lucrării. Fazei de explorare care
ne-a indicat unde găsim informația discursului identitarii, i-a urmat analiza, descrierea constatărilor și în perioada Austro-i compararea
rezultatelor obția discursului identitarinute cu rezultatele ipotetice prezise.
Nu pretindem că această lucrarea oferă un răspuns unic sau corect al problematicii, nici nu
ne propunem să stabilim ce e bine și în perioada Austro-i ce e rău, ci mai degrabă să analizăm mai multe semnifica ția discursului identitarii
și în perioada Austro-i interpretări plauzibile, chiar dacă acestea sunt concurente și în perioada Austro-i contestatoare. Recunoași în perioada Austro-tem că
avem o cunoași în perioada Austro-tere și în perioada Austro-i înția discursului identitarelegere parția discursului identitarială a comunităția discursului identitarii pentru că viația discursului identitara socială este, în natura sa,
fluidă, diacronică și în perioada Austro-i mobilă, ceea ce ne-a motivat și în perioada Austro-i mai mult să ne „înarmăm” cu tehnici diverse
pentru decodificarea identităția discursului identitarii colective a grupului studiat.
În procesul de scriere efectivă a lucrării am avut în gând întrebarea cui i se adresează
această lucrare pentru a adopta limbajul adecvat. Diferitele niveluri de public ne-au pus în fația discursului identitara
dificultăția discursului identitarii alegerii stilului de scris și în perioada Austro-i a modului de construire a subiectului. În acest sens, am
recurs la teoria Grounded Theory formulată de Anselm Strauss,36 care permite existenția discursului identitara mai
multor audienția discursului identitare, categorii de cititori clar separate- rezultat al dezvoltării teoriei din investigarea
unui fapt social concret. Acest lucru este posibil datorită cercetării de teren care presupune
adaptarea cercetătorului la descoperirile din teren fără exsitenția discursului identitara unui protocol planificat și în perioada Austro-i
codificat în prealabil.
Capitolul al doilea este intitulat Slovacii din Transilvania înainte de 1989. Evolu ia
istorică și discursivăi cultural-identitară. Am încercat să plasăm informația discursului identitariile obția discursului identitarinute în logica analitică
specifică recompunerii discursului identitar, interogându-ne asupra limitelor marjei de acția discursului identitariune a
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comunităția discursului identitarii și în perioada Austro-i urmărind relația discursului identitariile de putere majoritate-minoritate și în perioada Austro-i posibilităția discursului identitarile de negociere a
statutului de minoritate în schimbul cooperării și în perioada Austro-i susția discursului identitarinerii regimului politic.
Putem afirma că slovacii au fost mereu în poziția discursului identitaria dominatului, pion al jocurilor de putere și în perioada Austro-i
de distribuția discursului identitarie teritorială. Printre metodele utilizate de dominatori s-au numărat cele demografice
(repopularea teritoriilor rămase pustii după retragerea otomană), politice (schimbarea statutului
Transilvaniei de la Principat autonom la cel de Mare Principat condus direct de Viena),
confesionale (discriminarea evanghelicilor de Coroana vieneză catolică), economice (defriși în perioada Austro-area
pădurilor, transformarea ția discursului identitarăranilor în deția discursului identitarinători de pământ), culturale (descurajarea folosirii limbii
materne și în perioada Austro-i a dezvoltării culturii proprii). Odată cu instaurarea dualismului, procesele de
maghiarizare forția discursului identitarată s-au intensificat. După 1918, politicile de maghiarizare au fost înlocuite cu
cele de românizare; dacă în perioada interbelică chestiunea minorităția discursului identitarilor a fost încurajată și în perioada Austro-i de
organizația discursului identitariile internația discursului identitarionale (Liga Nația discursului identitariunilor), după cel de-al doilea război mondial, regimul
comunist nația discursului identitarionalist a folosit măsuri de limitare a exprimării particularităția discursului identitarilor etnice.
Puterea regală a Habsburgilor cu legitimitate de ordin divin, deoarce împăratul era înția discursului identitareles a
fi reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, a fost înlocuită treptat de puterea nația discursului identitariunii. Fidelitatea
fația discursului identitară de comunitatea etnică a luat locul fidelităția discursului identitarii fația discursului identitară de monarh pe măsură ce creși în perioada Austro-tea
conși în perioada Austro-tientizarea existenţei colective prin elementele de referinția discursului identitară: limba, obiceiurile, religia etc.
