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Prefa]\

Adrian Neculau, Gilles Ferréol

Cuvîntul �minoritar� evoc\ participarea unui ansamblu prin subdiviziuni; cel pu]in
dou\, unul majoritar, cel\lalt mai pu]in numeros, situat adesea pe pozi]ie diferit\. Dac\
majoritarii au avantajul puterii pe care le-o ofer\ num\rul, cantitatea, minoritarii au [i
ei unele posibilit\]i strategice. Una ar fi acum de a-[i manifesta �loialitatea� de grup,
supunîndu-se necondi]ionat voin]ei majorit\]ii. Aceast\ pozi]ie este încurajat\ de
majoritarii care-[i exprim\ decep]ia ori de cîte ori �ceilal]i� nu-i urmeaz\. Voin]a
majorit\]ii (fie ea politic\, ideologic\, psihologic\) poate îns\ ap\rea minoritarilor ca
un dictat [i atunci acestora nu le r\mîne decît secesiunea sau protestul. Strategiile unu
[i trei, loialitatea [i protestul, sînt bine studiate de teoreticienii regimurilor democratice.
~n esen]\, ace[tia avanseaz\ strategii de amenajare a rela]iilor, pe principiile coexisten]ei
negociate între cele dou\ corpuri. Majoritarii recunosc �diferi]ilor� dreptul [i com-
peten]a lor de a-[i exprima opiniile caracteristice. Vor rezulta dou\ consecin]e. Dac\
majoritatea nu pretinde nici o superioritate valoric\ sau moral\ ea nu se distinge de
minoritate decît prin investirea sa, temporar\, cu competen]a lu\rii deciziei. A doua
consecin]\ e mai interesant\: nici o frac]iune a grupului, (comunit\]ii, poporului) nu
poate pretinde c\ reprezint\ întregul [i nu poate deci decide pentru to]i. Dac\ majo-
ritatea nu se poate prevala de delega]ia de a lua decizii pentru to]i, în acela[i timp nici
minoritatea nu poate vorbi în numele tuturor. Nu r\mîne decît aranjamentul institu]ional
sau negocierea psihosociologic\.

Din cele spuse pîn\ aici ar putea rezulta c\ minoritarii sînt condamna]i la opozi]ie [i
c\ ei sînt victime, avînd deci nevoie de protec]ie contra arbitrariului majorit\]ii. ~ncer-
cînd s\ se apere de �tirania majorit\]ii�, de dorin]a acesteia de a-i asimila, include sau
�devora�, minoritarii ar fi sili]i la comportamente defensive, la strategii de ap\rare a
identit\]ii, la lupta împotriva autoritarismului impregnat de prejudec\]i. Dac\-[i repre-
zint\ astfel pozi]ia lor sau dac\ sînt sili]i s\ adopte aceast\ postur\, ei î[i recunosc �
implicit � situarea �în afar\�, se definesc drept corp str\in [i se v\d împin[i la dizi-
den]\, devia]ie, rebeliune. Majorit\]ii nu-i mai r\mîne decît s\ numeasc\ (oficializeze)
aceast\ situare �dincolo�. Ce alternative are îns\ majoritatea? ~n primul rînd, s\-i
trateze pe minoritari ca reprezentînd �sarea p\mîntului�; s\ le recunoasc\ caracteris-
ticile deosebite, s\ nu încerce s\-i �normalizeze�, s\ încurajeze capacitatea lor inovativ\
[i performan]ele înalte. Apoi: s\ vad\ în minoritari [ansa acceler\rii procesului de
diferen]iere � social\, cultural\, individual\. {i înc\: s\ recunoasc\ competen]a de a
reliefa deosebirile, capacitatea de a provoca conflicte [i deci clasific\ri, implicit posibili-
tatea eradic\rii bolii. Am ajuns acum în miezul discu]iei pe care psihosociologii o
propun, relativ la discursul minoritar [i la func]iile minorit\]ii.
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Este cunoscut\ sintagma lui Moscovici: �minoritate activ\�. I se atribuie minorit\]ii
rolul de a se opune presiunii, în vederea ob]inerii uniformit\]ii de gîndire, sarcina de a
rezista, de a crea evenimente capabile s\ schimbe, de a inventa noi modalit\]i de a
vedea lumea [i de a tr\i, de a inova arta, politica, filosofia. Ideea de minoritate se
ata[eaz\ celei de influen]\, de control social, de opozi]ie contra dezindividualiz\rii
calitative. Privit\ din aceast\ perspectiv\, minoritatea poate fi considerat\ nu doar
provocatoare de devian]\, dar [i surs\ de inova]ie [i de schimbare social\. Minoritarii
nu mai sînt defini]i doar într-o manier\ negativ\ [i patologic\, prin raport cu codurile
sociale dominante, ci devin grup produc\tor de coduri proprii, de solu]ii [i de modele.
Deviantul, atunci, crede Moscovici, se metamorfozeaz\ în minoritar, adic\ om marcat
de anomia sa pe care încearc\ s-o transforme, s-o regîndeasc\, s-o activeze pozitiv.

Manualele au popularizat modelul de influen]\ func]ionalist\. Din aceast\ perspec-
tiv\, dac\ devian]ii reprezint\ e[ecul adapt\rii la un sistem, al echilibr\rii cu mediul,
procesul de influen]\ are ca obiectiv reducerea devian]ei, a presiunii pentru integrare
(cite[te: conformare). Normele sînt deci func]ionale [i adaptative, iar cei ce se distan-
]eaz\ de norme sînt considera]i disfunc]ionali, neadapta]i. Conformismul se prezint\
deci ca o exigen]\ normal\ a sistemului social, ea are rolul de a conduce la echilibru.
Din perspectiva modelului genetic al influen]ei, propus de Moscovici, rolurile,
status-urile sociale [i resursele psihologice nu au semnifica]ie decît raportate la context,
sînt rezultat al interac]iunii. Normele, atunci, nu sînt doar rezultatul adapt\rii indi-
vidului la sistem, ci al negocierii, al adapt\rii trecute [i prezente individ-grup sau
grup-sistem. Consecin]a este c\ normalul [i deviantul sînt defini]i relativ la timp, spa]iu
[i situa]ia lor particular\ în comunitate sau societate. Devian]a nu este un simplu acci-
dent, decurgînd din organizarea social\ � o simpl\ manifestare a unei psihologii indivi-
duale � ci un produs al organiz\rii, al sistemului, un semn al autonomiei pe care aceasta
îl creaz\. Termenul de devian]\ nu ne l\mure[te asupra posibilei confuzii între anomie
[i fenomenele de excludere (cultural\, economic\, institu]ional\). Sub acest generic noi
adun\m adesea atît criminalitatea, cît [i imigran]ii, ]iganii, homosexualii [i chiar arti[tii.
To]i care sînt altfel. Clas\m grupele desocializate la un loc cu cele insuficient socializate
(sau socializabile). Prin aceast\ procedur\ copiii, primitivii [i nebunii sînt grupa]i sub
aceea[i structur\ mental\; pentru c\ nu au maturitate cultural\, pentru c\ nu au sufi-
cient\ responsabilitate, conform ideii comune de responsabilitate social\.

Punctul de vedere avansat de Moscovici este acela al judec\rii puterii de influen]are
în func]ie de valorile la care se raporteaz\ grupurile, de normele ce permit grupurilor
s\ avanseze c\tre scop. Resursele [i valorile pot fi deci produsul fie al majorit\]ii, fie al
minorit\]ii, adesea defavorizat\, ignorat\, invizibil\. For]e ale schimb\rii pot fi oricare
din cele dou\ grupuri. Condi]ia ca minoritarii s\ devin\ surse de influen]\ este ca ace[tia
s\ se manifeste capabili de a crea norme [i valori. Se [tie, ereziile unor genera]ii devin
locuri comune pentru genera]iile urm\toare. A[adar, pozi]iile sursei de mesaj [i ale
]intei se pot schimba continuu. }inta poate deveni, la un moment dat, surs\ de influen]\,
emi]\torul [i receptorul î[i pot schimba func]iile. ~ntre majoritari [i minoritari rela]ia e,
deci, simetric\. Fiecare parte a grupului, mai mare sau mai mic\, poate fi � simultan �
surs\ de influen]\ [i receptacul al acestuia. Produsul ideologic al minorit\]ii poate fi
astfel oricînd integrat în programul majoritar, f\r\ a priva minoritatea de identitatea sa
[i mijloacele sale de ac]iune. Pe scurt, este imposibil s\ separ\m emisia de influen]\ de
receptarea acesteia, s\ fragment\m aceste dou\ ac]iuni ale unui continuum, s\ atribuim
roluri imuabile celor dou\ p\r]i. Dac\ accept\m acest postulat, de aici înainte ne va fi
mult mai u[or s\-l în]elegem pe cel\lalt.

Ce se întîmpl\, îns\, cînd discursul minoritar nu poate avea consisten]\, din motive
obiective? Cînd minoritarii reprezint\, realmente, un grup defavorizat, incapabil s\-[i
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sus]in\ singuri cauza, s\ concureze cu majoritarii? Cînd au nevoie de asisten]a aces-
tora? Cine se ocup\ de categoria marginalilor [i exclu[ilor: [omeri, s\raci, imigran]i,
[colariza]i precar, handicapa]i, izola]i etnic etc. ~ntîlnim în toate ]\rile, ast\zi, chiar în
cele dezvoltate economic [i în care regimurile sînt democratice, dezbateri asupra iden-
tit\]ii [i reprezent\rii ei, rasismului [i imigr\rii, rela]iilor interetnice [i conflictelor
culturale, asupra lumii tinerilor din suburbii. Cre[terea economic\ na[te, ca fenomen
secundar, [i o lume a exclu[ilor � economic, cultural, rasial. Cre[te, peste tot, procentul
[omerilor, tinerilor f\r\ calificare satisf\c\toare, a categoriilor de asista]i. Se acutizeaz\,
în aceste condi]ii, rasismul, manifest sau mascat. Refuzul alterit\]ii este sursa feno-
menelor de xenofobie sau de segrega]ie [i se manifest\ prin diferite atitudini: fobie de
metisaj, superioritatea originii biologice, legitimarea hegemoniei unui grup sau unei
categorii, prezervarea idealului de �puritate� sau de �autenticitate�. Efectul? Recursul
la epur\ri, la eugenie sau expertiz\ri. Se poate identifica un rasism de excludere [i un
rasism de dominare, ambele sus]inute de refuzul universalului [i fixitatea apartenen]ei
individuale, de postulatul incomunicabilit\]ii [i de legile eredit\]ii. Ambele exaltînd o
lume a prejudec\]ilor, a confisc\rii iubirii absolute de patrie [i umanitate, alimentînd
retorica orchestra]iei sau conspira]iei [i împiedicînd manifestarea �eticii republicane� a
spa]iului public în care comunicarea interuman\ se întemeiaz\ pe ra]ionalitate [i to-
leran]\. Urmarea acestui tratament: apari]ia unor fenomene ca intifada suburbiilor,
imageria fricii, organizarea intoleran]ei, apari]ia sentimentelor de frustrare [i de aparte-
nen]\ la lumea �galerelor�, proliferarea �culturii de macadam�. Eviden]ierea opozi]iei
dintre �francezii sau rom^nii puri� [i �al]ii� poate evolua spre libanizarea societ\]ii.
Rasismul, scrie Alain Palicar, nu este numai o construc]ie teoretic\, ci [i un �cîmp
disciplinar�, lichidînd identitatea cultural\ a altora, tratînd fobia de melanj [i exaltînd
dispre]ul pentru altul care e totdeauna inferior. Respin[ii Fran]ei, rezult\ dintr-un sondaj
efectuat în 1990, sînt magrebieni [i ]igani, adic\ cei care înva]\ mai greu codurile, stilul
de via]\ francez sau refuz\ s\ [i-l însu[easc\. Respin[ii Rom^niei apar]in acelora[i
categorii, a celor care nu pot asimila normele dominante. Ei apar]in categoriei de mar-
ginali sau exclu[i.

Termenul de marginal, în accep]iunea sa actual\, este de dat\ recent\. El apare la
sfîr[itul anilor [aizeci, ca urmare a interesului manifestat fa]\ de atitudinile de refuz
vis-à vis de �sistem�, cum se spunea în acea vreme. Dar din perspectiv\ istoric\,
vocabula se refer\ la popula]iile al c\ror mod de via]\ este marcat de vagabondaj,
cer[etorie, criminalitate [i meserii infame. Numi]i �gueux� în Fran]a, �rogue� în
Anglia, �abenteurer� în Germania sau �picaras� în Spania, ho]ii, cer[etorii, tic\lo[ii
populeaz\ aceste teritorii [i ocup\ un loc considerabil în spa]iul social. Astfel,
Bronislaw Geremek, în lucrarea intitulat\ �Marginalii parizieni din secolele XIV [i
XV�, trece în revist\ situa]ia nefericit\ a cer[etorilor, vagabonzilor, criminalilor [i a
prostituatelor, la care se adaug\ preo]ii nesupu[i, c\lug\rii nomazi, studen]ii s\raci,
solda]ii dezertori [i pelerinii ispiti]i de diavol. ~ntr-o alt\ lucrare, publicat\ în 1991, în
limba francez\, Geremek evoc\ drojdia societ\]ii engleze[ti din epoca elisabetan\,
cartierul vagabonzilor cer[etori din vechiul Paris, bandele de aventurieri care bîntuiau
dincolo de Rhin în timpul r\zboiului de treizeci de ani...

Stigmatizarea marginalit\]ii este general\. Ea acoper\ cu un v\l de infamie o multi-
tudine de situa]ii eterogene [i constituie efectul proceselor de excludere. ~n centrul
discu]iilor se afl\ prejudec\]ile [i stereotipurile, majoritatea studiilor referindu-se la:

� anchetele de opinie, ce ]in cont, cel mai adesea, de atitudini [i comportamente
negative, via]a nomad\, de exemplu, fiind considerat\ drept un �vector de margi-
nalitate� c\ruia îi sînt asociate adeseori ho]ia, vagabondajul [i nesiguran]a;
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� analiza rolului [i a impactului mass-media (temele preferate raportîndu-se la
legisla]ie, la condi]iile de locuit, la rela]iile de vecin\tate [i la modurile de via]\);
� problematica integr\rii [i a excluderii, reac]iile de acceptare [i de respingere
]inînd seama de situa]ii concrete [i de specificit\]ile locale (sentimentul de ostili-
tate, trebuie s\ o subliniem, nefiind niciodat\ împ\rt\[it pe deplin).
Un alt aspect interesant ar fi luarea în considerare a perspectivei diacronice. Au fost

astfel retrasate cu minu]iozitate evolu]iile referitoare la:

� denumirile folosite;
� metafore sau imagini prezente în dic]ionare sau în manualele de ini]iere;
� legisla]ie [i la reglement\rile aplicate;
� politica adoptat\ (putînd fi experimentale diverse modalit\]i: asimilare, inser-
]ie, adaptare...).
Fiec\rui aspect al excluderii îi corespunde nu numai un vocabular specific (asociali,

inadapta]i...), dar [i diverse moduri de ac]iune, private sau publice, organizate în jurul
ajutor\rii sau sanc]ion\rii, supliciului sau compasiunii. Dar s\r\cia nu reprezint\ decît
o experien]\ a excluderii, ea este de asemenea un laborator al socialului, un registru de
inova]ii, un tezaur de ingeniozitate [i inteligen]\, manifestate cu scopul de a descoperi,
pe plan local, alte moduri de via]\, alte echilibre, alte facilit\]i mai interactive, mai
solidare, mai participative.

~n realitate, solidaritatea nu este doar na]ional\ [i public\, ci [i local\ [i privat\,
întemeindu-se pe ac]iuni benevole, pe grupuri de întrajutorare [i pe ac]iuni de inser]ie.
S\ fie oare vorba de o replic\ la limitele (organiza]ionale [i financiare deopotriv\) sau
la e[ecul politicii de redistribuire? S\ fie un accesoriu al sufletului într-un sistem prea
birocratic, prea costisitor care nu se mai ridic\ la nivelul a[tept\rilor? {i totu[i, din
rapoartele oficiale, se fac auzite numeroase voci pentru organizarea [i sus]inerea ini]iati-
velor care î[i caut\ înc\ mijloacele de expresie pentru sprijinirea eforturilor ce aspir\ la
recunoa[tere [i adeziune, pentru evitarea abaterilor.

Am vrea s\ evoc\m aici o carte care a avut impact, în Fran]a, prin abordarea direct\
a mizeriei [i excluderii, carte coordonat\ de Pierre Bourdieu, �La misère du monde�.
Se încearc\ s\ se în]eleag\, aici, cum arat\ existen]a oamenilor în dificultate, de ce
ora[ul, în general, �marile ansambluri�, în special, separ\ oamenii, induc ignorarea
reciproc\, incomprehensiunea mutual\, creeaz\ viziuni diferite asupra lumii, genereaz\
conflicte. Sociologul, cred Bourdieu [i echipa sa, are datoria s\ în]eleag\, �f\r\ concesii
[i compromisuri�, punctele de vedere incompatibile asupra tragicului mizeriei care na[te
adesea coliziuni de interese, chiar confrunt\ri. Ei încearc\ s\ p\trund\ în interiorul
grupurilor permanente (vecini de cartier, colegi de birou), s\ analizeze stilul de via]\
comunitar [i traiectoriile unor genera]ii sau persoane. Ei î[i propun s\ înregistreze toate
tipurile de mizerie (economic\, de �pozi]ie�, familial\, institu]ional\, datorat\ vîrstei
sau slujbei etc.), toate tipurile de declin, de excludere din interior, contradic]iile gene-
rate de �mo[tenire� (destinul [colar, comportamentul violent, spiritul de contradic]ie,
bolile), solitudinea.

Calea metodologic\ este cea a interviului aprofundat. Intervieva]ii sînt locuitorii
unor zone heteroclite, ascunse dup\ ini]iale birocratice de tip ZUP (zon\ de urbanizare
prioritar\) [i c\rora autorit\]ile încearc\ s\ le schimbe imaginea, dar care în realitate
sînt populate cu oameni în deriv\, cu tineri debusola]i, �asista]i� de diferite centre de
reintegrare, inspirînd o nesfîr[it\ triste]e, revolta]i de �ordinea lucrurilor� într-o lume
în care nu-[i g\sesc locul: mici comercian]i f\r\ clientel\, care nu dispun de posibilit\]i
de relansare; familii sau persoane cu �probleme�, care încearc\ s\ se �reabiliteze�,
p\r\sind ghetourile; gardieni de imobile, uza]i de insuccese [i de promiscuitatea în
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care tr\iesc; oameni marca]i de spa]iul ce-l locuiesc, tr\ind profund pozi]ia lor social\
inconfundabil\; abandona]ii de autorit\]i (poli]ie, [coal\, institu]ii de s\n\tate), inca-
pabili s\ se asocieze [i acuzînd complexul de �zon\�; educatori sau elevi ai unor [coli
demisionare, pentru �subproletariat�, între]inînd ignoran]a cronic\; persoane publice
avînd �misiuni imposibile�; militan]i de stînga, de extrac]ie maoist\, incapabili s\ se
împace cu �ordinea burghez\�, devenind �insuportabili� pentru putere. O alt\ categorie
aflat\ în �dezordine� este cea a agen]ilor de ordine: poli]i[ti, magistra]i, mici func]io-
nari ai institu]iilor judiciare etc. care invoc\, cu to]ii, �un sentiment de insecuritate�
datorit\ pozi]iilor lor: între delicven]i, trafican]i, ho]i [i opinia public\ ce-i acuz\ de
ac]iuni lente [i erori. Reprezentan]ii ordinii sociale sînt [i ei marca]i de �mizeria mate-
rial\�, de imaginea public\ defavorabil\, de condi]iile de munc\ dificile, de lipsa de
putere. Exist\ o �poli]ie a s\racilor�, format\ din oameni mai aproape de �clien]ii� lor
decît de confra]i, femei-poli]ist suportînd mefien]a superiorilor [i suspiciunea colegilor,
acumulînd o �repulsie fundamental\� fa]\ de to]i, magistra]i �mijlocii� care nu-[i pot
p\stra independen]a, integritatea [i onoarea [i care acuz\ scandaloasa �suple]e� a altora.
Lumea uzinelor, munca de noapte [i alte sectoare furnizeaz\ posturile �dure�, care
uzeaz\, umilesc, uniformizeaz\ personalitate. Lumea vîrstnicilor evoc\ cumulul de mi-
zerii: fizice, economice, psihice.

Cîmpul social al mizeriei, lumea exclu[ilor intereseaz\ nu doar pe asistentul social,
ci [i pe sociologi, psihosociologi, educatori. Pentru a în]elege [i ajuta acest fragment de
societate e necesar ca aceast\ lume a marginalilor [i exclu[ilor s\ fie cunoscut\, in-
ventariat\, categorisit\. A comunica autentic cu aceast\ lume, a �reduce distan]a� ar
însemna nu doar un exerci]iu spiritual, ci o convertire a disponibilit\]ii analistului social
pentru ceilal]i.

Ia[i � Paris, octombrie, 1996

PREFA}|
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Influen]a minorit\]ilor

Serge Moscovici1, Gabriel Mugny 2,
 Juan Antonio Perez 3

Textul de fa]\ propune o explica]ie psihsociologic\ a fenomenului de criptomnezie
social\, potrivit c\ruia dincolo de actele de discriminare [i de rezisten]ele sociale la
inova]ii, punctele de vedere minoritare ob]in un impact social ne`ndoielnic, dar de
natur\ latent\ [i f\r\ ca majoritatea s\ pun\ schimbarea pe seama minorit\]ii. Modelul
expus presupune trei ansambluri de no]iuni: procesele de comparare social\ dau
seama de fenomenele de discriminare [i de rezisten]\ deschis\ `n fa]a minorit\]ilor,
fiind fundamentate de dinamici de natur\ identitar\; procesele de validare dau seama
de schimb\rile normative latente [i implic\ dinamici sociocognitive de natur\ con-
structivist\; `n fine, no]iunea de disociere permite articularea acestor dou\ procese [i
stipuleaz\ c\ impactul minoritar latent, numit conversiune, presupune nu numai o
func]ionare cognitiv\ majocentric\, `n care compararea social\ cu punctul de vedere
dominant organizeaz\ `n `ntregime activitatea cognitiv\, dar [i una minocentrat\,
aceasta din urm\ `ng\duind [i o focalizare asupra con]inuturilor alternativei pe care
minoritatea le face saliente prin stilurile sale de comportament, mai ales prin con-
sisten]a sa.