În fația discursului identitara alterităţii cu veleităţi imperialiste, minorităția discursului identitarile au manifestat un comportament
identitar confuz. Treptat, acestea s-au interesat de modalităția discursului identitari de reprezentare prin mitizarea
trecutului și în perioada Austro-i sublinierea specificităția discursului identitarii lor; și în perioada Austro-i-au creionat discursuri de legitimare a separării,
motivate de abuzurile grupului dominant.
Vox populi a început să aibă un ecou tot mai mare. Dacă iniția discursului identitarial faptul că pe teritoriul
imperiului Habsburgic se vorbeau 10 limbi principale părea să nu aibă o importanția discursului identitară prea mare,
după 1914 monarhia dualistă era în mare pericol.
În ceea ce priveși în perioada Austro-te slovacii de pe teritoriul României de azi, aceși în perioada Austro-tia au fost supuși în perioada Austro-i
provocărilor; mereu a existat o presiune în privinția discursului identitara poziția discursului identitarionării lor între identitatea nația discursului identitarională a
locurilor de origine și în perioada Austro-i a zonei în care au emigrat . Până în 1918 nu exista această dilemă, deoarece
slovacii nu au emigrat într-o altă ția discursului identitarară, ci doar s-au mutat dintr-o regiune în alta în cadrul aceluiași în perioada Austro-i
imperiu multietnic.
Slovacii au reuși în perioada Austro-it să-și în perioada Austro-i construiască identitatea etnică și în perioada Austro-i să-și în perioada Austro-i adapteze discursul identitar în
funcția discursului identitarie de regimul dominant. Într-adevăr, nația discursului identitarionalismul slovac a fost sincronic cu vremea
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dominată de acest curent, dar păstrarea identităția discursului identitarii odată formate a fost rezultatul unui efort
colectiv continuu, de-a lungul unei lungi perioade, ce se prelungeși în perioada Austro-te până în prezent.
Capitolul al treilea intitulat Identitatea minorită ii slovace din România după 1989: discurs
și discursivăi practică a urmărit negocierea constantă între grupul etnic și în perioada Austro-i ceilalția discursului identitari, concentrându-se atenția discursului identitaria
asupra limbajul, deoarece acesta „nu este doar o simplă oglindă a realităția discursului identitarii sociale, ci contribuie
la constituirea realităția discursului identitarii sociale.”37
Teoria discursului ne-a permis să explicăm articulația discursului identitariile și în perioada Austro-i sensul identităția discursului identitarii colective
slovace după 1989 din punctul de vedere al liderilor politici care nu conturează o identitatea
colectivă extremistă și în perioada Austro-i radicală, chiar dacă discursul lor se bazează pe construcția discursului identitaria antagonismelor
sociale. Ei trasează anumite frontiere imaginare între minoritate și în perioada Austro-i majoritate. Identitatea se
raportează la Celălalt, fația discursului identitară de care unele trăsături ale grupului se structurează în opoziția discursului identitarie.
Discursul identitar colectiv este, în general, exclusiv, fără a implica stereotipuri negative în
comparaţia cu Celălalt, ci mai degrabă se axează pe glorificarea propriilor calităţi. Se face apel
frecvent la moși în perioada Austro-tenirea istorică, care este revendicată cu ajutorul memoriei colective.
Diferenția discursului identitarierea ghidează modul de relația discursului identitarionare cu societatea și în perioada Austro-i maniera de a concepe sfera
politicii. Totuși în perioada Austro-i, în cazul slovacilor, Celălalt nu este un adversar în competiția discursului identitaria politică și în perioada Austro-i socială,
reconcilierea a fost făcută cu ajutorul mecanismelor instituția discursului identitarionale. Prevederile legale ale
României au trasat liniile principale de implicare ale minorităția discursului identitarilor etnice în guvernare (locuri
speciale în Parlamentul României), au creat instituția discursului identitarii dedicate minorităția discursului identitarilor (Departamentul de
Relația discursului identitarii Interetnice) și în perioada Austro-i au stabilit modul de accesare a fondurilor de stat pe criteriu etnic.
În general, discursul deputația discursului identitarilor slovaci promovează un model integrativ, subliniind
toleranția discursului identitara și în perioada Austro-i coabitarea benefică între grupuri etnice necesară întăririi coeziunii sociale. În acest
context se dezvoltă și în perioada Austro-i conceptul de identitate multiplă, identificările locale şi regionale fiind
acceptate și în perioada Austro-i legitimizate la nivel nația discursului identitarional.
Ei încearcă legitimarea organizării socio-politice care dezvoltă forme de agregare socioidentitară ajunsă la stadiul etnic, discursul identitar fiind în strânsă legătură cu politicile
identitare. Reprezentanția discursului identitari slovaci în Parlament alternează actele de vorbire persuasiv, asertiv și în perioada Austro-i
directiv. Forma generică a discursului începe cu pronumele personal eu sau noi și în perioada Austro-i este urmat de
un verb care exprimă promisiunea, cererea, dorinția discursului identitara de a realiza ția discursului identitareluri comune, măreția discursului identitare și în perioada Austro-i, mai
37
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ales, benefice comunităția discursului identitarii. Ei fac constant referire la strămoși în perioada Austro-i, rădăcini etnice și în perioada Austro-i preția discursului identitaruirea
trecutului și în perioada Austro-i la eforturilor antecesorilor.
La fel ca și în perioada Austro-i în cazul celorlalția discursului identitari candidația discursului identitari pentru Parlament, și în perioada Austro-i candidatul slovac este mai
prezent și în perioada Austro-i activ în an electoral, când face apel la comunitate ca la o resursă discursivă. Lexiconul
emoția discursului identitariei este întâlnit în discursul electoral care include uneori și în perioada Austro-i elemente ale discursului
comemorativ, acesta din urmă nu este specific slovacilor, ci este des întâlnit în Europa de Est,
mai ales în perioada tranziția discursului identitariei.
Capitolul al patrulea intitulat Repere identitare ale slovacilor din România: percep ii și discursivăi
autopercep ii este partea de verificare a ipotezelor discursive conturate în capitolul precedent în
urma analizei discursului liderilor politici ai comunităția discursului identitarii. Am analizat cum se corelează discursul
deputatului în Parlamentul României cu modul în care membrii comunităția discursului identitarii își în perioada Austro-i percep identitatea
colectivă.
Această analiză ne-a demonstrat că există o specificitate culturală a slovacilor din România
de care ei înși în perioada Austro-iși în perioada Austro-i sunt conși în perioada Austro-tienția discursului identitari și în perioada Austro-i o asumă, această specificitate este totuși în perioada Austro-i fluidă și în perioada Austro-i depinde de
anumite contexte. Ași în perioada Austro-a cum am menția discursului identitarionat anterior, acest studiu ne-a arătat diverse identităția discursului identitari
discursive pe care slovacii și în perioada Austro-i le asumă.
În unele cazuri, am putut desprinse ideea eși în perioada Austro-ecului „identificării finale” care, conform lui
Slavoj Žižek (care dezvoltă ideile lui Freud și în perioada Austro-i Lacan), duce la o dramatizare a căutării
identităția discursului identitarii:38 Căutarea unei identităția discursului identitari depline alimentează o insatisfacția discursului identitarie reprimată și în perioada Austro-i transpusă în
discursurile în care cei excluși în perioada Austro-i din grup nu sunt vinovația discursului identitari pentru irealizarea unei identită ția discursului identitari
perfecte.