1. Influen]\ minoritar\ [i criptomnezie social\

Impactul social al minorit\]ilor, c\ruia psihologia social\ `ncearc\ s\-i descrie meca-
nismele (cf. Moscovici, 1976; Moscovici, Mugny [i Van Avermaet, 1985; Mugny [i
Perez, 1991) este deosebit de dificil de surprins. Emergen]a unei idei minoritare,
contrar\ principiilor dominante, tinde de la `nceput s\ induc\ diverse rezisten]e la
schimbare. Totu[i, cu timpul, se dezvolt\ un proces ce conduce la o oarecare recu-
noa[tere a pozi]iilor minoritare. Treptat, ceea ce mai `nainte era devian]\ sau diferen]\
este `n]eles drept alternativ\. Chiar dac\ `nc\ nu ader\m la aceast\ alternativ\,
`ncepem s\ ]inem seama de ea, s\ distingem anumite principii care o organizeaz\. Pe
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scurt, s`ntem subiec]ii unei influen]e minoritare latente, ascunse (Maass [i Clark,
1984). Dar [tim aceasta cu at`t mai pu]in cu c`t mai `nainte am rezistat `n mod mani-
fest, sau cu at`t mai pu]in cu c`t `nc\ rezist\m. De aici acest fenomen de criptomnezie
social\, potrivit c\ruia sf`r[im prin a ne `nsu[i ideile minoritare, uit`nd tocmai ori-
ginea lor minoritar\.

Moscovici (1985) a ilustrat aceast\ evolu]ie `n mai multe faze, invoc`nd afacerea
Dreyfus (vezi [i Moscovici, 1979, cu privire la Soljeni]`n) a[a cum este `nf\]i[at\ `n
opera lui Proust �~n c\utarea timpului pierdut�. Prima faz\ se caracterizeaz\ printr-o
revela]ie, aceea a recunoa[terii ilegalit\]ilor c\rora le-a c\zut victim\ Dreyfus; mino-
ritarii le denun]\ `n mod public, dar noi refuz\m `nc\ s\ credem. ~n a doua faz\
constat\m c\ mesajul minoritar se repet\ [i se propag\ `n mod consistent [i ferm,
`nc`t g`ndirea [i memoria colective devin �saturate�. Aceasta reprezint\ o perioad\ de
incuba]ie `n care ideea dizident\ se r\sp`nde[te, f\r\ s\ fim con[tien]i de prezen]a ei,
cel mai adesea tocmai pentru c\-i opunem rezisten]\. Faza culminant\ este aceea a
conversiunii, caracterizat\ printr-o schimbare implicit\ `n idei (mai cu seam\ sub
forma unui sentiment de injusti]ie [i de culpabilitate), de[i nu aprob\m `nc\ `n mod
deschis tezele minoritare. Aceasta nu o vor face, de altminteri, dec`t pu]ini din cei
influen]a]i care, la cap\tul unei faze de consolidare, vor sus]ine explicit temeinicia
ideilor pe care mai `nainte le consideraser\ minoritare [i le negaser\. Trebuie s\ semna-
l\m c\ Crespi [i Mucchi Faina (1988) au observat [i ele o evolu]ie `n mai multe faze a
conversiunii la ideile minoritare, `n studiul lor asupra mi[c\rii feministe din Italia.

S\ vedem, `n cele ce urmeaz\, o alt\ ilustrare. ~n cadrul unui studiu mai vast
(Mugny [i Perez, 1989) am propus mai multor sute de subiec]i 5 principii normative,
accepate `n mod curent `n zilele noastre, dar care au un trecut minoritar; ele au fost
prezentate subiec]ilor ca atare sau asociate grupurilor minoritare ce le-au promovat
(libertatea cu anarhi[tii, egalitatea `ntre sexe cu feministele, egalitatea dintre rase cu
anti-rasi[tii, pacea cu pacifi[tii, grija pentru conservarea mediului natural cu ecolo-
gi[tii). Unii subiec]i trebuiau s\ se pronun]e cu pivire la gradul lor de acord (pe scale
`n 8 puncte, pe care 8 reprezenta acordul) cu cele 5 principii normative ca atare (condi-
]ia �principii�; de exemplu, �cei ce lupt\ pentru egalitatea dintre sexe au dreptate�),
al]ii cu cele 5 categorii minoritare (condi]ia �minorit\]i�; de exemplu, �feministele
au dreptate�), iar al]ii cu cele 5 principii asociate `n mod explicit entit\]ilor minoritare
(condi]ia �principii minoritare�; de exemplu, �feministele au dreptate pentru c\ lupt\
pentru egalitatea `ntre sexe�).

~n general, subiec]ii aprob\ `n cea mai mare m\sur\ principiile normative [i `n
m\sura cea mai redus\ entit\]ile minoritare care au militat pentru ele. Principiile
asociate acestor minorit\]i nu s`nt nici acceptate, nici respinse, ceea ce arat\ ezitarea
subiec]ilor `ntre ideile admise, devenite truisme culturale, [i identific\rile
problematice.

A[adar, aceast\ manier\ de a �recupera� ideile minoritare nu are nicidecum ca
efect aprobarea minorit\]ilor ca atare. Este ceea ce atest\ [i un alt rezultat, ob]inut `n
urma analizei r\spunsurilor subiec]ilor ce s-au declarat ca fiind de dreapta sau de
st`nga din punct de vedere politic. Se constat\ c\ subiec]ii partizani ai st`ngii sau ai
dreptei nu difer\ `n termenii principiilor normative, ci dup\ identific\rile pe care le
prefer\. Nucleele normative s`nt acceptate at`t pentru dreapta c`t [i pentru st`nga, iar
diferen]ele apar de `ndat\ ce se men]ioneaz\ identitatea minoritar\ a entit\]ilor sociale
care promoveaz\ sau au promovat alt\ dat\ `n mod nativ aceste principii. ~n acest caz
subiec]ii de dreapta [i de st`nga nu difer\ `n termenii con]inuturilor normative
propuse, ci `n termenii ancor\rii lor sociale.
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Admi]`nd c\ aceste idei `[i au originea `n mi[c\ri minoritare de contestare, putem
presupune c\ asist\m la un fenomen de �recuperare�, ce const\ `n a-[i `nsu[i noile
idei, refuz`nd totodat\ recunoa[terea originii lor minoritare, printr-un efect de
criptomnezie social\. Nu trebuie s\ `n]elegem aceast\ recuperare `ntr-un sens negativ
(cf. Ibanez, 1987), ci trebuie s\ o vedem ca pe o consecin]\ a unui dublu proces de
rezisten]\ la schimbare [i de schimbare incon[tient\, ce define[te fenomenul de
conversiune (cf. Moscovici [i Mugny, 1987).

Din punct de vedere teoretic, aceast\ dubl\ mi[care, de distan]are [i de validare
(pe de o parte critic\m minoritatea, pe de alt\ parte `i d\m oarecum dreptate), nu
poate fi `n]eleas\ dec`t cu condi]ia de a admite c\ `n procesul de inova]ie exist\, de
fapt, dou\ procese distincte. Primul, cel de comparare social\, d\ seama de faptul c\
sursa minoritar\ este discriminat\, c\ ea suscit\ rezisten]e. Al doilea, cel de validare,
este responsabil de fenomenul schimb\rii. De altfel, s`ntem nevoi]i s\ admitem c\,
pentru a observa o influen]\ latent\, `n ciuda rezisten]ei manifeste, al doilea proces
trebuie s\ poat\ fi activat independent de primul. De aceea, textul de fa]\ se va
`ncheia cu o discu]ie asupra disocierii lor, disociere care ar reprezenta mecanismul
psihosocial al criptomneziei observat\ la nivel social.

2. Rezisten]a `n fa]a influen]ei minoritare:
modelul compar\rii sociale

Aplicarea teoriilor identit\]ii sociale (cf. Tajfel [i Turner, 1979; Turner, 1991) [i a
diferen]ierii categoriale (Doise, 1978) la procesele de influen]\ social\ ne `ng\duie s\
`n]elegem influen]a minoritar\ manifest\ (`n general dificil de ob]inut), ]in`nd seama
de urm\toarele:
1. printr-un mecanism de categorizare, ]inta influen]ei define[te minoritatea ([i pe

sine `nsu[i) ca apar]in`nd la unul sau mai multe grupuri sau categorii f\cute
saliente din punct de vedere psihologic. Adesea, minoritatea este discriminat\ ca
out-group.

2. printr-un mecanism de indexare, ]inta influen]ei elaboreaz\, `n func]ie de situa]ie,
atributele pe care ea le va considera ca fiind caracteristice [i definitorii pentru
minoritate [i pentru alte entit\]i percepute `n situa]ia de influen]\. Adesea, aceste
atribute conotate negativ contracareaz\ influen]a minoritar\ manifest\, exprimat\
`n mod public sau imediat.

3. aceste rezisten]e la influen]a manifest\ declan[eaz\ procesele de categorizare de
sine: slaba influen]\ direct\ decurge din faptul c\, `n general, gradul de acord
explicit cu pozi]iile ap\rate de minoritate angajeaz\ identificarea social\ cu mino-
ritatea, identificare definit\ din punct de vedere psihologic prin auto-atribuirea
ansamblului caracteristicilor considerate ca definitorii pentru categoria de aparte-
nen]\ `n care a fost inclus\ minoritatea.
Am putut astfel generaliza la studiile asupra influen]ei postulatul bias-ului inter-

grupuri. Aplicat la cazul minorit\]ilor, acesta ne conduce la concluzia potrivit c\reia
categorizarea minorit\]ii ca out-group `i diminueaz\ influen]a. Dimpotriv\, impactul
ei decurge din sentimentul pe care `l tr\ie[te ]inta cu privire la apartenen]a categorial\
comun\ cu sursa (Maass, Clark [i Haberkorn, 1982; Martin, 1988; Turner, 1991;
Volpato, Maass, Mucchi-Faina [i Vitti, 1990).

S. MOSCOVICI, G. MUGNY, J.A. PEREZ
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Se poate ar\ta, de asemenea, c\ influen]a se reduce c`nd atributele minorit\]ii
f\cute saliente psihologic, [i susceptibile s\ fie obiect de auto-atribuire, nu asigur\ o
identificare psihosocial\ compatibil\ cu o identitate personal\ pozitiv\. Dimpotriv\,
atributele conotate pozitiv favorizeaz\ influen]a minoritar\.

Aceste dinamici de identificare `n influen]a minoritar\ s`nt modulate de diferi]i
factori [i s`nt `n func]ie de:
1. categoriz\rile explicite ale minorit\]ii ca in-group sau ca out-group.
2. stilurile de negociere ale sursei. Pe de o parte, un stil de negociere rigid induce

mai cur`nd sentimentul unei apartenen]e diferite a minorit\]ii `n raport cu ]inta,
iar pe de alt\ parte el face saliente atribute mai negative, duc`nd la o influen]\ mai
redus\ dec`t un stil flexibil (Mugny, 1982).

3. filtrele normative utilizate de ]inte pentru interpretarea comportamentelor [i
pozi]iilor minorit\]ii. Astfel, influen]a este inhibat\ atunci c`nd contextul face
salient\ devian]a minorit\]ii mai degrab\ dec`t specificitatea sau originalitatea
normei alternative pe care acesta o propune.

4. rezisten]ele `n fa]a inova]iei, ca psihologizarea (cf. Papastamou, 1983) sau negarea
(cf. Moscovici, Mugny, Perez, 1984-1985; Perez, Mugny, Moscovici, 1986),
asupra c\rora vom reveni.

3. Limitele discrimin\rii

Va fi minoritatea lipsit\ de posibilitatea de a exercita influen]\, dat fiind c\ ini]ial este
perceput\ negativ? Va fi impactul ei nul, av`nd `n vedere c\ ea este considerat\
aproape `n mod necesar un out-group `n c`mpul categorial, din pricina rupturii cu
normele [i valorile dominante? Mai multe elemente ale r\spunsului converg c\tre
ideea c\, cel pu]in `n c`mpul influen]ei sociale, nici favorizarea in-group-ului, nici
discriminarea out-group-ului nu s`nt ineluctabile. Mai `nt`i, o minoritate nu ob]ine
influen]\ numai pentru c\ este un in-group [i nu un out-group, c\ci identitatea
in-group a sursei poate la fel de bine s\ `nghe]e atitudinile printr-un efect de
�paralizie sociocognitiv\� (cf. Sanchez-Mazas, Perez [.a., 1993). De fapt, impactul
s\u depinde `nainte de toate de stilurile de comportament pe care ea le adopt\, prin
urmare de intensitatea conflictului pe care ea `l induce.

O serie de studii (cf. Moscovici, 1979, 1980) au ar\tat c\ o minoritate nu ob]ine
influen]\ dec`t cu condi]ia ca retorica comportamentelor sale s\ se sprijine pe o dubl\
consisten]\. Consisten]a diacronic\ se define[te prin men]inerea sistematic\ [i coeren-
t\ a acelora[i r\spunsuri `n timp, ceea ce permite conturarea unei alternative `n c`mpul
social. Consisten]a sincronic\ se define[te prin coeziunea (atunci c`nd ea exist\) tutu-
ror membrilor ce alc\tuiesc minoritatea. Dincolo de motivele legate de inferen]ele la
care duce consisten]a (claritatea alternativei, atribuirea intern\, independen]a
perceput\ a judec\]ilor, curajul sursei etc.; cf. Maass [i Clark, 1984; Moscovici [i
Nemeth, 1974), cauza principal\ a eficacit\]ii sursei rezid\ `n conflictul social pe
care ea `l genereaz\ (cf. Moscovici, 1980). Din acest punct de vedere, mai multe
studii au ar\tat c\ identitatea minorit\]ii nu face dec`t s\ defineasc\ marjele de liber-
tate de care ea dispune cu privire la intensitatea conflictului pe care-l poate introduce
(cf. Mugny [i Perez, 1991). Categorizat\ ca in-group, minoritatea poate s\ adopte un
stil intransigent [i s\ amplifice conflictul. Ca out-grup, ea trebuie s\ fie mai flexibil\
[i s\ atenueze conflictul.
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Influen]a social\ nu ]ine numai de conota]iile evaluative ale caracteristicilor mino-
ritare, ci [i de conflictele sociocognitive ce pot s\ apar\ `ntre categoriz\ri [i atribute,
ca `n cazul `n care sursa in-group relev\ conota]ii negative (conflictul de identificare
este deosebit de puternic) ori sursa out-group conota]ii pozitive. De altminteri, consis-
ten]a minorit\]ilor ar putea avea ca efect introducerea unor noi atribute nepercepute
ini]ial [i care ar contrazice categoriz\rile [i evalu\rile ini]iale. Men]in`nd conflictul,
stilul de comportament consistent al minorit\]ii duce la modificarea semnifica]iilor
asociate minorit\]ii.

~n fine, categorizarea minorit\]ii ca in-grup sau out-group poate s\ dob`ndeasc\,
la nivel latent, efecte total opuse celor postulate de teoria raporturilor `ntre grupuri.
Noi am g\sit cu regularitate dovezi `n favoarea ideii c\ o minoritate este susceptibil\
s\ induc\ influen]\ mai ales c`nd a fost categorizat\ ca out-group [i formeaz\ subiectul
unei discrimin\ri manifeste. ~n astfel de cazuri, ea ob]ine o influen]\ indirect\, privat\
sau `nt`rziat\, pe scurt, un efect de conversiune (Moscovici, 1980; Moscovici [i
Mugny, 1987).

4. Impact minoritar [i constructivism social: validarea

A[adar, influen]a minoritar\ nu este dec`t arareori manifest\, de obicei prezent`ndu-se
sub forma conversiunii (Moscovici, 1980). Ea se exprim\ `n mod latent, indirect,
put`nd fi sesizat\ `n sfera �privat\�, uneori dup\ un anumit timp, cu at`t mai mult cu
c`t minoritatea este perceput\ mai distinct\, mai conflictual\ [i este mai rigid cate-
gorizat\. Observarea acestor efecte paradoxale ale categoriz\rii au f\cut necesar\ o
elaborare teoretic\ a no]iunii de validare, ce-[i are fundamentul `n procesul constructi-
vist ce domin\ activitatea cognitiv\ a ]intelor influen]ei.

Efecte minoritare constructiviste

O serie de studii perceptive au demonstrat natura latent\ a influen]ei minoritare. ~ntr-o
paradigm\ `n care se proiecteaz\ diapozitive de culoare albastr\, subiec]ii constituie o
majoritate de patru confruntat\ cu o minoritate de doi complici ce declar\ de-a lungul
`ntregii faze experimentale c\ diapozitivul este verde (cf. Personnaz [i Personnaz,
1987). ~n general, se poate observa c\ minoritatea nu modific\ dec`t `ntr-o m\sur\
foarte redus\ procentajul r\spunsurilor exprimate `n public (Moscovici [i Lage,
1976). Totu[i, dac\ se iau m\suri mai fine, asupra unor parametri incontrolabili de
subiec]i (de exemplu, o m\sur\ a imaginii consecutive), se observ\ (mai mult dec`t `n
condi]iile `n care subiec]ii s`nt minoritari `n fa]a unei majorit\]i de complici) c\
minoritatea ob]ine o influen]\ latent\ (`n spe]\, culoarea imaginii consecutive se
apropie mai mult de culoarea complementar\ a verdelui). Se `nt`mpl\ aceasta
indiferent dac\ r\spunsurile s`nt exprimate pe scale (cf. Moscovici [i Personnaz,
1980) sau ajustate cu ajutorul unui spectrometru (Moscovici [i Personnaz, 1986;
Personnaz, 1981). Efecte similare � influen]\ majoritar\ manifest\ superioar\, dar
influen]\ minoritar\ latent\ superioar\ � au fost reg\site `ntr-o paradigm\ inspirat\
direct de cea a lui Asch (Mugny, 1984).

Acelea[i efecte se `nt`lnesc [i `n sarcinile de rezolvare de probleme. Astfel, subiec-
]ilor lui Nemeth [i Wachtler (1983) li s-a cerut s\ stabileasc\ `n care din figurile
complexe prezentate se g\se[te o figur\ mai simpl\. Ei g\sesc mai multe solu]ii

S. MOSCOVICI, G. MUGNY, J.A. PEREZ
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corecte confrunta]i cu o minoritate, `n timp ce solu]iile oferite de majoritate s`nt
preluate ca atare. De altfel, mai multe studii (cf. Nemeth, 1986) s-a ar\tat c\ o surs\
minoritar\ induce `n general o form\ de g`ndire divergent\, care utilizeaz\ un an-
samblu mai mare de r\spunsuri alternative, duc`nd la solu]ii mai bogate, mai originale
[i uneori mai adecvate. De asemenea, `n cadrul unor studii asupra ra]ionamentului
inductiv s-a demonstrat c\ un r\spuns majoritar are mai multe [anse de a fi reluat ca
atare, imitat f\r\ modificarea ra]ionamentului. Dimpotriv\, acela[i r\spuns atribuit
unei minorit\]i, chiar dac\ determin\ o acceptare manifest\ mai redus\, induce o
form\ de ra]ionament de un nivel cognitiv mai elaborat (Butera [i Mugny, 1992;
Legrenzi, Butera, Mugny [i Perez, 1991).

Aceste rezultate au fost confirmate, de asemenea, `ntr-o serie de studii efectuate
asupra opiniilor [i atitudinilor (de exemplu, cu privire la atitudinea fa]\ de str\ini �
cf. Roux, Sanchez-Mazas [.a., 1993 � sau cu privire la atitudinea fa]\ de practica
fumatului � cf. Perez [i Mugny, 1992) `n care influen]a minorit\]ii ap\rea `n mod
indirect sau/[i `nt`rziat (cf. Perez, Mugny [.a., 1993). Astfel de efecte de conversiune
se exprim\ cel mai adesea sub o form\ �indirect\�, asupra unor con]inuturi legate de
pozi]ia minoritar\, dar care nu fuseser\ abordate `n mesajul minoritar (nu s`ntem de
acord cu o opinie favorabil\ avortului, dar ne schimb\m totu[i atitudinea, accept`nd
`n mai mare m\sur\ contracep]ia sau declar`ndu-ne mai toleran]i `n definirea normelor
morale, educative sau familiale etc. (Perez, Mugny [i Moscovici, 1986).

5. Mecanismele constructivismului minoritar

~n m\sura `n care influen]a minoritar\ la care ne referim este indirect\ [i vizibil\ mai
ales pe con]inuturi care n-au format obiectul unei lu\ri de pozi]ie minoritare, trebuie
s\ admitem c\ schimbarea de atitudine exclude ipoteza unui mecanism de imitare sau
pe aceea a `nv\]\rii sociale. Ca atare, conversiunea presupune un constructivism
social, o activitate cognitiv\ complex\ de validare prin care ]intele influen]ei reflec-
teaz\ [i iau pozi]ie nu numai fa]\ de con]inutul specific al tentativei de influen]\
minoritar\, dar [i fa]\ de un ansamblu mai vast de con]inuturi [i de atitudini pe care
minoritatea le face saliente. Aceast\ activitate constructiv\ `n schimbarea de atitudine
se poate manifesta `n diverse moduri.

Mai `nt`i, spre deosebire de majorit\]i, care centrez\ activitatea cognitiv\ a ]intelor
asupra raportului cu sursa, rezisten]a indus\ de minorit\]i prive[te `n mod direct
con]inuturile inovatoare. Mai multe studii au ar\tat c\ apari]ia unui punct de vedere
minoritar tinde s\ focalizeze aten]ia ]intelor asupra con]inutului mesajului (Moscovici
[i Personnaz, 1980; Personnaz [i Guillon, 1985; Tesser, Campbell [i Mickler,
1983). Or, dac\ aceast\ focalizare este motivat\ de rezisten]a `n fa]a unui con]inut
conflictual sus]inut cu vigoare [i consisten]\, ea oblig\ `n acela[i timp ]intele s\
ra]ioneze `n termenii minorit\]ii, al c\rei mesaj constituie astfel un cadru de referin]\
pentru reflec]ia lor, conduc`nd la efecte �perverse� (Moscovici, Mugny [i Perez,
1984-85).