Hărția discursului identitarile mentale nu se suprapun cu cele statale; românii semnalează că Slovacia este ția discursului identitarară de
origine a slovacilor, de care aceși în perioada Austro-tia aparția discursului identitarin la nivel simbolic, în timp ce slovacii din Slovacia
consideră că ția discursului identitarara de origine a slovacilor născuția discursului identitari în România este România. De multe ori, nici nu
se adresează acestora cu apelativul slovaci din România, ci îi numesc direct români. De aici,
poziția discursului identitaria ambiguă a slovacilor din România care nași în perioada Austro-te tensiuni interne în ceea ce priveși în perioada Austro-te ția discursului identitarara de
origine și în perioada Austro-i, prin urmare, dezvoltă identităția discursului identitari difuze. În acest caz, hărția discursului identitarile mentale privind propria
identitate a slovacilor din România conția discursului identitarin nu doar frontiere voluntare, ci și în perioada Austro-i forția discursului identitarate de factori
obiectivi (cum sunt cei geografici) și în perioada Austro-i de factori subiectivi, precum memoria colectivă și în perioada Austro-i
interacția discursului identitariunile cu românii și în perioada Austro-i slovacii din Slovacia.
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Inhibarea etnică este înlocuită de un fenomen de revenire la elementele identitare; se
intensifică legătura cu teritoriile de origine, aﬁlierea la lumea romano-catolică, respectiv
reformată. Reperele identitare pe care se bazează slovacii din România (limba, religia, tradiția discursului identitariile
și în perioada Austro-i obiceiurile) au fost recunoscute și în perioada Austro-i menția discursului identitarionate de comunităția discursului identitarile cu care interacția discursului identitarionează. Dintre
acestea, limba este semnalată ca fiind cel mai important reper identitar, lucru cât se poate de
firesc, deoarece orice contact este în primul rând lingvistic (la telefon, pe internet, scrisori, etc).
În plus, indivizii construiesc realitatea prin vorbire, scriere, argumentare, negația discursului identitarie, acția discursului identitariune,39 toate
implicând limba.
Interesant este că acest reper al diferenția discursului identitarierii are o dublă conotația discursului identitarie construită în opoziția discursului identitarie în
funcția discursului identitarie de ția discursului identitarară: în România va prevala apartenenția discursului identitara etnică (vorbeși în perioada Austro-te slovacă, este slovac, deci este
diferit de noi), în Slovacia va predomina apartenenția discursului identitara identitară asociată cu frontierele statale
(vorbeși în perioada Austro-te o slovacă diferită de a noastră, este român, deci este diferit de noi). Relația discursului identitariile de putere
impun viziunea majorităția discursului identitarii asupra alterităția discursului identitarii. Acest lucru nu face decât să confirme că, ași în perioada Austro-a cum
explica Tilly, cetăția discursului identitarenia implică o legătură complexă, de interdependenția discursului identitară între stat și în perioada Austro-i cetăția discursului identitareni. 40
Implicând drepturi și în perioada Austro-i obligația discursului identitarii reciproce, relația discursului identitaria privilegiată dintre slovaci, în calitate de cetăția discursului identitareni
ai României, și în perioada Austro-i statul român, influenția discursului identitarează relația discursului identitaria cu cetăția discursului identitarenii Slovaciei, aceși în perioada Austro-tia din urmă
nerecunoscând în orice context apartenenția discursului identitara la aceeași în perioada Austro-i ția discursului identitarară de origine.
Strâns legat de limbă, sistemul educația discursului identitarional în limba maternă este esenția discursului identitarial pentru
menția discursului identitarinerea și în perioada Austro-i transmirea reperelor identitare, al cărui rol este de a socializa elevii în ordinea
socială. Un alt mecanism social puternic este biserica, care nu vizează doar tinerii, ci întreaga
comunitate, religia fiind dobândită ca un limbaj în sânul comunităția discursului identitarii .41 De-a lungul timpului,
religia şi-a pus amprenta puternic asupra comunităţii slovace din România şi continuă să aibă o
influenția discursului identitară importantă și în perioada Austro-i în prezent.
Ca o revanși în perioada Austro-ă la constrângerile comunismului care au creat un fond social și în perioada Austro-i cultural
problematic, după 1989, afirmarea identitară a fost adaptată unui context social de o dinamică
accelerată. În general în mediul rural vorbim de comunităția discursului identitari omogene, în timp ce în mediul urban
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avem, mai degrabă, de a face cu comunităția discursului identitari eterogene, unde familiile mixte din punct de vedere
etnic sunt mai des întâlnite. Abia în ultimii ani, acest gen de căsnicii a devenit o obi și în perioada Austro-nuin ția discursului identitară,
devenind un factor integrator pozitiv al relația discursului identitariilor interetnice.