Acestea din urm\ au fost puse `n eviden]\ `n c`teva studii asupra neg\rii active a
mesajului minoritar. Subiec]ilor li s-a cerut s\ determine, dintre argumentele dez-
voltate `n mesajul transmis de sursa minoritar\, pe cele care erau �greu de crezut� [i
�nu meritau s\ fie luate `n seam\�, ceea ce, de altminteri, ei f\ceau cu pl\cere. Cum
ne putem imagina, influen]a ce se constata imediat era mai slab\ dec`t dac\ subiec]ii
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nu realizau aceast\ activitate critic\, sau dec`t dac\ erau invita]i s\ determine carac-
terul �credibil� al argumentelor (Perez, Mugny [i Moscovici, 1986). Dar, interog`nd
subiec]ii trei s\pt\m`ni mai t`rziu, chiar pe teme indirect legate de discursul minoritar,
asist\m la un efect paradoxal: impactul minoritar `nt`rziat [i indirect cre[te, sub
forma conversiunii, `n condi]iile `n care negarea fusese aplicat\ tezelor minoritare
(Moscovici, 1980). De altfel, acest efect devine mai intens cu c`t ]intele g\sesc mai
multe argumente critice (cf. Perez [i Mugny, 1992). Cauzele ce determin\ acest feno-
men s`nt diverse.

~nainte de toate, pentru ca un proces de validare s\ conduc\ la o influen]\ indi-
rect\, pozi]ia minoritar\ trebuie s\ fie considerat\ o alternativ\, recunoscut\ ca av`nd
o anumit\ validitate, chiar dac\ ea a fost ini]ial dezaprobat\. Pentru aceasta,
con]inuturile specifice sub`ntinse de principiul organizator al pozi]iilor minoritare
afi[ate trebuie s\ atrag\ aten]ia ]intelor, introduc`nd un punct de vedere conflictual,
aflat `n opozi]ie cu cele ce predomin\ `n c`mpul social. Astfel, func]ia structurant\ a
conflictului se situeaz\ la baza no]iunii de consisten]\ (Moscovici, 1976).

O alt\ dimensiune a constructivismului social suscitat de interven]ia minoritar\
rezid\ `n aceea c\ ]intele pot fi f\cute s\ elaboreze activ noi semnifica]ii [i mai ales s\
descopere sau s\ imagineze noi atribute ce redefinesc imaginea ini]ial\ a minorit\]ii,
ca [i pe aceea a altor entit\]i distinse `n c`mpul social. Astfel de atribute joac\ un rol
esen]ial `n m\sura `n care ele circumscriu specificitatea `ns\[i a sursei, adic\ ceea ce
o diferen]iaz\ de alte entit\]i `n ceea ce prive[te lu\rile de pozi]ie, constituind contra-
norma alternativ\. Pe scurt, conversiunea se produce c`nd minoritatea este recunos-
cut\ ca entitate autonom\ [i independent\, fiind reconstruit\ mental `n specificitatea
[i distinctivitatea sa.

Nu mai pu]in, constructivismul social poate fi observat la nivelul categoriz\rilor
c`mpului social. Caracterul novator al pozi]iei minoritare poate determina ]intele s\
(re)construiasc\ cognitiv noile categoriz\ri, ce nu corespund categoriz\rilor ce
existaser\ `naintea interven]iei minoritare. Faptul acesta are ca efect o redefinire a
c`mpului alternativelor.

}intele, confruntate cu o minoritate, pot infera principiile organizatoare ale pozi-
]iei minoritare, dincolo de pozi]iile manifeste explicitate de minoritate, [i le pot reac-
tiva `n alte momente (influen]\ `nt`rziat\) sau le pot aplica unor comportamente,
atitudini [i con]inuturi diferite (influen]\ indirect\), chiar dac\ nu ader\ `n mod expli-
cit la pozi]iile avansate `n pledoaria minoritar\. Fiind stabilite prin activitatea inferen-
]ial\ a ]intelor, [i nu expuse ca atare de surs\, aceste principii nu suscit\ rezisten]e
identice celor induse de pozi]ia explicit\ a minorit\]ii.

Av`nd `n vedere c\ o alternativ\ nu poate ap\rea ca distinct\ `n c`mpul socio-
cognitiv dec`t dac\ este definit\ ca �altul� [i categorizat\ ca un out-group dispun`nd
de atribute specifice, trebuie s\ admitem c\ `ns\[i plasarea minorit\]ii `ntr-un context
intergrupuri permite validarea discursului s\u. Se cuvine s\ remarc\m c\, departe de
a `mpiedica influen]a latent\, categorizarea minorit\]ii ca out-group se constituie
`ntr-o surs\ a conversiunii, discriminarea provoc`nd `n mod indirect schimbarea (cf.
Perez [i Mugny, 1989). ~n toate cazurile, la originea impactului social al minorit\]ii
se afl\ conflictul indus de stilul s\u de comportament [i de negociere.

S. MOSCOVICI, G. MUGNY, J.A. PEREZ
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6. Comparare [i validare: ipoteza disocierii

Ne vedem nevoi]i s\ admitem existen]a unor modele diverse de schimbare a atitudinii
ca urmare a unei tentative de influen]\ minoritar\. Astfel, `n func]ie de circumstan]e,
sursele minoritare pot ob]ine, chiar dac\ foarte rar, influen]\ direct\ [i indirect\ sau
numai influen]\ direct\. De asemenea, ele pot ob]ine fie numai influen]\ indirect\
(cazul conversiunii), fie nici unul din aceste tipuri de influen]\. Conflictualitatea pe
care am v\zut-o `n general asociat\ tentativelor de influen]\ minoritar\ face ca
probabilitatea conversiunii s\ fie cea mai ridicat\. Pentru a da seama de diferitele
modele de influen]\ trebuie articulate cele dou\ procese pe care le-am expus (cf.
Perez [i Mugny, 1990), cel al compar\rii sociale (privit din unghiul identific\rilor [i
al conflictelor de identificare) [i cel al valid\rii (recunoa[terea unui principiu
organizator distinctiv al alternativei minoritare). ~n acest sens, pot fi avansate patru
ipoteze fundamentale (Perez [i Mugny, 1987):
1. dac\ o situa]ie de influen]\ induce un conflict de identificare prea intens [i `mpie-

dic\ procesul de validare s\ aib\ loc, nu se va observa nici o form\ de influen]\;
2. dac\ o situa]ie de influen]\ induce un conflict de identificare moderat [i `mpiedic\

declan[area procesului de validare, nu se va observa dec`t o influen]\ direct\;
3. dac\ o situa]ie de influen]\ induce un puternic conflict de identificare, permi]`nd

totodat\ declan[area procesului de validare, se va observa efectul obi[nuit de
conversiune (influen]\ indirect\ f\r\ influen]\ direct\);

4. dac\ o situa]ie de influen]\ induce un conflict de identificare moderat [i permite
procesului de validare s\ aib\ loc, se va observa influen]\ direct\ [i influen]\
indirect\.
~n accep]iunea de mai sus, toate modelele influen]ei presupun cu necesitate inter-

ven]ia unui proces de comparare, implic`nd un conflict de identificare mai mult sau
mai pu]in intens, `n vreme ce activitatea de validare poate s\ intervin\ sau s\ nu
intervin\. Dar ce condi]ii hot\r\sc declan[area acesteia din urm\? Dup\ opinia
noastr\, validarea se produce c`nd subiectul poate disocia cognitiv activitatea sa de
comparare social\ de cea de validare, efectu`nd o dubl\ activitate cognitiv\ `n mod
diferen]iat: `n afara inevitabilei compar\ri `ntre sine `nsu[i [i surs\, el se poate angaja
`ntr-o activitate de validare a pozi]iilor alternative ale minorit\]ii, focaliz`ndu-[i
reflec]ia asupra con]inuturilor pozi]iilor minoritare, [i reac]ion`nd la principiul or-
ganizator al acestora.

Cazul opus `l constituie situa]ia `n care rela]ia de influen]\ devine prea conflictual\
din pricina mizelor identitare (conflict puternic de identificare). ~n acest caz nu se
ob]ine nici un fel de influen]\, deoarece subiectul nu disociaz\ activitatea de com-
parare de cea de validare, mobiliz`ndu-[i `ntreaga activitate cognitiv\ `n vederea asigu-
r\rii unei diferen]ieri `n raport cu sursa; identificarea cu aceasta ar presupune un
cost social foarte ridicat.

O alt\ modalitate de a defini condi]iile `n care se declan[eaz\ disocierea are la
baz\ distinc]ia dintre universul unidimensional al compar\rii [i cel multidimensional.
Activitatea de validare nu are loc c`nd compararea se efectueaz `ntr-un univers
unidimensional, `n care interdependen]a judec\]ilor intergrup implic\ ideea c\ ceea
ce i se recunoa[te unei pozi]ii din c`mpul social i se sustrage alteia. Imaginea mino-
rit\]ii, `n acest caz opus\ imaginii majorit\]ii, nu poate fi dec`t negativ\. Ea face
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salient\ natura deviant\ a minorit\]ii [i `mpiedic\ minoritatea s\ fie construit\ mental
ca alternativ\. Procesul psihosocial angajat `n acest context poate fi considerat ca
�majocentric�.

Dimpotriv\, procesul de validare devine activ c`nd compararea se efectueaz\
`ntr-un univers multidimensional [i potrivit unei modalit\]i independente, atributele
specifice ale minorit\]ii put`nd fi recunoscute. Astfel, chiar apreciat\ defavorabil pe o
dimensiune, minoritatea poate fi recunoscut\ `n specificitatea sa pe alte dimensiuni
evaluative, dintre care cea mai important\ o constituie principiul organizator inferat
ca fiind subiacent con]inuturilor pozi]iilor sale. Procesul angajat `n acest caz nu mai
este exclusiv majocentric, ci [i �minocentrat�.

Prin astfel de mecanisme minorit\]ile ob]in un impact social evident, dincolo de
actele de discriminare [i de rezisten]ele sociale `n fa]a inova]iei. Ele `[i datoreaz\ impactul
`n bun\ m\sur\ stilului lor de comportament (Moscovici, 1976) [i de negociere
(Mugny, 1982), adic\ cre\rii [i gestiunii conflictelor sociale (Perez, Mugny [.a.,
1993). Dac\ stilurile de comportament [i de negociere au ca efect generarea unui
conflict social ce poate fi rezolvat prin discriminare manifest\, ele men]in `n unele
cazuri conflictul la un nivel `nalt de intensitate, `n a[a fel `nc`t subiectul sf`r[e[te prin
a-l interioriza (Moscovici, 1980; Perez, Falomir [i Mugny, 1994).

Traducere de {tefan Boncu
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Surse de influen]\ social\ in-group
[i out-group [i niveluri ale schimb\rii

Bernard Personnaz1, Marie Personnaz 2

La ce nivel va avea o surs\ de influen]\ impact asupra unei ]inte? Este una din
întreb\rile la care cercet\rile întreprinse în Europa [i Statele Unite asupra influen]ei
minorit\]ilor au încercat s\ r\spund\, pornind de la un anumit num\r de lucr\ri
experimentale (de ex. Maass [i Clark, 1984; Moscovici, 1979, 1985, Moscovici [i
Mugny, 1987; Mugny [i Pérez, 1986; Nemeth, 1986; Paicheler, 1985;
Papastamou, 1988; Personnaz [i Personnaz, 1987). ~n acest domeniu, o orientare a
cercet\rii vizeaz\ mai precis s\ r\spund\ la întrebarea: o surs\ provenind din propriul
s\u grup are mai mult\ sau mai pu]in\ influen]\, [i la ce niveluri, fa]\ de o surs\
provenind dintr-un alt grup?

S\ examin\m mai întîi procesele centrale care intervin în influen]a social\ [i de la
care pornind vom aborda aceast\ problematic\ specific\.

Diversele ansambluri de lucr\ri despre influen]a majorit\]ilor [i minorit\]ilor, în
special cele privind influen]a perceptiv\ (de ex. Personnaz [i Personnaz, 1987, 1994),
au permis degajarea a dou\ tipuri de procese ce intervin la diferite niveluri de
schimbare: procesul de comparare [i cel de validare (Moscovici, 1980).

Procese de comparare [i influen]a social\ majoritar\

R\spunsul unei majorit\]i apare, în general, ca referindu-se la o norm\ consensual\ [i
legitim\. De asemenea, o divergen]\ a r\spunsurilor fa]\ de aceast\ norm\ dominant\
conduce, în primul r`nd, la o repunere în cauz\ a rela]iilor sociale între surs\ [i ]int\
(Personnaz, 1979) [i mai ales a imaginii despre sine din partea ]intei. ~n acest caz,
aceasta se afl\, dintr-o dat\, perceput\ [i identificat\ ca ap\rînd o pozi]ie minoritar\
[i deviant\. Indivizii se angajeaz\ atunci într-un proces de comparare social\ care îi
va centra aproape exclusiv pe raportul lor cu sursa, f\r\ a lua obligatoriu în seam\

1. Cercet\tor la Centre National de la Recherche Scientifique, Paris.
2. Profesor la Universitatea Paris X.
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obiectul pe care îl ]inte[te influen]a (Guillon [i Personnaz, 1983). Centrul de greutate
al influen]ei va fi în acest caz bazat pe o focalizare asupra propriei sale pozi]ii sociale,
analizat\ `n raport cu a celuilalt în situa]ia dat\. Aceast\ dependen]\, de[i favorizeaz\
acceptarea manifest\ [i aproape imediat\ (Asch, 1951), poate, paradoxal, s\ constituie
un obstacol pentru efecte de influen]\ mai complexe, din moment ce nu este înso]it\
de modific\ri cognitive ale informa]iei referitoare la obiect (Personnaz, 1976). Rezul-
tatele cercet\rilor în acest domeniu converg spre a ar\ta c\ influen]a unei majorit\]i
sau a unui agent social care ap\r\ o norm\ dominant\ exercit\ mai curînd o schimbare
manifest\ în prezen]a sa, a[a cum o indic\ studiile despre conformism, realizate por-
nind de la cercet\rile lui Asch. ~n acela[i timp, conformismul apare în general ca
nefiind decît aparent, c\ci el nu antreneaz\ schimb\ri la nivelul latent (Moscovici [i
Lage, 1976, Moscovici [i Personnaz, 1980) sau întîrziat (Personnaz [i Guillon, 1985).
Conformismul [i supunerea constituie adesea o strategie pentru a sc\pa de presiunile
sociale ale dominan]ilor (Personnaz, 1979).

Procese de validare [i influen]\ minoritar\

Invers, r\spunsul ap\rat de o minoritate este considerat cel mai adesea ca nelegitim,
eronat [i contrar realit\]ii, fiind în opozi]ie cu norma dominant\ general admis\. ~n
acest caz, compara]ia social\ nu pune probleme majore indivizilor, de vreme ce sursa
minoritar\ este mai întîi perceput\ ca deviant\, în afara normei [i nu exist\ dorin]a de
a-i sem\na. Din contr\, fiecare este mai curînd înclinat s\ se îndoiasc\ de valoarea
r\spunsului s\u [i s\-l resping\. Totu[i, dac\ minoritatea se arat\ a fi consistent\,
adic\ dac\ ea persist\ în judecata sa [i apare hot\r`t\ [i sigur\, ea creeaz\ un conflict
interpersonal [i cognitiv greu de eliminat. F\cînd aceasta, indivizii-]inte ai influen]ei
se angajeaz\ într-un proces de validare (Moscovici, 1980), confruntînd acest r\spuns
cu obiectul-stimul, miz\ a interac]iunii. C`nd conflictul interpersonal este intens, grija
de a face o impresie bun\, afi[înd propriul r\spuns, împiedic\ orice schimbare la
nivelul r\spunsului manifest în prezen]a celuilalt; dac\ acest conflict interpersonal
s-a estompat, spre exemplu, în absen]a sursei minoritare, conflictul cognitiv subzist\.
De asemenea, dinamica schimb\rii care intervine în influen]a minoritar\ corespunde
trecerii de la un conflict extern de r\spunsuri la un conflict intern. Acesta poate
determina modificarea percep]iei, reprezent\rii [i atitudinii fa]\ de obiectul-stimul,
f\r\ chiar ca subiec]ii s\ aib\ con[tiin]a acestui fapt. Aceast\ discordan]\ între schim-
bare la nivel latent [i non-schimbare, într-o prim\ etap\, la nivel manifest corespunde
fenomenului de conversiune (Moscovici, 1985). Centrul de greutate al influen]ei
apare în acest caz bazat pe o centrare cognitiv\ pe stimul, care ar corespunde unei
noi trat\ri a informa]iilor referitoare la acest obiect, susceptibil\ de a antrena, spre
exemplu, modific\ri la nivel perceptiv (Personnaz [i Personnaz, 1987). Rezultatele a
numeroase studii subliniaz\ o cre[tere a acestei centr\ri (Tesser, Campbell [i Mickler,
1983; Personnaz [i Guillon, 1985; Nemeth [i Mayseless, 1986). Studiile care au
utilizat m\suri ale schimb\rii la trei niveluri (Personnaz, 1981; 1986) au putut s\
arate c\ procesul de validare conduce la o dinamic\ a schimb\rilor prin paliere succe-
sive, începînd de la nivelul latent, dup\ interac]iune, pentru a se încheia, dup\ mai
multe faze experimentale, la nivelul manifest. Rezultatele altor studii au ar\tat c\
influen]a minoritar\ care se refer\ la o anumit\ dimensiune (spre exemplu, avortul)
poate avea repercusiuni asupra dimensiunilor asociate cognitiv (spre exemplu, contra-
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cep]ia, Pérez [i Mugny, 1987a). Rezultatele lui Nemeth [i Wachtler (1983) subliniaz\
c\ influen]a majoritar\ conduce la reproducerea r\spunsului, pe cînd influen]a minori-
tar\ duce la noi r\spunsuri asociate celui al minorit\]ii, dar diferite, [i care se dove-
desc a fi corecte [i adaptate sarcinii.

Fenomenele de schimbare ce intervin în influen]a majoritar\ [i minoritar\ nu apar,
deci, ca avîndu-[i originea în mecanisme de aceea[i natur\. Influen]a exercitat\ de o
majoritate sau un agent care ap\r\ o norm\ dominant\ conduce, în general, la un
conflict de natur\ social\, pe cînd influen]a unei minorit\]i conduce, cel mai adesea,
la un conflict cognitiv. Primul provoac\ mai curînd interven]ia unui proces de compa-
rare social\, pe cînd al doilea determin\ un proces de validare a stimulului printr-o
reconstruc]ie cognitiv\ a acestuia (Pérez [i Mugny, 1987b).

Plecînd de la aceast\ perspectiv\, modularea conflictului socio-cognitiv creat de
divergen]a de r\spunsuri ar trebui s\ joace un rol central în declan[area unuia sau
altuia dintre aceste procese. Mai multe tipuri de factori se dovedesc susceptibili de a
modula transformarea acestui conflict [i, deci, de a determina cursul influen]ei urm\-
rite în diferite situa]ii. Anumi]i factori apar lega]i de natura stimulului, al]ii de
caracteristicile sursei, al]ii de cele ale subiec]ilor (de exemplu, Sorrentino, King [i
Leo, 1980). Printre ace[tia, caracteristicile sociale ale sursei [i ]intei, în termeni de
categorii grupale identice sau diferite, ar trebui s\ fie susceptibile de a juca un rol
important în procesele subiacente influen]ei sociale.

Influen]a surselor in-group [i out-group [i procesele
de comparare [i de validare

~n studiile prezentate aici ne-am interesat de procesul de validare a stimulului, dup\
cum o surs\ inovatoare apar]ine aceluia[i grup sau unui grup diferit de cel al
subiec]ilor.

Reluînd cercet\rile efectuate în domeniul rela]iilor intergrupuri (de exemplu,
Tajfel, 1978), ale c\ror rezultate subliniaz\ favoritismul subiec]ilor fa]\ de propriul
lor grup [i discriminarea out-group-ului, [i modelul identific\rii care s-a desprins din
acestea (Turner, 1981; Mugny, 1981; Mugny [i Papastamou, 1982), ar trebui s\
presupunem a priori c\ indivizii ar fi mai înclina]i s\ se arate mai favorabili fa]\ de o
persoan\ care face parte din propriul lor grup de apartenen]\ decît fa]\ de cineva care
nu face parte din acesta. Am avea astfel tendin]a s\ ne identific\m mai mult cu o
surs\ de influen]\ in-group, apropriindu-ne modul s\u de a se exprima [i a se com-
porta, decît de o surs\ out-group susceptibil\ de a fi discriminat\.

Mai multe cercet\ri (Maass [i Clark, 1983; Maas, Clark [i Hamberkorn, 1982;
Mugny, Pérez, Kaiser [i Papastamou, 1984) în domeniul atitudinilor indic\ faptul c\
o minoritate in-group tinde s\ produc\ mai mult\ influen]\ manifest\ decît o
minoritate out-group. Alte studii, care introduc m\suri publice [i private ale influ-
en]ei exercitate de o surs\ provenind din in-group sau din out-group, subliniaz\ c\ o
surs\ out-group poate s\ aib\ un impact la nivel privat (Martin, 1987; Mugny, Kaiser
[i Papastamou, 1983; Pérez [i Mugny, 1985, 1986).

Rezultatele lui Doise, Gachoud [i Mugny (1986) [i ale lui Mugny, Gachoud [i
Doms (1987), spre exemplu, dovedesc alegeri estetice diferen]iate în func]ie de con-
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textele intergrupuri. Aceste lucr\ri indic\ faptul c\ o surs\ de influen]\ apar]inînd
aceluia[i grup cu subiec]ii conduce la un efect de influen]\ direct\, în timp ce un
membru din out-group exercit\ influen]\ mai ales la nivel indirect.

Abordînd acest cîmp de cercetare, am pornit de la ideea c\ o surs\ out-group,
str\in\ grupului, ar trebui s\ suscite reac]ii ambivalente, de respingere [i interes deo-
potriv\, dat fiind c\ reprezint\ un sistem de referin]\ comprehensibil în anumite pri-
vin]e, sc\pînd, în acela[i timp, în privin]a altor dimensiuni, ra]ionamentului obi[nuit
al subiec]ilor. ~n al]i termeni, o surs\ minoritar\ str\in\ normelor obi[nuite ale su-
biectului ar trebui s\ joace rolul de stimulator al conflictului cognitiv între ea [i ]int\.

~n ce privin]\ procesele de validare [i de comparare ar trebui s\ fie înte]ite sau
diminuate de o surs\ de influen]\ apar]inînd in-group-ului sau out-group-ului? Cînd
sîntem confrunta]i cu o surs\ care apar]ine propriului nostru grup [i care d\ un
r\spuns nou [i diferit de cel al majorit\]ii membrilor s\i, ea poate conduce la punerea
în cauz\ a coeziunii sau chiar a fundamentelor grupului, fapt ce ar trebui s\ fac\
dificil\ disocierea (Pérez [i Mugny, 1987b) între con]inutul r\spunsului s\u [i propria
sa persoan\. De unde o focalizare asupra rela]iilor sociale în grup, care va trebui s\
amplifice procesul de comparare social\ [i s\-l diminueze pe cel de validare. Cînd
sîntem confrunta]i cu o surs\ apar]inînd unui alt grup [i care prezint\ un r\spuns nou
[i diferit, pozi]ia sa special\ nu poate conduce la compara]ie pur interpersonal\ [i
n-ar putea pune în cauz\ coeziunea grupului ]intei de influen]\. Ea apar]ine unui
out-group categorizat din punct de vedere social, a c\rui exterioritate marcheaz\
separarea dintre sine [i cel\lalt. Aceast\ distan]\ social\, în termeni de grupuri, ar
face astfel posibil\ trecerea de la conflictul social la conflictul cognitiv. Acesta din
urm\ ar trebui s\ permit\ confruntarea informa]iilor izvorîte din r\spunsul sursei
out-group cu obiectul care este ]inta influen]ei [i, astfel, s\ amplifice procesul de
validare [i s\ diminueze procesul de comparare. ~n al]i termeni, proximitatea social\
a sursei [i ]intei ar avea tendin]a s\ fac\ indistincte sursa [i obiectul [i ar trebui s\
conduc\ la conformism, iar distan]a social\ s\ fac\ mai pregnant obiectul însu[i diso-
ciat de surs\ [i s\ conduc\ la fenomenul de conversiune. ~n acest ultim caz, sursa ar
fi susceptibil\ de respingere prin categorizarea sa ca deviant\ din cauza r\spunsului
s\u inovator [i minoritar în sînul grupului [i, în acela[i timp, prin apartenen]a sa la
un grup diferit. Aceast\ dubl\ categorizare ar face cu atît mai pregnant r\spunsul.
~ntr-adev\r, din punctul de vedere al compara]iei sociale, din chiar pricina acestei
respingeri ca fiind deviant\, aceast\ surs\ va deveni cu atît mai pu]in periculoas\
pentru grupul de subiec]i. Din punctul de vedere al valid\rii, respingerea va face mai
vizibile informa]iile con]inute în r\spunsul s\u.

~n scopul explor\rii mai în adîncime a problemei de fa]\, cele dou\ studii expe-
rimentale prezentate aici î[i propun s\ testeze aceste ipoteze pornind de la sarcini
perceptive care permit m\sur\ri ale influen]ei la mai multe niveluri. Procedurile
lucr\rilor în domeniu autorizeaz\, de fapt, nu numai m\suri ale schimb\rii în acela[i
timp la nivel public [i privat, dar [i la nivelurile manifest [i latent (Moscovici, Lage
[i Naffrechoux, 1969), bazate pe modific\rile înregistrate pornind de la culoarea
imaginii consecutive prezent\rii unei culori-stimul (Moscovici [i Personnaz, 1980).

Studiul efectelor de influen]\ în domeniul perceptiv ofer\, de asemenea, un al
doilea avantaj. Martin (1987, 1988) subliniaz\ c\, în numeroase studii care trateaz\
despre sursele in- [i out-group, r\spunsul propus de una din ele este direct legat de
interesul propriului s\u grup, nu tot astfel stînd lucrurile pentru o sarcin\ perceptiv\
în care interesul sursei nu este legat de con]inutul r\spunsului s\u.
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Aceste considera]ii teoretice [i metodologice permit precizarea ipotezelor urm\-
toare: o surs\ in-group va cauza influen]\ la nivelul manifest [i mai ales în prezen]a
ei, în timp ce o surs\ out-group va genera efecte la nivel latent [i într-un mod întîr-
ziat. Aceste ipoteze generale sînt testate în dou\ experimente, care pun în joc categorii
grupale in- [i out-group de natur\ diferit\. ~n prima (Personnaz [i Personnaz, 1989),
efectele diferite de influen]\ ale unei surse in-group [i out-group sînt abordate prin
categoriile sexuale identice sau diferite ale surselor [i ]intelor. ~n al doilea experiment
(Personnaz, 1984), influen]a social\ este studiat\ pornind de la surse prezentate ca
provenind din grupuri na]ionale diferite sau identice cu cel al subiec]ilor.

EXPERIMENTUL 1

~n acest studiu, in-group-ul [i out-group-ul s`nt determinate de categoria sexual\ a
subiec]ilor [i complicelui. Sarcina propus\ const\ în a judeca caracteristicile de cu-
loare ale unui diapozitiv. Ipotezele se refer\ la efectele de schimbare manifest\, mai
pronun]ate în prezen]a sursei, cînd aceasta este din acela[i grup cu subiec]ii, [i în
absen]a sa, cînd ea apar]ine unui grup diferit (ipoteza 1), ca [i la efectele de schim-
bare latent\ cînd sursa provine din out-group (ipoteza 2).

Metod\

Rezultatele unui studiu pilot prealabil, efectuat pe 16 subiec]i de ambele sexe, au
ar\tat c\ to]i r\spundeau �albastru� la prezentarea unui diapozitiv-stimul. ~n experi-
mentul propriu-zis, o surs\ de influen]\ care r\spunde �verde� la prezentarea
aceluia[i diapozitiv apare deci ca minoritar\, iar r\spunsul s\u ca inovator. Fiecare
sesiune se desf\[ura cu un complice [i un subiect, amîndoi din aceea[i categorie
sexual\ sau din categorii sexuale opuse. Doi complici de sex diferit au participat la
experiment împreun\ cu 40 de subiec]i (20 de femei [i 20 de b\rba]i). Fiecare din ei
a evoluat cu subiec]i de acela[i sex [i de sex opus. Apartenen]a categorial\ in- [i
out-group a subiec]ilor [i complicilor era pus\ clar în eviden]\ odat\ cu prezentarea
experimentului ca avînd scopul de a înregistra percep]ia culorilor în func]ie de grupul
sexual al indivizilor. Fiecare sesiune experimental\ comporta patru faze succesive a
c`te 5 probe fiecare. La fiecare prezentare a stimulului, r\spunsurile la culoarea
diapozitivului erau m\surate pe o scar\ gradat\ de la 100% verde pîn\ la 100%
albastru, iar culoarea imaginii consecutive prezent\rii diapozitivului era înregistrat\
pe o scar\ în nou\ puncte, mergînd de la albastru la violet. Fazele de pre- [i
post-influen]\ se efectuau numai în scris. ~nainte de ultima faz\, complicele,
pretextînd o întîlnire plauzibil\, p\r\sea sala de experiment. ~n timpul fazei 2,
subiec]ii indicau la fiecare prob\ judecata lor oral\ în privin]a culorii diapozitivului,
apoi procedau în scris, ca în celelalte faze. Datele corespunzînd m\surilor nivelurilor
de influen]\ au fost tratate conform planului 2F1 (surs\ in- vs. out-group) X 4F2 (Faze
pre-influen]\ vs. influen]\ vs. post-influen]\ în prezen]a vs. în absen]a sursei) cu
m\sur\ri repetate pe acest factor.

Rezultate

Rezultatele privesc judec\]ile care au drept obiect, pe de o parte, culoarea stimulului
însu[i (influen]\ manifest\) [i, pe de alt\ parte, culoarea imaginii consecutive
percepute (influen]\ latent\) în timpul interac]iunii [i dup\ aceasta în prezen]a sursei
(influen]\ public\) [i în absen]a acesteia (influen]\ privat\).
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1. Un scor mai ridicat indic\ o mai mare influen]\ manifest\ corespunzînd unei judec\]i mai apropiate
de r\spunsul sursei.

2. Un scor mai ridicat indic\ o mai mare influen]\ latent\ corespunzînd unei judec\]i a culorii efectului
consecutiv în direc]ia complementarului r\spunsului sursei.

Influen]\ manifest\:
Pentru influen]a manifest\, rezultatele (tabelul I) sugereaz\ dou\ dinamici de
schimbare diferite. Cînd sursa provine din acela[i grup c\ subiec]ii, ace[tia `[i mo-
dific\, în faza 3, judecata asupra culorii stimulului, dat\ în timpul fazei 1, în direc]ia
culorii indicate de surs\ (F(1,114)=7.36, p<.01).

Dar acest efect de influen]\ scade în absen]a sursei (diferen]\ între faza 4 [i faza
1: F(1,114)=3.05, p<.10).

Tabelul I.
Media judec\]ilor asupra culorii diapozitivului în procentaj de verde (r\spunsuri manifeste) 1

Condi]ii Faze
experimentale Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4

pre-influen]\ influen]\ + prezen]\ post-influen]\ absen]\
 a sursei

Surs\ in-group M:17.9 18.5 23.8 21.7
Surs\ out-group M:21.6 25.6 29.3 28.0

Cînd subiec]ii sînt confrunta]i cu o surs\ out-group, influen]a manifest\ continu\
în absen]a sursei (diferen]\ între fazele 1 [i 4: F(1,114)=8.66, p<.01), de[i ea apare
deja în prezen]a sa (diferen]\ între fazele 1 [i 3: F(1,114)=12.53), p<.01). Aceste
deplas\ri diferite în direc]ia culorii corespunzînd r\spunsului indicat de sursa de
influen]\ valideaz\, în parte, prima noastr\ ipotez\. O surs\ in-group conduce la o
influen]\ manifest\ în prezen]a sa, care se atenueaz\ dup\ plecarea sa, cînd presiunile
sociale legate de aceast\ surs\ sînt estompate. O surs\ in-group duce la o influen]\
manifest\, care continu\ în absen]a sa în manier\ întîrziat\, adic\ atunci c`nd
presiunile legate de aceasta sînt estompate.

Influen]\ latent\:
S\ examin\m acum care este impactul unei surse in-group sau out-group asupra jude-
c\]ilor avînd ca obiect culoarea imaginii consecutive. Rezultatele (tabelul II) indic\
faptul c\ o surs\ inovatoare in-group nu produce efecte de influen]\ la acest nivel.

Dimpotriv\, o surs\ out-group determin\ subiec]ii s\-[i modifice judec\]ile în
direc]ia culorii complementare culorii verde (F(3, 114)=3.33, p<.05). Acest efect se
manifest\ în ultimele dou\ faze în prezen]a [i apoi în absen]a sursei (respectiv F(1,114)

Tabelul II.
Media judec\]ilor asupra culorii imaginii consecutive (r\spunsuri latente) 2

Condi]ii Faze
experimentale Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4

pre-influen]\ influen]\ prezen]\ post-influen]\ absen]\
a sursei  a sursei

Surs\ in-group M:5.78 6.08 6.14 6.26
Surs\ out-group M:5.03 5.54 5.66 5.86
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= 9.15, p<.01 [i F(1,114) = 8.59, p<.01). Din aceste rezultate reiese c\ doar o
surs\ out-group conduce la schimb\ri ale judec\]ilor asupra imaginii consecutive în
direc]ia culorii complementare date de c\tre surs\ în timpul interac]iunii, validînd
astfel a doua ipotez\ a noastr\.

Acest prim studiu a permis s\ abord\m problema influen]ei unei surse in-group
sau out-group în faze publice [i private, cum este cazul în general în acest domeniu,
dar [i la nivelul r\spunsurilor manifeste [i latente. Rezultatele arat\ c\ subiec]ii con-
frunta]i cu o surs\ in-group sînt influen]a]i la nivel manifest în prezen]a sursei, ceea
ce sugereaz\ desf\[urarea unui proces de comparare social\ care înceteaz\, o dat\
sursa plecat\. ~n condi]ia out-group, dinamica schimb\rii apare diferit\. Efectele de
influen]\ apar în acela[i timp la nivel latent [i manifest în prezen]a [i în absen]a
sursei. Aceast\ dinamic\ sugereaz\ desf\[urarea unui proces de validare conducînd la
fenomenul de conversiune.

Influen]a surselor in-group sau out-group se exercit\ astfel la niveluri de schim-
bare diferite. Trebuie remarcat c\ rezultatele acestui experiment sînt în acord cu cele
ale cercet\rilor lui Cole (1989), ce a utilizat aceea[i paradigm\ la nivelul metodo-
logiei de m\surare a influen]ei perceptive [i aceia[i factori independen]i care fac s\
intervin\ surse de categorii sexuale identice sau opuse celor ale subiec]ilor.

Punerea în joc a categoriz\rii sexuale în vederea studierii rela]iilor între grupuri
constituie totu[i o situa]ie specific\, punînd problema generaliz\rii rezultatelor la alte
contexte intergrupuri. ~ntr-un al doilea studiu am încercat s\ abord\m aceast\
problematic\ plecînd de la un alt tip de categorizare, bazat pe na]ionalitatea sursei de
influen]\ în raport cu aceea a subiec]ilor.

EXPERIMENTUL 2
Unul din primele studii care au abordat rela]iile între influen]a social\ [i categori-
zarea in- [i out-group în termeni de apartenen]\ na]ional\ a fost realizat de Nemeth [i
Wachtler (1973). ~n experimentul lor, membrii unui grup compus din patru subiec]i [i
un complice trebuiau s\ judece cupluri de tablouri prezentate fie ca italiene, fie ca
germane. Complicele era prezentat fie ca avînd origine italian\, fie ca avînd origine
german\, fie nu i se men]iona originea. El declara c\ alegerea sa corespunde
tablourilor fie italiene, fie germane. R\spunsurile fiec\rui subiect erau enun]ate cu
voce tare (r\spunsuri publice), apoi în cadru privat, dup\ ce priviser\ din nou
tablourile. Rezultatele indic\ faptul c\ o surs\ progerman\ sau proitalian\ are tendin]a
s\ produc\ schimb\ri preponderent progermanice (comparate cu grupul-martor). ~n
plus, subiec]ii devin mai pu]in proitalieni, confrunta]i cu o surs\ italian\, [i nu se
înregistreaz\ nici o diferen]\ între alegerea public\ [i privat\.

Aceste rezultate ne permit s\ subliniem punctele urm\toare:
� o surs\ de influen]\ out-group poate conduce la efecte de influen]\ la mai multe
niveluri de schimbare.
� modific\rile în comportamentul imaginii-stimul vor fi în func]ie de natura
identit\]ii acestei surse de influen]\.
~n al doilea studiu expus aici, sursele de influen]\ erau prezentate ca fiind fie de

origine vietnamez\, fie brazilian\ sau francez\. Subiec]ii cu care au fost confruntate
erau studente dintr-o popula]ie francez\. Ipotezele au ca obiect efecte de influen]\
manifest\ mai pronun]at\ în cazul unei surse in-group � francez\ `n acest caz � decît
în cazul unei surse out-group � fie vietnamez\, fie brazilian\ � [i efecte de influen]\
latent\ mai importante cînd sursele apar]in unui grup na]ional diferit de cel al
subiec]ilor.
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Metod\
Procedura folosit\ este asem\n\toare celei din studiul precedent. Plecînd de la con-
statarea c\ r\spunsul �albastru� la prezentarea diapozitivului-stimul utilizat era pu-
ternic consensual, r\spunsul �verde� prezentat de surse apare aici ca avînd un aspect
inedit [i inovator.

Fiecare sesiune se derula cu un complice [i un subiect din aceea[i categorie sau
dintr-o categorie diferit\ ca na]ionalitate. Aceast\ apartenen]\ la in- [i out-group era
pus\ în eviden]\ la începutul experimentului, cînd printre alte informa]ii despre sine,
complicele î[i indica oral na]ionalitatea. Trei complici diferi]i au participat la studiu.
Aspectul lor fizic era în concordan]\ cu na]ionalitatea declarat\. Subiec]ii [i complicii
erau cu to]ii de sex feminin. Experimentul se derula în patru faze succesive. Fazele
de pre- [i post-interac]iune comportau 30 de probe orale, în care era cerut\ numai
denumirea culorii. Complicele r\spundea sistematic �verde� la prezentarea
diapozitivului în timpul acestor probe orale. Influen]a manifest\ era m\surat\ pornind
de la denumirea culorii [i influen]a latent\ era înregistrat\, ca în studiul precedent,
pornind de la judec\]ile bazate pe o scar\, relative la culoarea imaginii consecutive
prezent\rii diapozitivului. Planul experimental utilizat are urm\toarea configura]ie:
3F1 (surs\ vietnamez\ vs. brazilian\ vs. francez\) X3F2. (Faze pre-influen]\ vs.
post-influen]\ în prezen]a vs în absen]a sursei)

Rezultate
Influen]\ manifest\:
Supu[i influen]ei surselor care r\spundeau �verde�, subiec]ii furnizeaz\ în timpul
fazei de influen]\ [i ale celor de post-influen]\ în mod preponderent r\spunsul
�albastru�, pe care deja l-au dat, de altfel, `n prima faz\, [i un num\r foarte limitat
de r\spunsuri �verde� sau de alte r\spunsuri (ca albastru-turcoaz, turcoaz, bleu-vert,
verde). ~n cazul în care sursa este vietnamez\, patru subiec]i sînt influen]a]i. Trei
dintre ace[tia sînt influen]a]i în timpul interac]iunii, unul în timpul fazei urm\toare.
Unul din primii trei subiec]i furnizeaz\ de dou\ ori r\spunsul �turcoaz�, cînd sursa
este absent\. Cînd sursa este brazilian\, un singur subiect este influen]at. El indic\
r\spunsul �verde� `n ultima din cele 30 de probe ale fazei orale [i indic\ o dat\ acest
r\spuns mai tîrziu. Cînd sursa este francez\, patru subiec]i ofer\ r\spunsuri de tipul
�altele�, apropiindu-se de cel al sursei din timpul interac]iunii, [i unul singur continu\
s\ fie influen]at în timpul fazelor urm\toare. Prima noastr\ ipotez\ nu se confirm\;
tipul de m\suri utilizat, bazat pe denumirea culorii, nu permite înregistrarea
diferen]elor între condi]iile experimentale.

Influen]\ latent\:
S\ examin\m acum schimb\rile în privin]a culorii imaginii consecutive stimulului,
schimb\ri înregistrate pornind de la diferen]a de r\spunsuri între faza 1 de pre-influ-
en]\ [i fazele 3 [i 4 de post-influen]\ în prezen]a [i în absen]a complicelui (tabelul
III), în func]ie de apartenen]a sa na]ional\.

Analiza de varian]\ efectuat\ pe datele corespunzînd acestor scoruri de schimbare
indic\ un efect major al factorului surs\ de influen]\ (F(2,33)=3.94, p<.05).
Analizele par]iale arat\ c\ acest efect între sursele de influen]\ se manifest\ în absen]a
acestora în timpul celei de-a patra faze (F(2,33)=4.72, p<.05)), nefiind semnificativ
în prezen]a lor în timpul celei de-a treia faze (F(2,33)=2.65, p<.10).
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Tabelul III.
Media scorurilor schimb\rii care are drept obiect culoarea imaginii consecutive

 la prezentarea diapozitivului între fazele 1-3 [i 1-4 conform condi]iilor experimentale 1

Condi]ii experimentale Schimb\ri între faze

Faza 1-3 Faza 1-4
prezen]\ a sursei absen]\ a sursei

Surs\ vietnamez\ M:.08 -12
Surs\ brazilian\ M:.35 .57
Surs\ francez\ M:-42 -.33

Examinarea rezultatelor subliniaz\ faptul c\ sursa out-group brazilian\ conduce la
deplas\ri în direc]ia complementarei culorii sugerate, ceea ce corespunde fenomenului
de conversiune. Dimpotriv\, o surs\ francez\ aduce schimb\ri inverse de contra-
influen]\ indirect\ corespunzînd fenomenului polariz\rii latente. Se înregistreaz\ o
diferen]\ între aceste dou\ tipuri de surs\, F(1,33)=7.82, p<.01. Nici o diferen]\
semnificativ\ nu este înregistrat\ între sursa vietnamez\ [i sursa francez\. A doua
ipotez\ a noastr\, avînd drept obiect schimb\rile latente mai importante cînd sursele
apar]in unui out-group nu se confirm\ decît pentru sursa brazilian\. Totu[i, dac\ se
testeaz\ diferen]a între cele dou\ surse out-group [i sursa in-group, se ob]ine un efect
semnificativ (F(1,33)=5.33, p<.05), validînd astfel global ipoteza noastr\. Aceste
rezultate indic\ faptul c\ o surs\ out-group exercit\ o mai mare influen]\ latent\ decît
o surs\ in-group.

Categoriz\ri ale sursei [i ]intei:
La sfîr[itul experimentului, subiec]ii r\spundeau la un chestionar inspirat de testul
�Cine sînt eu?� (Kühn [i McPartland, 1954) în care ei trebuiau s\ dea zece carac-
teristici care definesc sursa de influen]\ [i pe ei în[i[i. Rezultatele arat\ c\, fa]\ de o
surs\ brazilian\, subiec]ii se definesc pe ei în[i[i mai mult în termeni de apartenen]e
grupale, nu tot a[a stînd lucrurile fa]\ de sursele vietnamez\ [i francez\. Dimpotriv\,
ei evalueaz\ mai pozitiv aceste dou\ surse decît pe ei în[i[i, situa]ia fiind diferit\
pentru sursa brazilian\.