Dincolo de a fi o simplă polarizare noi-ceilalția discursului identitari, cercetarea a demonstrat o toleranția discursului identitară
regională pe care slovacii o manifestă fația discursului identitară de comunităția discursului identitarile conlocuitoare, cu care s-ar putea
identifica în anumite contexte sub umbrela apelativului de ardelean. Acest lucru demonstrează
caracterul flexibil şi adaptabil al identităția discursului identitarii la contextul social. Asemenea autoprezentării, și în perioada Austro-i
heteroreprezentarea (reprezentarea minorităția discursului identitarii de majoritate) este un discurs care se bazează atât
pe identitatea, cât şi pe memoria colectivă.
Totuși în perioada Austro-i, în contextul interacţiunii, specificitatea identitară este subliniată de mecanismul
incluziune-excludere. Atât la nivelul discursului politic public, cât și în perioada Austro-i la cel personal, după Primul
Război mondial, slovacii au înția discursului identitareles prin alteritate, în special pe români; anterior Marii Uniri din
1918, maghiarii erau alteritatea de referinția discursului identitară, mereu este vorba de grupul dominant. De aceea,
capitolul se încheie cu o explorare a percepția discursului identitariilor pe care românii și în perioada Austro-i maghiarii o au despre slovacii
din România.
La nivel imaginar, discursiv și în perioada Austro-i practic, slovacii sunt portretizaţi mai degrabă pozitiv, iar
această imagine persistă până în prezent. La nivelul discursiv, există stereotipuri acceptate ca
atare de către societate: slovacii sunt caracterizația discursului identitari prin atribute precum: harnicia, maleabilitatea,
solidaritatea de grup.
În final, dorim să menția discursului identitarionăm că nu pretindem că am analizat multitudinea de identităția discursului identitari
posibile, însă interviurile realizate sunt suficiente pentru a trasa o schemă de analiză generală,
care poate fi completată de noi detalii și în perioada Austro-i cazuri particulare. Existenția discursului identitara stereotipurilor clare, la o
primă vedere, este doar punctul de plecare a unui proces atent de inspecția discursului identitarie care conturează o
imagine nuanția discursului identitarată cu multe fația discursului identitarete. Cu toate acestea, scopul acestui capitol a fost aducerea în prim
plan a anchetelor care constituie realitatea cotidiană tangibilă, vizibilă. Concluziile capitolui
rămân deschise deoarece, pe viitor, aceste date empirice trebuie aprofundate și în perioada Austro-i extinse în virtutea
caracterului fluid al identităția discursului identitarii colective.
Pe lângă importanţa practic-aplicativă oferită de capitolul Repere identitare ale
slovacilor din România: percep ii și discursivăi autopercep ii, materialul va putea fi utilizat ca punct de
pornire pentru studii care vizează minoritatea slovacă din alte ția discursului identitarări sau alte minorităția discursului identitari din
România prin prisma reconstrucția discursului identitariei identităția discursului identitarii colective în perioada post-comunistă. Pentru a
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respecta restricția discursului identitariile de spația discursului identitariu, ne-am limitat la investigarea principalelor repere identitare care pot
fi dezvoltate și în perioada Austro-i extinse ulterior.
Concluzii
Obiectivul principal al tezei de a înția discursului identitarelege și în perioada Austro-i de a analiza procesul de construcția discursului identitarie și în perioada Austro-i
reprezentare a identităția discursului identitarii colective a slovacilor din Transilvania de după căderea comunismului a
fost atins. Datele empirice adunate prin aplicarea unei metodologii bazate mai degrabă pe metode
calitative au fost prelucrate în grila teoriei discursului care ne dă posibilitatea să afirmăm că
ipotezele de cercetare au fost confirmate. Scopul capitolelor II și în perioada Austro-i III a fost de a verifica prima
ipoteză: minoritatea slovacă și în perioada Austro-i-a construit o identitate colectivă de tipul identităția discursului identitarii „troublefree”.42 În capitolul al treilea ne-am concentrat pe examinarea celei de-a două ipoteză: renași în perioada Austro-terea/
relansarea pretenția discursului identitariilor specifice grupului minoritar răspunde nevoii afirmării politice a unui
lidership al comunităția discursului identitarii. Ultimul capitol ne-a servit ca suport principal în vederea analizei celei
de-a treia ipoteze: datorită fluctuația discursului identitariilor istorice și în perioada Austro-i culturale, slovacii din România își în perioada Austro-i asumă mai
degrabă o identitate regională legată de Ardeal ca spația discursului identitariu multietnic.