Astfel, o schimbare mai important\ la nivel latent ar fi legat\ de o surs\ prin raportare
la care, pe de o parte, subiec]ii se definesc �grupal�, adic\ fa]\ de care se stabilesc
frontiere [i limite categoriale, [i, pe de alt\ parte, care nu e judecat\ mai pozitiv decît
se apreciaz\ subiectul pe sine. Dimpotriv\, cînd subiec]ii sînt mai pu]in influen]a]i la
nivelul latent, definirea propriei identit\]i se dovede[te a fi echivalent\ celei pe care o
dau surselor, continuînd s\ le judece pe acestea mai pozitiv decît pe ei în[i[i.

Discu]ie [i concluzii

Aceste dou\ cercet\ri efectuate în domeniul influen]ei perceptive subliniaz\ c\ impac-
tul surselor de influen]\ categorizate ca in- [i out-group care ap\r\ un punct de vedere
inovator nu intervine la acelea[i niveluri ale schimb\rii. Ele relev\ deopotriv\ anumite
evalu\ri categoriale privind ]inta [i sursa, care apar legate de influen]a exercitat\.

1. Un scor mai ridicat indic\ o mai mare influen]\ latent\ corespunzînd deplas\rii în judecata culorii ce
apare în efectul consecutiv în direc]ia culorii complementare r\spunsului sursei.

B. PERSONNAZ, M. PERSONNAZ
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Modelul nostru teoretic avanseaz\ ideea c\ influen]a social\ în contexte inter-
grupuri corespunde modula]iilor specifice ale conflictului socio-cognitiv, în func]ie
de natura similar\ sau diferit\ a grupului de apartenen]\ al sursei. Procesul social de
comparare cu cel\lalt ar ocupa un loc mai important în cazul unei surse in-group, iar
procesele cognitive ce intervin în tratamentul obiectului-stimul ar fi predominante în
cazul unei surse out-group. ~n aceast\ perspectiv\, am avansat ipoteza general\ c\
influen]a ar trebui mai curînd s\ corespund\ conformismului imediat care intervine la
nivel manifest, în primul caz, [i schimb\rilor mai profunde [i mai complexe care
intervin la nivel latent sau întîrziat, în al doilea caz.

Primul experiment utilizeaz\ categorizarea sexual\ pentru a defini apartenen]a
grupal\ a surselor [i ]intelor de influen]\. ~n acest context, el descoper\, cînd sursa
este din acela[i grup, efecte de influen]\ manifeste mai curînd imediat, iar cînd sursa
apar]ine unui alt grup, efecte manifeste continuîndu-se în timp (influen]\ întîrziat\),
ca [i efecte de influen]\ latent\, conducînd la fenomenul de conversiune. Aceste
rezultate se dovedesc a fi concordante cu cele ob]inute, în paralel, de Cole (1989).

~n al doilea experiment, contextul intergrupuri este opera]ionalizat prin cate-
goriz\rile na]ionale vietnameze, braziliene sau franceze ale surselor de influen]\.
Rezultatele indic\, precum în experimentul precedent, efecte diferite la nivel latent,
în func]ie de tipul de surs\ de influen]\. Global, sursele provenind dintr-un out-group
conduc la mai mult\ influen]\ latent\ decît sursa in-group. S-ar p\rea, totu[i, în acord
cu rezultatele lui Nemeth [i Wachtler (1973), c\ nu toate sursele �str\ine� au acela[i
impact. ~ntr-adev\r, în experimentul nostru doar sursa brazilian\ conduce la mai
mult\ influen]\ latent\ decît o surs\ francez\, în timp ce sursa vietnamez\ pare s\
ocupe o pozi]ie intermediar\. Una din interpret\rile posibile este c\ o surs\ vietna-
mez\ pare s\ corespund\ mai pu]in unui out-group, în ochii studen]ilor francezi, decît
o surs\ brazilian\. Aceste rezultate sugereaz\ c\ distan]a social\ în compara]ie cu
sursa out-group joac\ într-adev\r un rol important în tratamentul cognitiv al stimului,
care conduce la fenomenul de conversiune. Rezult\ din aceasta c\ modelul teoretic
propus avînd ca obiect modula]iile diferite ale conflictului socio-cognitiv creat prin
divergen]a r\spunsurilor, în func]ie de confruntarea cu o surs\ familiar\, apar]inînd
propriului grup, sau str\in\, apar]inînd unui grup diferit, poate s\ fie formulat într-un
alt mod. Cînd distan]a între sine [i cel\lalt este mic\ din punctul de vedere al aparte-
nen]ei categoriale, procesele de influen]\ se bazeaz\ pe comparare, iar cînd distan]a
între sine [i cel\lalt este însemnat\, influen]a are drept proces subiacent validarea
stimulului.

Este de remarcat c\ aceste rezultate sînt în acord cu cele ale cercet\rilor asupra
marcajului social al unei surse de influen]\ japoneze asupra unei popula]ii franceze
(Personnaz [i Orii, 1989, Orii [i Personnaz, 1990), unde s-a putut demonstra c\,
atunci cînd sursa era categorizat\ drept minoritar\ în propriul s\u grup na]ional, ea
producea un efect întîrziat de influen]\ latent\, în timp ce influen]a manifest\ ap\rea
cînd sursa era mai pu]in îndep\rtat\ de subiec]i.

Analizele chestionarului post-experimental al celui de-al doilea experiment aduc
elemente de confirmare a importan]ei dimensiunii discriminatorii între ]int\ [i surs\,
ce intervine în procesul de validare. ~ntr-adev\r, ]inta î[i accentueaz\ propriile sale
caracteristici de apartenen]\ grupal\ în compara]ie cu cele ale sursei, cînd este con-
fruntat\ cu o surs\ dintr-un grup �îndep\rtat�; or, tocmai în aceste condi]ii este
înregistrat fenomenul de conversiune. Paradoxal, sursele care nu exercit\ influen]\
sînt judecate de subiec]i mai pozitiv decît se judec\ ei în[i[i. Acest rezultat ar putea
s\ trimit\ la un mecanism de focalizare asupra rela]iei între sine [i sursa de influen]\,
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direct legat de absen]a influen]ei latente. Rezultatele chestionarului post-experimental
subliniaz\ astfel leg\turile între procesul de discriminare între sine [i cel\lalt în con-
textele intergrupuri [i dinamicile de schimbare.

De[i cele dou\ tipuri de categoriz\ri expuse în fiecare experiment nu sînt de
aceea[i natur\, una referindu-se la apartenen]a sexual\ iar cealalt\ la apartenen]a
na]ional\, se pare c\ dimensiunea in- [i out-group care le caracterizeaz\ conduce la
rezultate convergente. Acestea subliniaz\ astfel c\ influen]a in-group-ului [i out-
-group-ului pune în joc dou\ dinamici diferite de schimbare. Una pare legat\ mai
mult de procesul de comparare social\ [i duce la conformism, cealalt\ de procesul de
validare [i conduce la fenomenul de conversiune.

Traducere de Luana Her]anu
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Imagologia [i ipostazele alterit\]ii:
str\ini, minoritari, exclu[i

Lumini]a-Mihaela Iacob1

1. Imagologia � repere orientative

Demers cu statut interdisciplinar � literatur\ comparat\, psihologie, istorie, socio-
logie etc. � imagologia se ocup\ cu studiul manierei în care ne privim între noi.

~n sensul restr`ns, tradi]ional al termenului, este vorba de felul în care se repre-
zint\ popoarele unele pe altele (heteroimagini) sau despre imaginea pe care [i-au
construit-o despre sine (autoimagini). Ca debut dar [i ca pondere, interesul pentru
heteroimagine face din aceasta obiectul clasic al imagologiei.

Ambele categorii de imagini pot exista [i sub forma stereotipurilor, ceea ce îi
conduce pe unii dintre teoreticienii imagologiei s\ o defineasc\ ca fiind disciplina
specializat\ în �studiul stereotipurilor na]ionale� 2, auto sau hetero.

~n sens larg, orice reprezentare mental\ a realit\]ii poate fi obiectul studiului
imagologic 3. Fa]\ de imagerie, care studiaz\ reprezent\rile obiectivate figural, imago-
logia se opre[te la cele categoriale, rezultate ale unei complexe procesualit\]i
constructive, cognitiv-afective, deopotriv\.

Mentalul colectiv al istoricilor, reprezent\rile sociale ale psihologilor, spiritul epo-
cii al comparativi[tilor filologi deschid tot at`tea universuri de inciden]\ cu preocu-
p\rile imagologiei. Interferen]ele [i experimentele reciproce s`nt perfect posibile. Ca
atare, mai ales din ra]iuni de sistematizare, în prezentare se poate distinge, pe r`nd,
imagologia psihologic\ de cea istoric\ sau literar\.

Combinarea criteriului cronologic cu cel axiologic permite o ini]iere în universul
imagologic prin intermediul a dou\ dintre momentele ei de mare semnifica]ie: contri-
bu]ia Centrului de Cercet\ri [i Studii de Psihologie a Popoarelor din Le Havre [i
prezen]a imagologiei la cel de al XVI-lea Congres de {tiin]e Istorice (Stuttgart, 1985).

1. Conferen]iar la Universitatea �Al.I. Cuza�, Ia[i.
2. Klineberg, O., Ressources offertes par la psychologie expérimentale pour l�étude du caractère natio-

nale, �Revue de Psychologie des Peuples�, nr. 3, 1969, p. 225.
3. Cei interesa]i pot urm\ri argumentarea [i ilustrarea acestei tendin]e în lucrarea: Iacob, Lumini]a-

-Mihaela, Imagologia în etnopsihologie [i rolul ei în cercetarea psihologiei poporului român, Ia[i,
Universitatea �Al.I.Cuza�, tez\ de doctorat, 1986, pp. 18-43.
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1. Marandou, Sylvaine, Caractère et images des peuples, �Ethnopsychologie�, nr. 2-3/1971, p. 255.
2. Steins, M., Images de l�Allemagne en France, �Ethnopsychologie�, nr. 4/1971, p. 373.
3. Hollander, D., L�image de l�Amerique aux Pays-Bas, �Revue de Psychologie des Peuples�,

 nr. 2/1960, p. 176.
4. Marandou, Sylvaine, Caractère et images des peuples, �Ethnopsychologie�, nr. 2-3/1971, p. 255.
5. Hermet, G., Les Espagnols en France, Paris, Seuil, 1968, p. 29.
6. Michaud, G., apud Thomas, L.V., Images et réalites de l�Afrique Noire, �Revue de Psychologie des

Peuples�, nr. 2/1969, p. 168.
7. Marandou, Sylvaine, Caractère et images des peuples, �Ethnopsychologie�, nr. 2-3/1971, p. 245.

1.1. Imagologia psihologic\

~nfiin]at în 1938, la ini]iativa lui Abel Miroglio, centrul havrez a fost pe r`nd patronat
de Universitatea din Caen [i de cea din Rouen, acord`nd în cercet\rile întreprinse �o
deschidere prioritar\ studiului psihologiei popoarelor, teren al succeselor sale decisive� 1.

Informa]ii referitoare la contribu]iile imagologice g\zduite, stimulate sau popu-
larizate de acest institut ofer\ publica]ia acestuia, �Revue de Psychologie des Peuples�
(�R.P.P.�), o apari]ie trimestrial\, editat\ cu regularitate încep`nd din 1946. Revista a
avut în comitetul s\u de redac]ie nume prestigioase: R. Bastide, J. Cazaneuve, G. le
Brass, O. Klineberg, G. Michaud, A. Miroglio. Din 1970 ea apare sub titlul de
�Ethnopsychologie�, l\rgindu-[i sfera investiga]iilor.

Cercetarea celor 68 de numere ale revistei existente în România (1959-1975) a
permis identificarea unor aspecte referitoare la istoricul cercet\rilor imagologice,
statutul lor, caracteristicile [i dominantele acestui gen de investiga]ii.

1.1.1. Statutul imagologiei

O relativ\ unanimitate apare în a aprecia imagologia ca demers sau �[tiin]\ t`n\r\,
abia schi]at\ înainte de 1945� 2, dar afirmat\ �cu for]\ dup\ al doilea r\zboi mon-
dial� 3. Semnificativ\ pe aceast\ linie este [i constatarea f\cut\ de una din promotoa-
rele imagologiei franceze, Sylvaine Marandou, conform c\reia, la începutul
deceniului [apte, imagologia se afl\ �la momentul uverturii� 4.

Aceast\ caracteristic\ de unanimitate dispare, îns\, c`nd este abordat\ problema
definirii [i încadr\rii imagologiei în sistemul [tiin]elor existente deja. ~n privin]a
obiectului s\u [i implicit al definirii, varietatea pozi]iilor este cuprins\ între extrema
de maxim\ extensiune � imagologia circumscrie studiul reprezent\rii oric\rei realit\]i
(logica argument\rii este previzibil\: �Cum exist\ imagini despre toate, termenul de
imagologie poate s\ ia � [i ia, de fapt � un sens de extrem\ generalitate [i extin-
dere� 5) � [i cea de minim\ extensiune, deja men]ionat\ � imagologia se dedic\ studiu-
lui stereotipurilor na]ionale.

Obiectul imagologiei [i definirea ei s`nt influen]ate [i de plasarea acestui demers
[tiin]ific într-un domeniu sau altul. O atare influen]\ restrictiv\ apare în defini]ia lui
G. Michaud, care vede imagologia ca fiind �acea ramur\ a literaturii comparate care
studiaz\ prin intermediul documentelor scrise reprezent\rile pe care popoarele [i le
fac unele despre altele� 6. Este evident în acest caz faptul c\ natura formei de obiecti-
vare a imaginii este �sita� care cerne obiectul imagologiei. ~n cadrul studiilor din
revista analizat\ disputa pare mai aprins\ între adep]ii plas\rii ei în orizontul literaturii
comparate � domeniul de origine � [i cei ai consider\rii ei ca �sectorul modest, dar
inatacabil, al psihologiei popoarelor� 7.

Pe l`ng\ aceste pozi]ii, ce repartizeaz\ imagologia de la o disciplin\ la alta, s-a
conturat [i o alt\ pozi]ie, cea a judec\rii ei ca disciplin\ independent\, interdisci-

L.M. IACOB
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plinar\. S`nt amintite � f\r\ a fi îns\ prezente in extenso în revist\ � contribu]ii
imagologice ap\rute pe terenul istoriei, economiei politice, sociologiei, antropologiei
culturale, psihiatriei, politologiei.

Deschis\ este [i discu]ia referitoare la statutul imagologiei în etnopsihologie. La
baza acestei dispute st\ problema locului [i rolului imaginii în cunoa[terea
caracteristicilor psihologiei etnice.

~n aceast\ privin]\ se contureaz\ dou\ atitudini: una sceptic\ [i alta optimist\.
Prima, bazat\ fie pe eviden]ierea a ceea ce se constituie în �sl\biciuni� ale ima-

ginilor � subiectivism, înc\rc\tur\ afectiv\, caracter slab structurat, fluctua]ie con-
textual\ �, fie pe neajunsurile metodologice ale identific\rii [i �recolt\rii� acestora,
apreciaz\ c\ �etnopsihologia nu poate deloc s\ se fondeze pe aceste imagini� 1. Este
[i pozi]ia autorului român D. Petcu, care, în contextul raport\rii critice la o anumit\
perspectiv\ asupra caracterologiei etnice � ca modalitate de interpretare reduc]ionist\
a etniei �, consider\ c\ auto sau heteroimaginile �pot juca ... mai degrab\ un rol
politic dec`t unul [tiin]ific� 2.

Opus\ ei, atitudinea optimist\ � f\r\ a minimaliza neajunsurile semnalate ante-
rior � consider\ studiul imaginilor (auto [i hetero) ca util etnopsihologiei, `n calitate
de �furnizor de ipoteze despre real� 3. Este o cale secundar\, dar nu insignifiant\,
pentru o mai bun\ cuno[tere a sinelui colectiv� 4. Utiliz`nd-o, adoptarea acestei pozi]ii
impune [i m\surile de precau]ie necesare: compensarea deficitului calitativ printr-o
analiz\ cantitativ\ statistic\; stabilirea gradului de corela]ie cu realul cercetat (sondat
printr-o metodologie pozitivist\); delimitarea permanent\ între realitatea ]int\ [i re-
prezentarea ei în imagini, at`t în timpul cercet\rii propriu-zise, c`t [i în prezentarea
rezultatelor; nelimitarea, în cercetarea etnopsihologic\, doar la perspectiva imago-
logic\ etc.

Tendin]a care a c`[tigat teren prevedea c\ statutul imagologiei va accede de la cel
de auxiliar al etnopsihologiei, la cel de direc]ie major\ în cercetare, în stare s\
sporeasc\ credibilitatea acestei ramuri a psihologiei sociale.

O m\sur\ a acestui statut, sperat [i dorit în cadrul etnopsihologiei, ar putea fi
considerat\ ponderea cercet\rilor imagologice în ansamblul celor g\zduite de revist\.
~n cei 17 ani analiza]i, cele aproape 50 de articole [i studii cu caracter imagologic
reprezint\ un sfert din totalul celor publicate. Faptul ar putea fi considerat
semnificativ, pentru o direc]ie nou\, în curs de constituire la acea dat\.

Trebuie subliniat c\ 78% dintre acestea s`nt interven]ii imagologice explicite,
g`ndite [i realizate ca atare de c\tre autorii lor.

~nc\ de la începutul deceniului [apte, revista a deschis o rubric\ de imagologie,
sus]inut\, cu mici excep]ii (nr. 4/1965; nr. 3/1967; nr. 1/1970), permanent.

Deosebit\ este [i apari]ia a dou\ numere tematice ale revistei integral dedicate
imagologiei: primul, sub genericul �Images des peuples� (nr. 3/1961), iar al doilea
�Images de l�Europe 1871-1971" (nr. 4/1971). Doar pentru problema de metodologie,
revista a mai scos dou\ numere tematice, ceea ce indic\, credem, interesul st`rnit de
perspectiva imagologic\.

Faptul este înt\rit [i de barometrul rubricii �Bibliographie critique�. ~n condi]iile
în care ponderea lucr\rilor de imagologie (implicit\ sau explicit\) recenzate a fost de
8,5% � fapt ce indic\, indirect, �cursul� cercet\rilor imagologice în ansamblul

1. Kohn, I., Le problème du caractère nationale, �Ethnopsychologie�, nr. 2-3/1974, p. 201.
2. Petcu, D., Conceptul de etnic, Bucure[ti, Editura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, 1988, p. 38.
3. Marandou, Sylvaine, Caractère et images des peuples, �Ethnopsychologie�, nr. 2-3/1971, p. 249.
4. Hollander, D., op. cit., p. 177.
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scrierilor etnopsihologice � ponderea celor 25 de interven]ii stimulate [i g\zduite de
revist\ au v\dit o preocupare special\.

Nu înt`mpl\tor, în paginile revistei au semnat autori cunoscu]i ca animatori ai
imagologiei etnopsihologice în ]\rile lor: Hardi Fischer � Elve]ia, Den Hollander �
Olanda, Sylvaine Marandou, Guy Michaud � Fran]a, Anita Earsten � Germania, Otto
Klineberg � SUA.

1.1.2. Catalogul scrierilor imagologice

O nou\ �prob\ � argument� privind statutul deosebit al imagologiei are în vedere
faptul c\ pentru nici o alt\ direc]ie sau tem\ general\ din planul de cercetare al
Institutului din Le Havre nu a fost prezent\, a[a cum a existat pentru imagologie, un
catalog la zi cu lucr\ri de acest gen.

Viz`nd în special perioada postbelic\, investig`nd literatura sociologic\ [i psiholo-
gic\ din diverse ]\ri europene � Fran]a, Anglia, Germania, Italia, Belgia, Elve]ia � [i
din SUA, inventariind consecvent peste 15 reviste de specialitate, lucrarea autoarei
Sylvaine Marandou, început\ în 1968 [i publicat\ în 19711, a cuprins peste 100 de
titluri. S-a constituit astfel un pre]ios instrument de lucru [i, totodat\, o �imagine a
imagologiei� la începutul deceniului opt.

Analiza de con]inut a acestei bibliografii a înt\rit constat\rile f\cute prin urm\-
rirea colec]iei revistei. Se impun c`teva aspecte:

� S-a desprins cu claritate existen]a a dou\ maniere de �a face imagologie� � una
implicit\, cealalt\ explicit\.
~n cadrul celei dint`i pot fi incluse acele lucr\ri care, abord`nd o anumit\ realitate

(individual\, social\, cultural\, natural\), trateaz\ [i vehiculeaz\, de fapt, [i repre-
zent\ri asupra acelei realit\]i, f\r\ ca autorul s\ fie con[tient de aceasta. Tot în cadrul
acestei direc]ii intr\ [i situa]iile în care autorul � con[tient de distinc]ia realitate �
reprezentare a acesteia � nu-[i propune o studiere aparte a celei din urm\, de[i el
însu[i le delimiteaz\, sau ofer\ posibilitatea desprinderii lor la o analiz\ secundar\.

Imagologia explicit\ cuprinde toate acele contribu]ii care, con[tiente de existen]a,
importan]a [i posibilitatea identific\rii [i folosirii reprezent\rilor realit\]ii, le utili-
zeaz\ de sine st\t\tor, folosindu-se de o metodologie adecvat\ acestui scop.

Dac\, pe ansamblul cercet\rii imagologice, maniera implicit\ are ascenden]\ tem-
poral\ [i dominan]\, inversarea acestui raport � în cadrul imagologiei etnopsihologice
promovate de revist\ (78% explicit fa]\ de 22% implicit) � este extrem de sugestiv\.
Ea nu poate fi dec`t consecin]a surprinderii [i cuprinderii de c\tre aceast\ publica]ie a
etapei de na[tere [i explozie a manierei explicite. Este, credem, proba unui moment
de v`rf în �istoria� imagologiei.

� De[i, în principiu, se postuleaz\ o concepere larg\ a identit\]ii sau alterit\]ii,
cele care de]in suprema]ia în ansamblul abord\rilor imagologice s`nt auto [i
heteroimaginea etnic\. Este o confirmare a accep]iunii tradi]ionale a imagologiei,
dominant\ în faza de debut a cercet\rilor de acest gen.
Astfel, în catalogul bibliografic, din cele 58 de titluri dedicate expres auto [i

heteroimaginilor, 48 (82,4%) se refer\ la diverse popoare � europene prin excelen]\.
Raportul r\m`ne la peste 80% în favoarea acestei categorii de imagini [i pentru
numerele de revist\ cercetate.

1. Marandou, Sylvaine, Catalogue des études concernant les images d�Europe, �Ethnopsychologie�,
 nr. 4/1971.

L.M. IACOB



44 MINORITARI, MARGINALI, EXCLU{I

Pe fundalul promov\rii accep]iunii tradi]ionale a imagologiei � fire[ti, de altfel,
dat\ fiind tematica revistei � este remarcabil\ diversitatea unghiurilor de analiz\. Este
prezent fie criteriul temporal (imaginea unei ]\ri în diverse momente istorice), fie cel
al purt\torilor imaginii (grupe de v`rst\, profesionale, politice) sau al modalit\]ilor de
obiectivare (scrieri literare, periodice, coresponden]\, memorii, manuale etc.). Cel
mai adesea, aceste perspective se combin\, alc\tuind adev\rate grile de selec]ie a
imaginilor.

Sesizabil este faptul c\, de[i aria de cuprindere a acestor auto [i heteroimagini
este mare (popoare ale tuturor continentelor), totu[i ponderea o de]in cele europene,
iar în cadrul lor cuplurile Anglia-Fran]a, Fran]a-Germania.

� O alt\ observa]ie cu caracter general se refer\ la obiectivele presta]iilor imago-
logice inventariate de catalog. Se constat\ o dominare categoric\ a abord\rilor
concrete � desprinderea unei anumite imagini �, fa]\ de preocup\rile de teorie a
imaginii. ~n majoritatea cazurilor, acestea din urm\ s`nt disipate cu destul\ par-
cimonie în cadrul prezent\rii unui demers aplicativ. Ele fac de prea pu]ine ori
obiectul unei trat\ri de sine st\t\toare. Perceperea acestei situa]ii, ca o limit\ a
imagologiei [i con[tiin]a necesit\]ii dep\[irii acestui stadiu, firesc oric\rui început �
avid de fapte de la care s\ se plece în generaliz\ri � o au chiar unii dintre autori.
� Dintre problemele teoretice mai des prezentate pot fi citate cele care vizeaz\
locul imagologiei în cadrul psihologiei popoarelor, originile auto sau heteroima-
ginilor, procesul form\rii acestora, efectul imaginilor asupra conduitei,
transmiterea imaginilor, metode de studiere a lor, tipuri de imagini etc.
� Sub aspect metodologic se desprind dou\ tendin]e: utilizarea în studiul ima-
gologic a unor metode generale împrumutate din sociologie, psihologie, dar [i
încerc\rile, e adev\rat, mai pu]ine, de a pune la punct o metodologie proprie. ~n
categoria acestora se înscriu contribu]iile lui G. Michaud 1 [i ale Marisei
Zavalloni 2.
Se poate aprecia, retrospectiv, c\ prin pondere, dar [i prin maniera de realizare,

contribu]ia Institului din Le Havre, a principalului s\u instrument de valorificare a
cercet\rilor � �Revue de Psychologie des Peuples� � este un punct obligatoriu pe
harta universului imagologiei.

1.2. Imagologia istoric\

~n condi]iile în care imagologia psihologic\, foarte bine sus]inut\ în �Revue de
Psychologie des Peuples� a pierdut continuitatea ei odat\ cu încetarea apari]iei acestei
reviste, momentul Stuttgart (1985) � semnific`nd acreditarea oficial\ a imagologiei
istorice � este demn de analizat.

1.2.1. Statuarea imagologiei în accep]iune l\rgit\

Dou\ tr\s\turi generale caracterizeaz\ demersul imagologic al Stuttgart-ului: L\rgi-
rea [i diversificarea obiectului de studiu al imagologiei în paralel cu m\rirea cercului
celor preocupa]i de astfel de cercet\ri.

1. O discu]ie critic\ a metodologiei sale (vezi mai pe larg Iacob, Lumini]a-Mihaela, Imagologia în ...,
pp. 26-28) realizeaz\ J.F. Brossand, Réflexions méthodologiques sur l�imagologie et l�ethnopsycho-
logie littéraire, �Revue de Psychologie des Peuples�, nr. 4/1968, p. 372.

2. Zavalloni, Marisa, L�identité sociale subjective et l�étude du caractère nationale, �Ethnopsychologie�,
nr. 2-3/1974.
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Aceast\ mai larg\ concepere a identit\]ii/alterit\]ii se realizeaz\ prin introducerea, pe
l`ng\ criteriul etnic, cel mai frecvent înt`lnit p`n\ acum, a altor patru criterii: social 1,
geografic 2, rasial 3, religios 4.

91% din totalul studiilor prezentate sau inventariate în capitolele dedicate ima-
gologiei � în volumele de sintez\ ale congresului � s`nt dezvolt\ri ale acestor criterii.
Aceast\ situa]ie semnaleaz\ ralierea mai degrab\ la accep]iunea l\rgit\ a definirii
imagologiei, dec`t la cea restr`ns\, tradi]ional\.

Minoritarii, marginalii, exclu[ii, al\turi de majoritari sau de str\ini î[i c`[tig\ [i ei
dreptul la focalizarea aten]iei imagologiei.

~n ceea ce prive[te aria geografic\ a apartenen]ei cercet\rilor, putem constata �
prin compara]ie cu �Revue de Psychologie des Peuples� � o l\rgire considerabil\ a
ei. Este semnificativ c\ cele 24 de titluri imagologice apar]in unor autori din 16 ]\ri.
S`nt prezente demersuri africane (Burkina � Faso, Senegal), asiatice (Japonia, China,
Israel). Iar în ceea ce prive[te cercet\rile europene, se remarc\ faptul c\, pe l`ng\ ]\ri
cu tradi]ie în domeniu (Fran]a, Germania), au ap\rut [i �voci noi�: Bulgaria,
Finlanda, Polonia, Rusia, Yugoslavia, Vatican.

Neschimbat\ � confirm`nd toate observa]iile f\cute anterior � r\m`ne ponderea
dominant\ a demersului concret (identificarea [i analiza unei anumite imagini) fa]\ de
preocup\rile de teorie a imaginii. Acestea au cel mai ades statut auxiliar în cadrul
primelor. Faptul este dovedit [i de analiza cantitativ\, care indic\ o pondere a
teoreticului în propor]ie de doar 12,4% în ansamblul celor 24 de titluri.

1.2.2. Valen]e ale imagologiei istorice

Cu toat\ sfera lor restr`ns\, elementele teoretice avansate la Stuttgart s`nt valoroase
mai ales prin faptul c\, pe l`ng\ problemele înt`lnite în contribu]iile imagologice
semnalate anterior � tipuri de imagini, factorii ce influen]eaz\ formarea imaginii,
metode de studiere a imaginii etc. �, s`nt prezente [i altele, inedite.

Dintre acestea, se pot re]ine: locul [i rolul imagologiei în cunoa[terea istoric\ [i
�imaginea celuilalt [i mecanismele alterit\]ii� 5.

Referitor la primul aspect, c`teva idei se impun prezent\rii [i prin rezonan]a lor
pentru cercetarea etnopsihologic\:

� pentru istorie, imaginea despre �alter� este capital\ în dublul plan al episte-
mologiei [i praxisului. Istoria � ca [tiin]\ � fiind `ntemeiat\ pe m\rturia uman\,
trebuie s\ ]in\ cont c\ aceasta din urm\ este cel mai ades constituit\ fie cu plecare
de la fapte, fie de la relatarea faptelor. Perspectiva relat\rii este condi]ionat\ de
pozi]ia [i gradul de apartenen]\ al celui care o face. De aceea st\p`nirea mecanis-
melor implicate în reprezentarea realit\]ii istorice � de pe pozi]ii de interioritate
sau exterioritate în raport cu fenomenul dat � devine �una din pietrele unghiulare
în cunoa[terea trecutului� 6;

1. Geremek, B., L�image de l�autre: le marginal, in Rapports, vol. I, Stuttgart, 1985, pp. 67-81.
2. Kotani, H., The image of Asie in Modern European Thought, in op. cit., vol. II, pp. 684-689;

Ki-Zerbo, J., L�image de l�autre. Regard sur l�Afrique et regard africaine,in  op. cit., vol. I, pp. 81-93.
3. Ki-Zerbo, J., Grand thème �image de l�autre�: races et ethnies, in op. cit., vol. I, p. 94.
4. Fiey, J.M., L�image de chrétien local dans les sources musulmanes de l�époque abbasside, in op. cit.,

vol. I, p. 66, Simonschen, S., Jews and Judaism as viewed by the medieval, in op. cit., vol. I, p. 66.
5. Este chiar titlul prezentat de raportarea acestei sec]iuni, Arhweiler, Hélène, in op. cit., vol. I.,

pp. 60-67.
6. Geremek, B., op. cit., p. 81.
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� imaginea, ca expresie simbolic\ a realit\]ii, înseamn\ reînvierea trecutului prin
ochii contemporanilor, oferind, mai ales, punctul lor de vedere. Acesta nu este
neap\rat concordant cu adev\rul istoric. Cele dou\, adev\rul istoric [i imaginea
lui, apar ca dou\ fe]e ale aceleia[i medalii. Descifrarea dinamicii imaginilor poate
contribui la în]elegerea [i explicarea tr\irii faptului istoric real [i, deci, indirect,
la reconstituirea acestuia pornind de la planul s\u subiectiv;
� practic, importan]a imaginii decurge [i din con[tiin]a faptului c\ �istoria este,
într-o anliz\ secund\, c`mpul înt`lnirii, conflictuale sau încrez\toare, a sinelui cu
altul� 1. Exist\ astfel o dinamic\ autonom\ a judec\]ii despre altul, aceasta merg`nd ca
o criptoistorie subteran\ care influen]eaz\ foarte puternic judecata istoric\;
� popoarele f\r\ istoriografie [i istorici � în totalitate sau pentru anumite perioade �
au, ca trecere obligatorie spre intrarea lor în teoria istoric\, oglinda alterit\]ii. Aceast\
oglind\ va fi foarte greu neutr\, chiar dac\ afirm\ aceasta. Cel mai adesea este
pozitiv\ sau negativ\. Exist\, de altfel, în imagologia literar\, conceptul de �sens
al alterit\]ii� 2, pe care surprinderea altuia poate s\-l probeze sau nu;
� prin problemele pe care le surprinde � problematica imagologic\ ]ine mai ales
de domeniul istoriei mentalit\]ilor;
� referitor la statutul studiilor de imagologie pe t\r`m istoric, acestea s`nt înc\
�foarte dispersate [i fragmentare, pentru a permite s\ se degajeze stadiul cercet\-
rilor� 3. Observa]ia, la interval de 14 ani, coreleaz\ cu cea a Sylvainei Marandou,
care considera c\ în 1971 imagologia era înc\ la momentul uverturii.

~n ceea ce prive[te discu]ia identitate/alteritate colectiv\ � tem\ de actualitate [i în
psihosociologie �, imagologia istoric\ confirm\ idei deja existente în psihologia
social\ (imaginea altuia � condi]ie, dar [i consecin]\ a identific\rii de sine, oglind\ a
propriei identit\]i etc.) � dar le [i îmbog\]e[te:

� în cadrul devenirii istorice, identitatea [i alteritatea colectiv\ s`nt calit\]i schim-
b\toare, mobile;
� identitatea, odat\ c`[tigat\ [i codificat\, devine normativ\ [i chiar represiv\; ea
se manifest\ ca un fenomen majoritar � unificator ... securizant, ce tinde s\ eli-
mine din c`mpul s\u toate elementele perturbatoare;
� identitatea colectiv\ devine expresie, într-un timp sau spa]iu dat, a unei majo-
rit\]i unificatoare [i aparent stabil\. ~n func]ie de criteriile de delimitare de altul,
identitatea tinde s\-[i l\rgeasc\ c`mpul; de la origine comun\, la patrie � p\m`nt
al str\bunilor, la comunitate na]ional\ etc. Exist\, de altfel, o dinamic\ a criteriilor
alterit\]ii în func]ie de importan]a lor în timp istoric � criteriul social (st\p`nul,
sclavul) a fost dep\[it ca importan]\ de cel religios (cre[tin\tatea, restul), c\ruia
i-a luat locul în timp, ca importan]\, cel na]ional (noi, str\inii);
� diacronic, se poate constata o multiplicare a modalit\]ilor de delimitare a alteri-
t\]ii; cei ignora]i (exclu[ii istoriei), cei anormali (nebunii), cei pu]ini (minorit\]ile
etnice, religioase, rasiale, superdota]ii), cei excentrici (devian]ii, revolu]ionarii),
cei str\ini (barbarii), cei aliena]i (s\racii, sclavii), cei marginaliza]i (cer[etorii,
vagabonzii, bandi]ii, societ\]ile secrete, bolnavii contagio[i).

1. Arhweiler, Hélène, op. cit., p. 61.
2. El exist\ atunci c`nd, reconstituind alteritatea, se reu[e[te mic[orarea substan]ial\ a distan]ei dintre

perspectiva emic\ (din interior, a celui reprezentat) [i cea etic\ (din exterior, a celui care �î[i repre-
zint\�, mai mult sau mai pu]in con[tient).

3. Arhweiler Hélène, op. cit., p. 69.
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Pentru cercetarea imagologic\, momentul 1985 este remarcabil prin consfin]irea
statutului ridicat de operabilitate al tuturor criteriilor mai sus men]ionate în decupajul
auto, heteroimaginii. Prin aceasta, reflectarea [i cercetarea raportului ego-alter s-a
îmbog\]it substan]ial.

1.3. Imagologia literar\

Fa]\ de celelalte dou\, imagologia literar\ este singura care, la noi, beneficiaz\ deja
de o succint\ prezentare 1.

N\scut\ în aria de cercetare a comparativismului literar, aceast\ direc]ie imagolo-
gic\ este, de fapt � din punct de vedere istoric � prima care [i-a închegat discursul
teoretico-aplicativ. Cu premise la sf`r[itul secolului al XIX-lea [i cu taton\ri în
primele patru decenii ale secolului nostru, imagologia literar\ [i-a f\cut debutul înc\
din anii �50.

~n acest efort s-au angajat, prin excelen]\, [coala comparativ\ francez\ 2 � în parte
prezent\ [i în contribu]iile din �Revue de Psychologie des Peuples� � cea belgian\
(Centrul de la Aachen) 3, [i mai ales cea german\.

Aceasta din urm\ se caracterizeaz\ prin consisten]a [i consecven]a discursului
imagologic. Este de departe, la ora actual\, purt\toarea de drapel a imagologiei
literare, în special prin eforturile colectivului de la Universitatea din Bayreuth 4, dar
nu numai 5.

Semnificativ este num\rul tematic al �Revistei de Literatur\ Comparat\� dedicat
cercet\rilor de imagologie literar\ 6. Se ofer\ astfel celor interesa]i o imagine a acestui
gen de preocup\ri la începutul deceniului nou\.

Demn\ de semnalat este modificarea de perspectiv\, prezent\ în toate cele opt
studii publicate: de la cercet\ri preponderent descriptive (identificarea [i restituirea
unor anumite auto [i/sau heteroimagini) la cele explicative (mecanisme implicate în
elaborarea imaginilor).

~n cazul literaturii europene � de exemplu � s-a putut eviden]ia prezen]a unor
procedee tipice utilizate în cristalizarea imaginii celuilalt: �(1) punerea în discu]ie a
imaginii unitare a omului, (2) constituirea unei bipolarit\]i între auto-determinare [i
hetero-determinare, (3) complementarizarea imaginii de sine, (4) diferen]ierea fa]\ de
imaginea lui alter, (5) relativizarea prin multiplicare, (6) generalizarea prin corela]ie� 7.

1. Dyserinck, H., Imagologia comparat\, in Du]u, A., Dimensiunea uman\ a istoriei, Bucure[ti, Meridiane,
1986, pp. 197-209.

2. Michaud, G., � profesor la Facultatea de Litere a Universit\]ii Paris X Nanterre � edific\ o metodolo-
gie a operelor literare care s\ permit\ elaborarea de etnograme, [i, ulterior, identificarea etnotipurilor
[i creionarea portretelor etnopsihice. Are, de asemenea, contribu]ii în discutarea conceptelor de:
identitate colectiv\, mentalitate sau caracter na]ional, personalitate de baz\, etnotip. (Michaud, G.,
Architecture, �Ethnopsychologie�, nr. 2-3/1971). Pageux, D.H. teoretizeaz\ [i orienteaz\ colectivul
s\u de cercet\ri de la Sorbona c\tre reprezentarea str\inului în literatur\. Vezi: 1) Pageaux, D.H.,
Une perspective d�études en litterature comparée: l�imagerie culturelle, �Synthesis�, nr. 8/1981,
pp. 169-187. 2) Idem, L�imagerie culturelle: de la littérature comparée a l�anthropologie culturelle,
�Synthesis�, nr. 10/1983, pp. 79-89.

3. Dyserinck, H., Zur Sonderstellung des franzosisch schreibenden flamischen Autoren des Generation von
1880, �Die Neueren Sprachen�, 1964, pp. 468-480; Idem, Zum Problem der �images� und
�mirages� und ihrer Untersuchung im Rahmen der Vergleichenden Litteraturwissenschaft, �Arcadia�,
nr. 1/1966, p. 112; Idem, Komparatistik. Eine Einfuhrung, Bonn, Verlag, 1981.

4. Riesz, J., Bader, W., Winter J.C.
5. Bleicher, Th., � Univ. Mainz, Tietz, M., � Univ. Bamberg, Heitmann K., � Univ. Heidelberg.
6. Heft 2/1980: �Literarische Imagologie � Formen und Funktionen nationaler Stereotype in der Literatur�.
7. Bleicher, Th., Elemente einer komparatistischen Imagologie, �Literarische ...� nr. 2/1980, p. 21.
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{coala german\ de imagologie are o semnifica]ie aparte pentru preocup\rile
române[ti în domeniu � în special � dar [i pentru cultura [i civiliza]ia noastr\ � în
general.

Prin Klaus Heitmann, comparativismul literar german ofer\ � înc\ din 1985, [i
din 1995 [i în traducere româneasc\ � primul studiu propriu-zis imagologic, de
întindere, dedicat imaginii românilor 1. Este prima încercare � în aprecierea lui
M. Martin � masiv\, unitar\ [i sistematic\ privitoare la modul în care românii, ca
entitate colectic\, s-au oglindit în ochii altor popoare, în cazul de fa]\ � germanii.

1.4. Repere evaluative

Interesant\ este situa]ia cercet\rii imagologice în prezent.
Imagologia psihologic\, promovat\ mai ales de psiho-sociologia francez\, s-a

�topit� în curentul foarte puternic al reprezent\rilor sociale. Pronosticatul statut de
sine st\t\tor nu s-a confirmat. Chiar termenul este rar utilizat ast\zi de psihologia
social\ francez\, chiar dac\ pe terenul [i cu metodologia reprezent\rilor sociale se
fac cercet\ri [i cu tent\ imagologic\. Interesant\, [i cu speran]e de rodnicie, este
intersectarea problematicii imagologiei cu o direc]ie de cercetare în plin\ ascensiune:
cea identitar\. Spa]iul francez ofer\ deja exemple 2.

Prin contrast parc\, imagologia literar\, promovat\ mai ales în spa]iul cultural
german, are statutul definit, este activ\ [i este o prezen]\ constant\ la nivelul cerce-
t\rii aplicative.

Imagologia istoric\, dup\ momentul de esen]\ al Stuttgart-ului, r\m`ne o alter-
nativ\ tentant\ [i deschis\. Aceast\ tendin]\ se manifest\ îns\ mai ales în plan
principial [i mai pu]in la nivelul realit\]ii istorice, unde interferen]a cu istoria
mentalit\]ilor este foarte puternic\, acaparatoare chiar.

~n spa]iul românesc al cercet\rii, comparativismul literar, istoric, psihologic etc.
nu a valorificat consistent [i consecvent aceast\ direc]ie de studiu, de[i tentative au
existat înc\ din anii �60. Discutarea acestora a f\cut, de altfel, obiectul unor analize
anterioare 3.

*
*     *

~n sintez\, atuurile imagologiei ar fi:
a. transformarea dezavantajului subiectivit\]ii în avantaj. Se are în vedere faptul c\

demersul imagologic valorific\ dimensiunea proprie � individual\ sau colectiv\ �
de receptare a unei realit\]i. Din aceast\ perspectiv\ orice contribu]ie este util\ ca
element al perspectivei generale, în care extremele � sub [i supraaprecierea � se
pot tempera reciproc;

b. deschiderea perspectivei de compara]ie peste timp sau co-temporal\. Pot fi, spre
pild\, puse în paralel autoimagini sau heteroimagini oferite de epoci diferite, dar
din aceea[i arie socio-cultural\ sau invers;

1. Heitmann, K., Imaginea românilor în spa]iul lingvistic german, Bucure[ti, Univers, 1995.
2. Michaud, G. (coord.), Identités collectives et relations inter-culturelles, Bruxelles, Ed. Complexe,

1978; Camilleri, C. [.a., Stratégies identitaires, Paris, P.U.F., 1990; Ladmiral, J.R., Lipiansky,
E.M., La communication interculturelle, Colin, A., Paris, 1989; Lipiansky, E.M., L�identité
française: représentation, mythes, ideologies, Paris, E.E.E., 1991.

3. Iacob, Lumini]a-Mihaela, Imagologia, teren al speran]elor, in Neculau, A. (coord.), Cultur\ [i
personalitate, Bucure[ti, Editura Militar\, 1991, pp. 231-239; Idem, Modernizare-Europenism.
Percep]ie, tr\ire, identitate etnic\, Ia[i, Editura Universit\]ii �Al.I.Cuza�, 1995, p. 81.
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c. este facilitat\ posibilitatea de a racorda [i integra cercetarea etnopsihologic\ sau
istoric\ la universul în expansiune al reprezent\rilor sociale. Faptul este posibil
deoarece structurarea auto sau heteroimaginilor, ca procesualitate, este controlat\
de dinamica reprezent\rilor sociale care �ac]ioneaz\� ca principii organizatoare
ale atitudinii individuale, prin apelul la repere proprii colectivit\]ii sociale�  1;

d. analiza diverselor aspecte ale distinc]iei ego-alter � care st\ la baza constituirii
auto [i heteroimaginilor � poate fi f\cut\ în termeni de atribuire, problematic\
consistent dezvoltat\ de psihologia social\ [i mult mai real\ dec`t cea în termenii
tr\s\turilor sau factorilor.