Cercetarea empirică a demonstrat că slovacii fac referire la ideea de diversitate cultură a
Transilvaniei și în perioada Austro-i la o diversitate culturală internă ce ția discursului identitarine de „slovacitate”: am remarcat diferenția discursului identitare
între slovacii din Bihor și în perioada Austro-i cei din Arad, dar și în perioada Austro-i diferenția discursului identitare între slovacii din România și în perioada Austro-i cei din
Slovacia. Aceste diferenția discursului identitare își în perioada Austro-i găsesc reconcilierea în conceptul de identitate ardeleană, care
acoperă sub aceeași în perioada Austro-i umbrelă identitară pe slovacii bihoreni romano-catolice și în perioada Austro-i pe cei arădeni
evanghelici, oferind un răspuns dilemelor identitare interne.
De-a lungul istoriei sale în Transilvania, identitatea colectivă a minorităția discursului identitarii slovace de
grup cooperant, fără o paletă largă de cerinția discursului identitare radicale este influenția discursului identitarată, în primul rând, de rolul de
comunitate dominată pe care l-a deția discursului identitarinut încă din primii ani în care s-a ași în perioada Austro-ezat pe acest teritoriu.
Sub aspect etnic, slovacii din Transilvania s-au aflat mereu în postura grupului dominat. În ceea
ce priveși în perioada Austro-te aspectul religios, în cadrul Imperiului Austro-Ungar, doar slovacii luterani din zona
Aradului au fost o minoritate, pe când cei catolici din zona Bihor-Sălaj au fost parte a majorităția discursului identitarii,
lucru care s-a schimbat după 1918, când ambele mari familii de slovaci din Ardeal au devenit
minoritare și în perioada Austro-i din punct de vedere confesional în România majoritar ortodoxă.
Piotr Sztompka, From East Europeans to Europeans: shifting collective identities and symbolic boundaries in the
New Europe, European Review, Vol. 12, No. 4, 481–496 (2004),
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Posibilele ameninția discursului identitarări identitare au fost rezolvate de compromisuri cu majoritatea. Spația discursului identitariul
geografic a jucat un rol important, discursul primilor lideri ai comunităția discursului identitarii slovace din
Transilvania a implicat o strategie de „înrădăcinare” la noile locuri de reși în perioada Austro-edinția discursului identitară. Construcția discursului identitaria
identitară a făcut apel la stimuli cu scopul întăririi legăturilor interne în comunităția discursului identitarile nou fondate;
biserica, parohia, și în perioada Austro-coala, chiar și în perioada Austro-i cimitirele, au devenit dominante semnificative, fiind în același în perioada Austro-i
timp dovezi ale continuităția discursului identitarii slovacilor pe aceste meleaguri.43
În al doilea rând, Slovacia s-a format ca stat independent autonom abia la sfârși în perioada Austro-itul
secolului al XX-lea (dacă exceptăm acel scurt episod din perioada 1939-1945), fapt ce a
îngreunat crearea unei legături foarte strânse cu ția discursului identitarara de origine. De aceea, în multe situația discursului identitarii,
cetăția discursului identitarenia primează în fația discursului identitara etnicităția discursului identitarii în imaginarul colectiv al slovacilor din România. Ș-BOLYAI CLUJ-NAPOCAi viceversa este valabilă, deoarece slovacii din Ardeal care vizitează sau se stabilesc în Slovacia sunt
numiția discursului identitari de cetăția discursului identitarenii slovaci, în majoritatea cazurilor, cu apelativul român sau slovac din afara
grani elor, situația discursului identitarie în care frontierele mentale coincid cu cele teritoriale.
Statutul de identitate „trouble-free” a fost facilitat și în perioada Austro-i de relația discursului identitariile bilaterale româno(ceho)slovace foarte bune, deoarece încă din perioada imperiului austro-ungar, românii și în perioada Austro-i slovaci
au colaborat împotriva procesului de maghiarizare la care ambele comunităția discursului identitari au fost supuse.
După primul război mondial au făcut din nou front comun împotriva revizionismului maghiar,
continuând colaborarea în privinția discursului identitara revendicărilor similare ale minorităția discursului identitarii maghiare din România
și în perioada Austro-i Slovacia până în prezent.
După căderea comunismului, contextul internația discursului identitarional în privinția discursului identitara minorităția discursului identitarilor etnice și în perioada Austro-i
dorinția discursului identitara României de a se alătura structurilor euro-atlantice, au creat condiția discursului identitarii favorabile
minorităția discursului identitarilor etnice din România: reprezentarea politică în Parlament, accesarea de fonduri
speciale pe criterii etnice, crearea instituția discursului identitariilor de stat dedicate minorităția discursului identitarilor etc. Țările ex-comuniste și-au luatinând cont de
inferioritatea lor numerică, slovacii și în perioada Austro-i-au încadrat cererile în cadru instituția discursului identitarional-legislativ
dezvoltat de România în tranziția discursului identitaria către democrația discursului identitarie, proces care a cuprins și în perioada Austro-i întreprinderea unor
măsuri pentru integrarea minorităția discursului identitarilor nația discursului identitarionale, precum politicile publice lingvistice și în perioada Austro-i
educația discursului identitarionale.
Analiza discursului politic al deputatului slovac în mediul public, dar și în perioada Austro-i cea a
chestionarului și în perioada Austro-i interviurilor întreprinse ne-a demonstrat că slovacii nu se simt discriminația discursului identitari
Ján Botík, Lokálna komunita ako analytická kategoria obrazu Slovákov na Dolnej zemi, în Identita, historia
a kultúra. Dejiny Slovákovv na Dolnej zemi, zborník konferencie 11.-12. novembra 2010, ed. Anna Kováčová, Ed.
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Budapešť, 2011, p. 45.
43

22

negativ pe criteriu etnic, ci mai degrabă pozitiv ceea ce demonstrează că identitatea colectivă de
tipul „trouble-free” satisface dorinția discursului identitarele lor de grup. Această situația discursului identitarie este de tipul win-win,
deoarece răspunde nevoilor comunităția discursului identitarii, dar și în perioada Austro-i ale României de a-și în perioada Austro-i contura un profil de stat care
susția discursului identitarine multietnicitatea, la care slovacii își în perioada Austro-i aduc o contribuția discursului identitarie importantă.
Prezenția discursului identitara deputația discursului identitarilor de etnie slovacă în Parlament nu este o caracteristică specifică a
României postcomuniste, deoarece primul Parlament al României Mari de după Unirea de la
1918 avea în componenția discursului identitara sa doi deputația discursului identitari slovaci din Nădlac. Într-un cadru distinct, începând cu
primele alegeri realizate în 1992, slovacii alături de cehi au reprezentant în Camera Deputația discursului identitarilor.
Articularea discursului acestor lideri politici slovaci se face pe baza reperelor identitare, care
subliniază acția discursului identitariunile statului român la păstrarea și în perioada Austro-i promovarea valorilor minorităția discursului identitarilor etnice.
Principalii receptori ai acestui discurs sunt membrii comunităția discursului identitarii, pentru care implicarea în
activităția discursului identitarile de reprezentare a particularităția discursului identitarilor etnice reprezintă asigurarea identităția discursului identitarii colective,
statul fiind perceput ca un partener capabil și în perioada Austro-i dornic să ofere condiția discursului identitariile legislativ-institu ția discursului identitarionale
necesare. Discursul liderilor politici slovaci are două componente principale: una formată în jurul
cerinția discursului identitarelor și în perioada Austro-i cealaltă axată pe mulția discursului identitarumirilor aduse statului de reși în perioada Austro-edinția discursului identitară- garant al drepturilor
minorităția discursului identitarilor etnice.