Prin elementele sale clasice, dar [i pe baza interferen]elor evidente [i reciproc
benefice cu teme �fierbin]i� ale psihologiei sociale contemporane � reprezent\ri
sociale, problematica identitar\ [i cea a atribuirii � investiga]ia de tip imagologic
r\m`ne o alternativ\ viabil\ [i incitant\ 2.

2. Români [i minoritari în oglinda alterit\]ii

Obiectivul aplicativ al acestui studiu urm\re[te s\ r\spund\ la urm\toarea inte-
roga]ie: Dac\ � din exterior 3 � aten]ia se focalizeaz\ asupra spa]iului românesc [i a
românilor, atunci în ce m\sur\ [i sub ce aspecte este surprins\ prezen]a minorit\]ilor
etnice. �C`t�, �ce anume� [i �cu ce temeiuri� din aceast\ realitate a convie]uirii este
perceput [i reflectat în oglinda alterit\]ii?

Prima ipotez\ pe care o avans\m este c\ heteroimaginea supus\ analizei acord\
aten]ie de sine st\t\toare [i semnificativ\ acestui aspect al existen]ei în aria culturii [i
civiliza]iei române[ti.

Prin obiectul [i natura imaginii în aten]ie, surprinderea coexisten]ei minoritarilor
etnici cu românii este un fapt inevitabil, chiar dac\ reflectarea sa este posibil s\ nu
acopere bun\ parte din dimensiunile acestei realit\]i: num\r de etnici, ponderea
acestora, dinamica lor în etape istorice diferite, localizare teritorial\, statute
socio-economice, specializ\ri ocupa]ionale, statute comunitare, natura raporturilor cu
majoritarii, caracteristici comportamentale etc.

1. Doise, W., L�ancrage dans les études sur les représentation sociales, �Bulletin de Psychologie�,
 nr. 4-7/1991-1992, p. 194.

2. Pentru sesizarea acestui fapt este util\ parcurgerea studiilor: Perez, J.A., Dasi, F., Reprezent\rile
sociale ale grupurilor minoritare, Deschamps, J.Cl., Clemence, A., No]iunea de atribuire în
psihologia social\, Lorenzi-Cioldi, F., Doise, W., Rela]ii între grupuri: Identitate social\ [i
identitate individual\, in Neculau, A. (coord.), Psihologie social\. Aspecte contemporane, Ia[i,
Polirom, 1996.

3. ~nc\ de la sf`r[itul anilor �70 intr\ [i în circula]ia conceptelor psihologiei sociale distinc]ia între
�emic� [i �etic�. Ea desemneaz\ abordarea fie din interior a unei realit\ti sociale � etnie, grup,
limb\, organiza]ie etc. �, fie din exterior. Idealul de cercetare este, evident, corelarea emicului
cu eticul (aten]ie la utilizarea neuzual\ a acestui concept). Pe larg despre originile [i caracteristicile
acestei distinc]ii în: Radu, I., Psihologia social\, Cluj, Ed. EXE S.R.R., 1995, pp. 310-316.
Vezi [i Ilu], P., Comunicare terminologic\ în disciplinele socio-umane: emic [i etic, �Studia
Universitatis Babe[-Bolyai�, seria Philosophia, 1983; Bril, B., Lehalle, H., Les approches
�émique�, et �éthique�, in Le developpement psychologique et-il universel?, Paris, P.U.F., 1988,
pp. 14-15.
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A doua ipotez\ se bazeaz\ pe combina]ia dintre tipurile de compara]ii utilizate în
construc]iile identitare 1 cu gradul de tangen]\ etnic\ propriu vocilor alterit\]ii 2.

Absen]a oric\rei tangen]e este mai probabil s\ favorizeze compara]iile externe, în
timp ce prezen]a tangen]ei s\ activeze, prioritar, compara]iile interne.

Trei argumente stau la baza acestor expecta]ii. Unul ]ine de contextul general al
existen]ei �obiectului reflectat� � spa]iul românesc [i românii �, iar celelalte de
mecanismele interne ale configur\rii unor etnoimagini.
a. Fix`ndu-[i ca ]int\ un popor din aceast\ parte a continentului, heteroimaginea lui

va fi marcat\ în mod cert de o tr\s\tur\ de fundal a istoriei zonei: spa]iul
est-european, mai ales cel balcanic, teritoriu al unei coexisten]e etnice plurale.

b. Obiectivul recunoscut al imaginilor luate în discu]ie fiind prin excelen]\ unul de
factur\ etnoidentitar\ � �cine [i cum s`nt românii?� � apelul la compara]ie este
inevitabil.

c. Prezen]a sau absen]a punctelor de tangen]\ s`nt elementele care pot implica,
diferen]iat, cele dou\ clase de reprezent\ri cognitive 3: �cea prototipic\� � care
favorizeaz\ compara]ia extern\ � [i �cea în exemplare� � care conduce la compa-
ra]ie intern\.
Oglinda alterit\]ii pe care o supunem analizei este una compozit\: americano-

-germano-francez\. Ea s-a impus cercet\rii noastre prin bog\]ia informa]iei despre
spa]iul românesc, prin valoarea celor care dau form\ [i interpretare acestui material [i
prin complementaritatea tangent (spa]iul german) � nontangent (cel american [i
francez) pe care am urm\rit-o.

Ruth Benedict, reprezentant\ de marc\ a [colii americane de antropologire cultu-
ral\, ofer\ un prim izvor documentar prin studiul s\u �Romanian Culture and
Behaviour� (54 pagini) 4. Finalizat\ în anul 1943, în cadrul proiectului de antropo-
logie de la distan]\, aceast\ lucrare a fost publicat\ cu aproape trei decenii mai t`rziu
sub îngrijirea altui nume ilustru al antropologiei americane: Margaret Mead. Dup\
[tiin]a noastr\, materialul este inedit în universul nostru editorial.

Klaus Heitmann, specialist în filologie romanic\ [i directorul Seminarului de limbi
romanice al Universit\]ii din Heidelberg, este cel care în 1985 punea în circula]ie �
cum s-a men]ionat anterior (1.3.) � cel mai reprezentativ studiu propriu-zis
imagologic despre români: �Imaginea românilor în spa]iul lingvistic german� (376
pagini). Traducerea [i publicarea (1995) în limba român\ dator`ndu-se lui D. Hîncu,
respectiv Editurii Univers.

Michel Dion, cea de a treia dintre �vocile alterit\]ii�, intr\ în discu]ie prin
articolul s\u din 1992 despre constituirea identit\]ii etnice în România (18 pagini) 5.

Dac\ tangen]ele etnice ale autorilor lor cu spa]iul românesc s`nt diferite, ce au,
totu[i, în comun cele trei surse?

1. Compara]ia extern\ presupune raportarea la alterit\]i str\ine, cele de �dincolo de grani]\�, în timp
ce compararea intern\ se realizeaz\ prin referire la cel\lalt cu care convie]uie[te. ~n cazul analizei
noastre, elementele de compara]ie extern\ apar dac\ referentul, pentru români, este un alt profesor,
în timp ce compara]ia intern\ face trimiteri la o minoritate conlocuitoare.

2. Se poate vorbi de tangen]\ atunci c`nd �vocea alterit\]ii� interfereaz\ etnic cu elemente ale obiectului
reflectat. ~n cazul cercet\rii de fa]\, alterit\]i tangente spa]iului românesc pot fi socotite cea
maghiar\, german\, polonez\, bulgar\, turc\ etc., cele care au minorit\]i în ]ara noastr\, fa]\ de cele
nontangente � americani, suedezi, mexicani etc.

3. Neculau, A. (coord.), Psihologia social\. Aspecte contemporane, Ia[i, Polirom, 1996, pp. 375-376.
4. Benedict, Ruth, Romanian Culture and Behaviour, �Occasional Papers in Anthropology�, nr. 1/1972.
5. Dion, M., L�identité ethnique en Roumanie, �Cahiers Internationaux de Sociologie�, vol. XCIII,

pp. 251-268.
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a. metodologic, s`nt bazate pe cercetarea de la distan]\ a realit\]ii vizate. Se înte-
meiaz\ fiecare pe prelucrarea informa]iilor despre români [i spa]iul românesc, [i
nu pe investigarea direct\ a acestora.
O men]iune special\ se poate face în cazul tehnicilor utilizate de Ruth Benedict,

care, pe fundalul men]inerii caracteristicii de �antropologie de la distan]\�, a investi-
gat, prin interviu, subiec]i concre]i, [i nu doar documente. Subiec]ii s\i, în jur de 40,
au fost români stabili]i în America.
b. bibliografic, dominante s`nt izvoarele str\ine, dar fiecare din cele trei surse se

sprijin\ [i pe informa]ii furnizate de autori români. Lucrarea lui Klaus Heitmann
este, ca documentare, cople[itoare, reunind 540 de scrieri în limba german\ � în
marea lor majoritate c\r]i.

c. temporal, de[i informa]iile preluate de cei trei se refer\ la o vast\ perioad\ istoric\
(chiar [i etnogeneza), ele s`nt centrate pe intervalul cuprins între sf`r[itul secolului
al 18-lea [i primele decenii ale secolului 20.

d. atitudinal, toate cele trei voci ale alterit\]ii provin din ]\ri care, respect`nd
nuan]ele, au avut, în mare, acela[i gen de raportare � istoric\ [i geo-politic\ � la
spa]iul românesc.
�Rela]iile cu românii � precizeaz\ autorul german � n-au fost împov\rate de dispu-

te teritoriale, de rivalit\]i pentru domina]ie ori de concuren]\ economic\. De aseme-
nea, românii n-au fost nici vecini, fa]\ de care, pentru precizarea propriei identit\]i
na]ionale, ar fi fost necesar\ o delimitare sub raport cultural. La fel cum n-au consti-
tuit nici poten]iali alia]i sau companioni de destin în ap\rarea împotriva unui inamic
comun tradi]ional. ~n felul acesta, pozi]ia opiniei publice de limb\ german\ fa]\ de
poporul român nu este grevat\ de nici o fixa]ie, de nici un moment afectiv în sensul
unei fascina]ii pozitive, negative sau ambivalente a unui partener mereu impus de
geografie [i istorie.� 1

Caracteristicile men]ionate s`nt pline de semnifica]ie, în cazul de fa]\, deoarece
obiectul analizei este o heteroimagine. Contextul form\rii acesteia poate oferi expli-
ca]ii pentru con]inutul ei.

Metodologic, s-a f\cut apel la o analiz\ de con]inut, preponderent cantitativ\ [i
comparativ\.

Dintre rezultate, cele direct legate de obiectivul [i ipotezele cercet\rii indic\:
a. Prezen]a [i convie]uirea românilor cu minorit\]ile etnice nu apare ca tem\ de sine

st\t\toare în nici una dintre cele trei surse. ~n cadrul heteroimaginii analizate, ea
nu se reg\se[te, ca pondere [i problematic\, ca informa]ie semnificativ\.
Natura [i gradul de cunoa[tere al spa]iului românesc în general [i statutul proble-

maticii minorit\]ilor etnice în perioada istoric\ preponderent vizat\, pot fi posibile
explica]ii.

Concluzia lui Heitmann � put`nd fi destul de u[or întrev\zut\ la celelalte dou\
voci ale aterit\]ii � este c\ România putea fi considerat\ o ]ar\ pu]in cunoscut\. ~n
ciuda diversit\]ii, variet\]ii [i chiar �cantit\]ii� de izvoare de expresia german\
valorificate, tendin]a depistat\ era descurajatoare: �Terra incognita�, �Cenu[\reas\ a
geografiei�, �Chin\ a Europei�.

Ilustrativ este fragmentul pe care autorul german îl citeaz\ dintr-un ghid geografic
al Europei, ap\rut la Leipzig [i Berlin în 1908. La rubrica România se putea citi:

�Cea mai izolat\ ]ar\ a Europei. Drumuri pe uscat. Desp\r]it\ de vestul Europei
prin mun]i greu de trecut. Carpa]ii [...] mun]i aproape inaccesibili, mun]i cuta]i, mai

1. Heitmann, K., op. cit., p. 53.
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s\lbatici dec`t Alpii [...] în zonele mai retrase, p\duri virgine. Naviga]ia fluvial\ impo-
sibil\ pe r`urile care izvor\sc din ace[ti mun]i [...] Naviga]ia pe mare: lung ocol.
~nainte de 1878, inabordabil\. Abia de atunci încoace dispune de ]\rmuri cu o lun-
gime de 200 km, dar complet lipsite de porturi.� 1

Perioada care focalizeaz\ aten]ia celor trei autori este pus\ cel mult sub semnul
recunoa[terii na]ionalit\]ilor [i prea pu]in al minorit\]ilor etnice. Vremea aceasta nu
venise înc\ [i, într-o oarecare m\sur\, aceasta poate explica cvasi-absen]a reflect\rii
existen]ei lor.
b. Dimensiunea comparativ\ este, conform expectan]elor, prezent\. Ceea ce este evi-

dent pentru toate cele trei voci, este preferin]a pentru varianta extern\ (vecini,
prieteni, du[mani, alia]i, sud-esticii, occidentalii, orientalii etc.) fa]\ de cea inter-
n\ � diversele grupuri minoritare.

c. Sursa german\ cea mai tangent\ etnic spa]iului românesc, de[i de]ine o pondere
mai important\ a compara]iilor interne, dec`t celelalte dou\, nu realizeaz\ totu[i o
surclasare a celor externe.
O explica]ie posibil\ s-ar baza pe faptul c\, în acest caz, tangen]a unietnic\ nu

l\rge[te suficient cadrul reprezent\rii cognitive �prin elemente�. Aceasta face ca hete-
roimaginea german\, de[i are o con[tiin]\ a pluralit\]ii etnice în spa]iul românesc mai
accentuat\ dec`t cea american\ sau francez\, s\ nu valorifice totu[i resursa compara-
]iilor interne. Mai numeroase s`nt compara]iile între români [i germani din diversele
regiuni ale Germaniei (compara]ie extern\), dec`t cu germanii din spa]iul românesc.
d. Posibilitatea de a se face o imagine � prin intermediul oglinzii alterit\]ii vizate �

asupra diversit\]ii [i complexit\]ii existen]ei etniilor minoritare în spa]iul româ-
nesc este extrem de redus\.
~n compara]ie cu acest rezultat apare, în mod firesc, o prelungire a interoga]iei

ini]iale. Ce rezultat s-ar ob]ine prin apelul doar la surse tangente ale alterit\]ii �
maghiare, germane, bulgare, ruse[ti, turce[ti etc., [i contemporane?
e. Sursa american\ [i cea francez\ se limiteaz\ la dou\ prezen]e etnice: ]iganii [i

evreii. Cea german\, f\r\ a fi complet\ 2, ofer\ un plus de referin]e: despre
germani, maghiari, secui, sa[i, [vabi, bulgari, armeni, ru[i.

f. Dintre aspectele existen]ei minorit\]ilor etnice s`nt men]ionate cele legate de ocupa]ii,
statut comunitar (marginaliza]i, integra]i, tolera]i), caracteristici comportamentale.

g. Problematica atitudinilor reciproce majoritari-minoritari este surclasat\, ca pon-
dere, de cea a compara]iilor dintre cele dou\ grupuri. Paleta acestor compara]ii
este foarte divers\: aspect fizic, alimenta]ie, profesii, putere economic\, amenajarea
habitatului, moravuri, cur\]enie, angajarea în munc\ [i chiar în ... �lupta cu b\utura�.

h. Natura compara]iilor este ambivalent\, plusurile [i minusurile se reg\sesc la am-
bele p\r]i.
Utiliz`nd heteroimaginea german\, cea mai disponibil\ de altfel, se poate schi]a

un portret compozit al românului [i st\rii spa]iului românesc pe baza acestor com-
para]ii interne 3.

1. Heitmann, K., op. cit., p. 61.
2. Pentru compara]ie a se vedea, în acest volum, Iacob, Gh., Structura etnic\ a României în secolul al

XX-lea.
3. O cercetare ulterioar\ ar putea realiza portretul compozit al românilor a[a cum reiese din compa-

ra]iile externe pe care le faciliteaz\ lucrarea lui Heitmann, K. Compararea celor dou\ ar fi extrem de
interesant\, în general sau pe segmente. ~n cel din urm\ caz s-ar putea pune în paralel românul
comparat cu germanii din spa]iul românesc [i cu germanii din spa]iul german.
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�Românii se ocup\ mai cu seam\ de munca c`mpului, meseriile s`nt în m`inile
]iganilor [i str\inilor (p. 275); fa]\ de germani [i maghiari s`nt prost hr\ni]i
(p. 164), fa]\ de care s`nt o m`n\ de lucru ieftin\, ca zilieri (p. 162). ... Se poate
spune c\ prin munca sa românul îi hr\ne[te (cel pu]in în Transilvania) pe unguri,
secui [i sa[i, ori drept mul]umire el este plasat mai jos dec`t orice clas\ de oameni
(p. 267).

Valahii au o pl\cere de a se înmul]i (p. 161) ceea ce face ca maghiarii [i
germanii din Transilvania s\ fie înot\tori dispera]i în marea romanic\. Sasul s-a
repezit chiar asupra sistemului cu doi copii [i cu un singur copil, ba chiar a f\cut
studii asupra elimin\rii f\tului, în timp ce românul se înmul]e[te ca iepurii (p. 161).

T`lh\riile despre care s-a auzit povestindu-se fuseser\ comise mai mult de
]igani, niciodat\ de români (p. 203).

~n casele boierilor români, s`nt buc\tari mai ales ]igani, ceea ce de multe ori te
sc`rbe[te de bucatele servite (p. 128).

La o petrecere de Pa[te, într-un sat, doar u[uratecul ]igan era bine dispus, în
timp ce c`ntecele [i dansurile românilor r\sunau trist [i t`nguitor (p. 236).

Duminica [i s\rb\torile întreaga popula]ie b\rb\teasc\ se adun\ la c`rcium\,
care, de cele mai multe ori, este în m`inile unor arenda[i evrei. ~n timpul
s\pt\m`nii � [i mai cu seam\ în zilele de t`rg � românii nu pot trece pe l`ng\ ele
f\r\ s\ bea zdrav\n, iar în astfel de zile se iau la întrecere ambele sexe (p. 164).

Rusoaicele [i ]ig\ncile beau, e adev\rat, deopotriv\ cu b\rba]ii lor [i zac
deseori bete pe str\zi. Dar în ce le prive[te pe românce, nici n-am v\zut [i nici
n-am auzit una ca asta (p. 172).

~n privin]\ setei, valahii s`nt de departe întrecu]i de mul]i profesioni[ti germani
imigran]i (p. 173). Concludente s`nt proverbele române[ti pentru aceasta:
�Neam]ul crede-n b\utur\ [i unguru-n înjur\tur\�; �Vorbe[te nem]e[te� = a fi
beat; �Neam]ul a venit cu pu[ca [i-a b\ut vinul [i du[ca�. ~n nordul Olteniei,
verbul �a se nem]i� este utilizat în sensul de �a se îmb\ta� (p. 173).

~n via]a obi[nuit\, românul pare foarte înclinat c\tre o convie]uire pa[nic\ cu
locuitorii altor na]ionalit\]i (p. 227). Aici ]iganii, turcii, armenii, [i bulgarii î[i pot
vedea nestingheri]i de ocupa]iile lor, [i nici evreul nu pare izbitor de str\in
(p. 228).�

i. ~n heteroimaginea american\, scurta referire la existen]a minoritarilor etnici
(aproximativ o pagin\ din cele 54) surprinde statutul lor social [i economic,
moravuri [i atitudinea majorit\]ii. Pragmatismul american se întrez\re[te ca linie
de construc]ie [i valorificare a informa]iilor despre cele dou\ grupuri minoritare
prezentate. Interesant\ este extinderea compara]iei majoritari-minoritari, spre
compara]ia minoritari-majoritari sau majoritari-minoritari, dar din zone învecinate
cu spa]iul românesc.

�Dou\ grupuri s`nt larg reprezentate în satele române din Vechiul Regat, ]iganii
[i evreii. Ei s`nt foarte numero[i în Moldova. Pozi]ia [i tradi]iile ambelor grupuri
difer\ în România de cele care le s`nt caracteristice în ]\rile din jur, în special în
ceea ce-i prive[te pe ]igani. «}iganii n-au ap\rut vreodat\ în istoria românilor dec`t
ca sclavi». Ei s-au emancipat în 1844 [i 1855, dar ei înc\ mai s`nt folosi]i la treburi
în cas\ (vopsit, sp\lat [i toate treburile pl\tite ale casei), dar s`nt pl\ti]i cu o nimica
toat\, cum ar fi, de exemplu, ciorapi ruse[ti. Asta spre deosebire de Rusia, unde
]iganii au fost dintotdeauna liberi. Motivul pentru care românii îi privesc pe ]igani
de sus este c\ ei s`nt sclavi care fac munci de slugi, de aceea ei se situeaz\ departe
de aceia care presteaz\ munci mult mai onorabile, cum ar fi cele agricole. De
asemenea s\r\cia lucie contribuie la stigmatizarea lor; ei înc\ mai tr\iesc în acele
faimoase bordeie, o gaur\ în p\m`nt acoperit\ cu lut [i cu acoperi[ul foarte aproape

L.M. IACOB
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de nivelul solului, în care românii mai pot fi înt`lni]i doar în zonele cele mai s\race
ale ]\rii. A numi pe orice român «]igan» este o grav\ insult\, iar dac\ vrei s\ spui
c\ o fat\ sau o femeie e h`d\, po]i s\ spui c\ «e h`d\ precum o ]iganc\»; Aceasta în
contrast cu Rusia, în special cu Ucraina, unde este un adev\rat compliment s\ spui
«frumoas\ ca o ]iganc\». Dac\ vrei s\ spui c\ cineva vorbe[te tare [i ur`t po]i spune
c\ «are o gur\ de ]igan».