Astfel, renași în perioada Austro-terea/relansarea pretenția discursului identitariilor specifice grupului minoritar răspunde și în perioada Austro-i nevoii
afirmării politice a unui lidership al comunităția discursului identitarii, fapt imposibil de conceput în perioada
comunistă. În absenția discursului identitara elementelor unui limbaj radical extremist, discursul lor subliniază
avantajele reciproce pe care prezenția discursului identitara minorităția discursului identitarilor etnice în Parlamentul României le aduce atât
minorităția discursului identitarii, cât și în perioada Austro-i statului român.
Situarea între două lumi (România și în perioada Austro-i Slovacia) fără a aparția discursului identitarine în totalitate niciuneia, duce
la apariția discursului identitaria unor dileme identitare soluția discursului identitarionate de conceptul de transilvănean. În acest context,
„Celălalt” nu are doar caracteristici etnice, lingvistice, confesionale diferite, ci primeși în perioada Austro-te
specificităția discursului identitari geografice. În căutarea identităția discursului identitarii proprii, slovacii reinventează o „tradiția discursului identitarie” care ția discursului identitarine
de o realitate regională - unicitatea spația discursului identitariului transilvănean care poate hrăni nevoile unei
autenticităția discursului identitari identitare printr-o „hibridizare culturală.”44
Interviurile cu cetăția discursului identitarenii slovaci, ne permit să spunem că există două tendinția discursului identitare generale- pe
de o parte comunitatea de slovaci din România este apreciată pentru efortul de a-și în perioada Austro-i păstra limba,
chiar și în perioada Austro-i într-o formă arhaizată, și în perioada Austro-i tradiția discursului identitariile, identitatea culturală, pe de altă parte, comunitatea de
44

Homi K Bhabha, Culture’s in between, în David Bennett (ed.) Multicultural States. Rethinking difference and
identity. London: Routledge, 1998, p. 30.
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slovaci din România este mai degrabă definită peiorativ, făcându-se legătura cu romii din
România prezentația discursului identitari în termeni negativi. Tendinția discursului identitara spre părerea pozitivă am observat-o mai
degrabă la slovacii care au vizitat România sau care trăiesc în afara graniția discursului identitarelor Slovaciei, iar cea
mai puția discursului identitarin pozitivă la slovacii care locuiesc în Slovacia și în perioada Austro-i nu au avut decât un contact sporadic cu
slovacii.
În concluzie, cercetarea noastră a permis înția discursului identitarelegerea resorturilor prin care se structurează
Discursul (re)construcția discursului identitariei identitare colective la slovacii din Transilvania, clarificând modalităția discursului identitarile
prin care amestecul de angajament politic și în perioada Austro-i reprezentarea specificităția discursului identitarii etnice s-au intensificat
după căderea comunismului, chiar dacă suntem conși în perioada Austro-tienția discursului identitari că nu am putut analiza în detaliu
multitudinea de identităția discursului identitari posibile. Totuși în perioada Austro-i, rezultatele obția discursului identitarinute ne-au permis trasarea celor mai
predominante identităția discursului identitari existente în cadrul comunităția discursului identitarii slovacilor din Transilvania, care pot fi
completate în viitor cu noi detalii și în perioada Austro-i cazuri particulare care să vizeze slovacii din alte regiuni ale
României, care nu au fost supuse cercertării în această lucrare. Având în vedere caracterul
dinamic al conceptului de identitate colectivă, admitem faptul că pe viitor concluziile lucrării pot
fi aprofundate și în perioada Austro-i extinse, acestea rămânând deschise unor noi descoperiri.
Cercetarea a deschis, de asemenea, o serie de direcția discursului identitarii pentru proiecte viitoare, în special
referitoare la sudarea conceptelor empirice cu cele teoretice, pe care nu am reuși în perioada Austro-it să le dezvoltăm
în cadrul prezentei lucrări. Ne dorim, de asemenea, extinderea cercetării și în perioada Austro-i asupra minorităția discursului identitarii
cehe din România, pe care nu am analizat-o în acest studiu. Aceste posibile direcția discursului identitarii de cercetare
vor putea genera noi elemente privind înția discursului identitarelegerea fenomenului reconstrucția discursului identitariei identitar-colective
la minorităția discursului identitarile etnice din România, sau chiar din spația discursului identitariul ex-comunist mai larg, având situația discursului identitaria
slovacilor din România ca arhetip de evoluția discursului identitarie.
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