Acest portret al ]iganilor este numai jum\tate din toat\ povestea. }iganii s`nt în
mod universal muzican]i [i ei s`nt esen]iali în horele s\pt\m`nale, la nun]i [i la
cl\ci. ~n aceste ocazii ei se amestec\ cu ]\ranii. Ei frecventeaz\ aceea[i biseric\.
De asemenea, ei s`nt ghicitori înn\scu]i. ~n casele unde ]ig\ncile slujesc este ceva
obi[nuit ca ]ig\ncile s\ nasc\ copiii st\p`nului, iar ace[tia iau numele tat\lui [i s`nt
crescu]i ca [i copiii s\i [i ca români. Foarte pu]ini ]igani ajung, de asemenea,
boga]i [i ei primesc astfel tot statutul oric\rui alt om bogat din societate. Ei pot
locui în cele mai bune apartamente din Bucure[ti, f\r\ nici o problem\. «Dac\ el e
bogat, atunci e român.», spunea un or\[ean vorbind despre ei. Un avocat foarte
influent din Bucure[ti, Mironescu Cigan, este în întregime ]igan [i nu i-a fost
niciodat\ ru[ine de originea sa.

Este sigur c\ o serie de comportamente tradi]ionale printre ]iganii europeni se
reg\sesc [i printre cei din România: curtea f\cut\ femeilor înainte de m\riti[,
dragostea romantic\, ipocrizia, încrederea în noroc, sesizarea rapid\ a propriilor
avantaje [i slabele inhibi]ii în ob]inerea lor. }\rile vecine � Serbia, Bulgaria,
Ungaria, Rusia, Ucraina � ca de altfel [i evreii români numesc pe to]i românii
«]igani».

Evreii s`nt cel\lalt grup str\in, iar ca grup rural ei s`nt cei mai numero[i în
Moldova. Ei n-au fost niciodat\ servitori, ci proprietari de magazine [i bodegi. Ei
s`nt privi]i de c\tre ]\rani ca «tr\ind în afara ]\r\nimii», în acela[i fel în care s`nt
privi]i boierii [i cei de la ora[e. Desigur, evreii s`nt în general or\[eni, iar atunci
c`nd devin boga]i, ei s`nt, ca [i ]iganii, «români». Printre ei îi înt`lnim pe cei mai
prosperi boieri ce-[i educ\ fetele în a[ez\mintele Romano-Catolice, iar b\ie]ii ca
avoca]i. Ei ocup\ pozi]ii profesionale foarte ridicate. F\r\ îndoial\, România este
privit\ ca fiind � al\turi de Polonia � una din ]\rile cele mai antisemite din Europa,
iar pogromurile evreie[ti [i masacrele se petrec at`t în regiunile urbane, c`t [i în
cele rurale atunci c`nd tensiunile devin prea mari.� 1

*
*     *

De[i în bun\ parte infirmate, ipotezele aplica]iei noastre au meritul de a atrage
aten]ia asupra dialecticii subtile care intervine în construc]ia unor reprezent\ri.

A ap\rut cu pregnan]\ dimensiunea comparativ\ ca linie de finan]are a heteroi-
maginii, ceea ce sugereaz\ � unor investiga]ii viitoare � un filon demn de exploatat.

Este, de asemenea, suficient de explicit faptul c\ nu at`t dimensiunile reale ale
obiectului reprezentat � în cazul de fa]\, minorit\]ile în spa]iul românesc � dau struc-
tura de baz\ a reprezent\rii lor, ci [i natura raport\rii observatorului [i a rela]iei pe
care el o stabile[te cu referentul s\u.

Fie numai acest adev\r reconfirmat [i locul perspectivei imagologice credem c\ se
justific\.

1. Benedict, R., op. cit., p. 9-10.
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Construc]ia identit\]ii minoritare `n
condi]ii de eterogenitate cultural\

Nicoleta Turliuc1

Diferen]ele dintre oameni ]in atît de tr\s\turile fizice [i de capacit\]ile lor mentale �
produsul concomitent, în propor]ii variabile, al înv\]\rii sociale [i al mo[tenirii
genetice � cît [i de accesul inegal la o serie de recompense sociale precum: banii,
prestigiul sau puterea. Distribu]ia inegal\ a resurselor societ\]ii creeaz\ sistemul stra-
tific\rii sociale, sus]inut în decursul timpului de diferite institu]ii sociale [i legitimat
de diferite sisteme ideologice. Societ\]ile moderne cunosc o stratificare complex\ în
func]ie de o serie de dimensiuni, dintre care mai importante r\mîn clasa social\ [i
etnia sau na]ionalitatea. Dac\ diferen]ele individuale fizice [i psihice sînt într-o mare
m\sur\ responsabile de ceea ce sîntem sau de ceea ce putem fi ca membri ai unei
societ\]i, o alt\ premis\ a acestei deveniri o constituie sistemul stratific\rii econo-
mico-sociale [i etnice.

Analiza sistemului stratific\rii sociale conduce la analiza conceptului de mino-
ritate, ce pune în discu]ie rela]ia majoritate-minoritate. Minoritatea desemneaz\ un
status grupal, un grup de oameni ce interac]ioneaz\ cu altele, similare, [i cu grupul
majoritar, în termenii apartenen]ei lor la in-group. ~n ciuda faptului c\ orice minori-
tate posed\ atribute unice, pot fi desprinse [i cîteva din caracteristicile sale universale.
Astfel, în domeniul [tiin]elor socio-umane, la începutul anilor �30, sociologul Donald
Young sugera c\ o minoritate este ceea ce oamenii eticheteaz\ drept minoritate, subli-
niind aspectul vizibilit\]ii. Acestuia i se adaug\ alte 2 componente, de c\tre Louis
Wirth: �grupul trebuie s\ capete un tratament diferen]ial, mai prost, [i membrii s\i
trebuie s\ fie con[tien]i de ei în[i[i ca membri ai grupului minoritar� (1945, p. 347).
Mai recent, psihosociologii Anthony G. [i Rosalind J. Dworkin (1981, p. 16) prezen-
tau 4 caracteristici generale, definitorii pentru minoritate: calitatea de a fi identifi-
cabil, puterea diferen]ial\, tratamentul diferen]ial [i peiorativ [i con[tiin]a de sine a
grupului.

Identificabilitatea sau calitatea de a fi identificabil presupune faptul c\ grupurile
trebuie s\ fie u[or de identificat pentru a asigura recunoa[terea membrilor în cadrul
in-group-ului ca [i recunoa[terea lor de c\tre membrii out-group-urilor, pentru a fi
trata]i corespunz\tor. Tr\s\turile � fizice sau culturale � care stau la baza statusului
minoritar sînt definite [i interpretate social, sînt variabile [i nu fixe sau autoevidente
neap\rat.

1. Asistent la Universitatea �Al.I. Cuza�, Ia[i.
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Puterea diferen]ial\ implic\ utilizarea relativ mai mare a resurselor de c\tre un
grup comparativ cu altul. Nu este vorba doar de un grup mai puternic aflat în fa]a
unui grup lipsit de putere, ci [i de o putere relativ mai mare a unui grup comparativ
cu altul. Dac\ majoritatea aflat\ la putere controleaz\ resursele, ea controleaz\, de
asemenea, [i [ansele de realizare ale minoritarilor: accesul la slujbe, educa]ie sau
servicii de s\n\tate. Atunci cînd num\rul membrilor grupului minoritar cre[te, spore[-
te [i puterea lor, resursele mobilizate de majoritate pentru men]inerea status-quo-ului
trebuind s\ fie, de asemenea, mai mari.

Tratamentul diferen]ial [i peiorativ sau discriminarea este ceea ce membrii grupu-
lui minoritar tr\iesc ca o consecin]\ a statutului lor. Acesta, tratamentul diferen]ial,
afecteaz\ cel mai direct [ansele [i stilul de via]\ al minoritarilor, devenind esen]a
protestelor [i mi[c\rilor grupurilor minoritare. Datorit\ resurselor limitate dar [i a
percep]iei scopurilor mutuale exclusive, grupul majoritar tinde s\ sporeasc\ supunerea
minorit\]ii prin variate strategii precum: evitare, discriminare, atac fizic etc. Se pare
c\ subiectul unor strategii extreme sînt mai ales grupurile mai pu]in folositoare econo-
mic majorit\]ii sau cele identificate ca fiind foarte diferite de cel majoritar. �Com-
portamentul uman nu poate fi explicat f\r\ a face trimiteri la modelele mentale ale
realit\]ii� � scria Karmela Liebkind (1984, p. 16) �, la stereotipurile [i prejudec\]ile
intergrupale. El nu are doar o explica]ie socio-economic\, nu depinde doar de conflic-
tele obiective de interese dintre grupuri ci [i de modul în care acestea sînt percepute,
de procesele mediatoare ale cauzalit\]ii la nivel individual. Comportamentul uman,
cu alte cuvinte, trebuie în]eles [i în termenii inten]iilor, scopurilor, aspira]iilor etc. �
dup\ cum ar\tau Lange [i Westin (1981, cap. 5.1.).

Con[tiin]a de sine a grupului minoritar se formeaz\ treptat, pe m\sur\ ce un
num\r tot mai mare de membri ai grupului percep similarit\]ile pozi]iei lor, ale desti-
nului comun. Ea se refer\ la percep]ia scopurilor comune care pot fi realizate doar
prin cooperarea membrilor in-group-ului, mai mult decît prin competi]ie, [i la reali-
zarea faptului c\ tratamentul discriminatoriu nu apare din ni[te calit\]i intrinseci ale
minoritarilor, ci din evalu\rile [i ac]iunile majorit\]ii. Trebuie precizat faptul c\ rela-
]iile dintre caracteristicile minorit\]ii prezint\ un caracter procesual, putînd exista
schimb\ri cantitative [i calitative ale fiec\rei tr\s\turi posedate în diferite momente
ale istoriei sale.

Toate grupurile sociale, prezentînd caracteristicile mai sus men]ionate, cu origine,
cu un trecut istoric [i o cultur\ diferite de cele ale autohtonilor reprezint\ minorit\]i
etnice sau na]ionale. Termenul de minoritate na]ional\ s-a impus relativ tîrziu, fiind
acreditat odat\ cu lucr\rile Conferin]ei de Pace de la Paris din anii 1919-1920. El
desemneaz\ o anumit\ parte a unei na]iuni care tr\ie[te în grani]ele unui alt stat
na]ional, avînd con[tiin]a identit\]ii na]ionale [i un mod de fiin]are propriu. Minori-
tatea etnic\ ar desemna o parte a unei etnii, a unui popor lipsit de un stat propriu,
constituit [i recunoscut de celelalte state, care tr\ie[te în grani]ele unuia sau mai
multor state na]ionale.

~n întreaga lume exist\ ast\zi sute de etnii [i doar în jur de 170 de state inde-
pendente. Dintre acestea pu]ine sînt state-na]iune, locuite în exclusivitate de o singur\
etnie. Dup\ R. Johansson (1978), aproximativ zece state pot fi caracterizate prin
omogenitate etnic\. Majoritatea statelor lumii au minorit\]i etnice [i/sau na]ionale,
iar un num\r mare de state nu cuprind în grani]ele lor întreaga etnie. Dar, în context
european, deci [i românesc, întîlnim preponderent minorit\]i na]ionale [i mai pu]in
etnice.
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Minorit\]ile etnice sau na]ionale pot s\ difere de majoritate din punct de vedere
rasial, religios, lingvistic, social, economic sau cultural, orice clas\ de situa]ii inter-
grupale trebuind descris\ [i analizat\ în termenii caracteristicilor sale specifice: isto-
rice, sociale, politice, economice sau culturale (Tajfel, 1978). Consider\m, îns\, c\
termenul cheie în definirea minorit\]ii etnice sau na]ionale este cel de cultur\, folosit
în accep]iunea sa larg\ pe care i-o ofer\ [i V. Kohn. Prin cultura specific\ a minori-
t\]ii etnice sau na]ionale vom în]elege �sistemul în]elesurilor împ\rt\[ite [i dezvoltate
într-un context economic [i social, pe un fundal istoric [i politic specific. Cultura
reprezint\ un mod de a tr\i distinct pe care un grup îl posed\, este suma tuturor
regulilor acestuia, ghidul care formeaz\ comportamentul social, matricea modului de
via]\ al grupului� (Kohn, 1977, p. 16). Ne vom opri în continuare aten]ia asupra
diferen]elor culturale dintre minoritate [i majoritate pornind de la premisa c\ opozi]ia
[i conflictul de valori, ata[ate nevoii de identitate social\ pozitiv\ [i de recunoa[tere
social\, pot explica în parte procesul construc]iei identit\]ii minoritare, a[a cum se
realizeaz\ el la nivel individual.

Putem vorbi de existen]a unui echilibru la nivelul subiectului atunci cînd valorile
cu care el se identific\, prin care î[i semnific\ existen]\ (�polul ontologic�) [i cele
care îi faciliteaz\ adaptarea la mediu sînt cel pu]in analoage, asigurînd un mod de
reac]ie coerent (�polul pragmatic�), ar\ta C. Camilleri (1990, p. 13). ~n mod normal,
o cultur\ permite acest echilibru. Un anumit dezechilibru, conflictul intrasubiectiv
poate ap\rea la minoritarii etnici sau na]ionali atunci cînd între propria cultur\ [i cea
a grupului majoritar exist\ anumite deosebiri, discrepan]e. Or, acestea apar inevitabil.
De aceea, putem considera individul aflat în stare de conflict, mai mult sau mai pu]in
accentuat, datorat înfrunt\rii modelelor exogene (ale majorit\]ii), ca realizînd o si-
tua]ie în care protagoni[tii � purt\torii unor coduri diferite � se afl\ reuni]i în acela[i
subiect. A[a cum ar\tam mai înainte, aceasta antreneaz\ o serie de consecin]e asupra
opera]iilor prin care minoritarii î[i atribuie o identitate.

~n construc]ia identit\]ii culturale minoritare, extrem de important este întregul
ansamblu al conduitelor orientate în direc]ia evit\rii conflictului intrasubiectiv, a
rupturii unit\]ii identit\]ii echilibrului dintre subiectiv [i obiectiv, dintre polul
ontologic [i cel pragmatic al identit\]ii. ~n func]ie de natura contradic]iilor ap\rute
(Camilleri, 1979, 1980, 1990), pe fundalul raport\rii permanente la ceilal]i din
out-group [i al comunic\rii cu membrii in-group-ului, putem distinge dou\ tipuri de
inductori identitari:

1. Primul inductor este constituit de reac]iile la considera]iile extrinseci
ansamblurilor socioculturale. Minoritarii pot fi mai mult sau mai pu]in sensibili fa]\
de considera]iile extrinseci codului cultural majoritar, independent de atrac]ia/
respingerea resim]it\ fa]\ de valorile pe care acesta le vehiculeaz\. Aderarea la un
cod înseamn\, printre altele, acceptarea unui proces de afiliere la grup definit prin
intermediul lui. Invers, dorin]a de a se afilia sau nu la un asemenea grup poate fi
direct determinat de diversa motiva]ie, inducînd acceptarea sau respingerea codului
cultural. Printre aceste motiva]ii se pot afla [i sensibilitatea la modul în care
minoritarii sînt primi]i, accepta]i de majoritatea-gazd\, calculul de interese, dar [i
teama de a nu ap\rea ca tr\d\tor al propriei etnii (Camilleri, 1979, 1980, 1990).
}\rile occidentale se confrunt\ cu o proliferare a identit\]ilor calificate de
C. Camilleri (1984) ca �reac]ionale� sau �polemice�, ca urmare a rela]iei asimetrice
de tip �Nord-Sud�, dintre societ\]ile occidentale [i ]\rile lumii a treia. Numero[i
indivizi proveni]i dintr-o serie de ]\ri slab dezvoltate care au emigrat prefer\ s\-[i

N. TURLIUC
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men]in\ modelul de origine nu din considera]ie pentru con]inutul s\u, sau din des-
considera]ie fa]\ de codul nou întîlnit, ci pentru c\ se percep ca �refuza]i�, ca �ex-
clu[i�. Identitatea ar ap\rea ca o reac]ie ce le permite indivizilor s\ se perceap\ ca
fiind diferi]i. Aceast\ conduit\ paradoxal\ poate fi numit\ [i �identitate de principiu�
sau �voluntarist\�. Consider\m c\ func]ionarea în Estul Europei a acestui tip de
inductor identitar poate fi întîlnit\ [i explicat\ prin percep]ia opozi]iei mutuale rapor-
tate la un scop indivizibil. {i în context românesc exist\ minoritari care persevereaz\
în a-[i declina doar identitatea etnic\, de[i s-au integrat destul de bine în societatea
româneasc\. Dar, paradoxul simbolismului identitar produce � în acest caz �, cu
siguran]\, efecte asupra echilibrului psihic al indivizilor.

2. Cel de-al doilea inductor identitar este constituit de reac]iile la caracteristicile
intrinseci ansamblurilor socioculturale cu care monoritarii au de-a face. ~n cadrul lui,
C. Camilleri (1990, p. 16) opera înc\ o distinc]ie: a) Exist\ mai întîi reac]ii la
structura sau forma codurilor culturale. Astfel, în grupurile etnice sau na]ionale tradi-
]ionaliste codurile sînt puternic sistematizate [i coerente, saturate de prescriptivitate
(prescrip]iile tind s\ cuprind\ toate situa]iile existen]ei). Obliga]iile sînt în acest caz
fondate pe normele transcendentale grupale [i religioase. Acestei forme a codului
cultural, specific societ\]ilor de tip rural, i se opune cea a codului societ\]ii de tip
urban � mai pu]in coerent [i prescriptiv, ce se refer\ la clase de situa]ii, lasînd multe
detalii în seama ini]iativei individuale; b) Reac]iile la caracteristicile codului majo-
rit\]ii pot fi datorate con]inutului reprezent\rilor [i valorilor propuse. Ele sînt generate
mai ales de distan]ele dintre coduri, de diferen]ele reale sau percepute între acestea.
Cu cît distan]a este mai mare, cu atît mai dificil va fi procesul afilierii la grupul
majoritar, ca în cazul minoritarilor na]ionali evrei sau ca în cel al minorit\]ii etnice a
romilor. O serie de studii au ar\tat c\ distan]a dintre coduri accentueaz\ starea de
tensiune psihic\, frustr\rile datorate statusului minoritar, amplificînd conflictul intra-
individual.

Purt\torii a dou\ coduri culturale diferite se v\d nevoi]i s\ stabileasc\ o coeren]\
subiectiv\ (la nivel perceptiv) al c\rui efect este rezolvarea sau ocultarea contradic]iei
obiective. Unele din modalit\]ile de rezolvare a disconfortului încercat pot dobîndi
valoarea unui comportament de înfruntare, generator al unei identit\]i culturale
capabile s\ asigure o bun\ integrare sociocultural\ a indivizilor, în condi]iile men-
]inerii unora din componentele etnicit\]ii, respectiv na]ionalit\]ii lor. Alte modalit\]i
de rezolvare a conflictului intrasubiectiv cap\t\ valoarea unui comportament de ap\-
rare, presupunînd doar �amenajarea�, �mascarea� conflictului intrasubiectiv. Acestea
pot genera diverse tipuri de identit\]i de la cele polemice [i voluntariste, saturate de
elementele unei singure etnicit\]i � ca efect al unor tendin]e compensatorii �, pîn\ la
identit\]ile compozite, sincretice (Pascon, 1971, Tonalbi, 1982). Acestea din urm\
apar la unii indivizi minoritari care trec de la un cod la altul în func]ie de solicit\rile
situa]ionale. Ei se pot astfel debarasa de orice valori, ele fiind considerate ca simple
instrumente ale autoprezent\rii. Se poate ob]ine astfel o fluiditate identitar\ maxim\,
care sacrific\ în întregime polul ontologic pentru a satisface în întregime func]ia
pragmatic\. Deoarece aceast\ modalitate de reac]ie permite o adaptare maxim\ prin
�mularea� subiectului pe situa]ie, s-a vorbit, în cazul ei, de un anumit oportunism
identitar.

Coeren]a subiectiv\ pe care urm\resc s\ o realizeze minoritarii � purt\torii a dou\
coduri culturale diferite � poate fi simpl\ sau complex\ (Liebkind, 1984; Camilleri,
1990). Elaborarea acesteia depinde de unele particularit\]i ale minorit\]ii [i, respectiv,
majorit\]ii, ca [i de natura rela]iilor intergrupuri. Util\ ni se pare prezentarea, în
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acest context, a tipologiei partenerilor de identificare formulate de Moscovici [i
Paicheler (1978) pornind de la siguran]a sau nesiguran]a resim]it\ de grupul minoritar
[i majoritar:
1. O majoritate nesigur\ se va angaja în compara]ii cu minoritatea prezentînd o

puternic\ identificare defensiv\ intergrupal\.
2. O majoritate, st\pîn\ pe situa]ie, poate tolera existen]a unei minorit\]i diferite [i

lua în considerare nevoile [i punctele de vedere ale acesteia.
3. O minoritate nesigur\ va încerca s\ se compare cu majoritatea, din toate punctele

de vedere. Majoritatea reprezint\ nivelul de aspira]ie al minorit\]ii, membrii s\i
fiind dispu[i spre o puternic\ identificare cu out-group-ul.

4. O minoritate sigur\ de ea î[i afirm\ diferen]ele [i particularit\]ile, prezentînd o
puternic\ identificare cu in-group-ul. Aceast\ identificare devine defensiv\ doar atunci
cînd minoritatea [i-a interiorizat concep]iile majorit\]ii ca pe ni[te norme.
Coeren]a simpl\ este ilustrat\ prin cazurile limit\ ale minoritarilor etnici sau na]io-

nali, proveni]i dintr-un grup caracterizat fie prin siguran]\ de sine, fie prin nesigu-
ran]\, care î[i asum\ în întregime sistemul cultural propriu sau cel al majorit\]ii, în
condi]iile respingerii totale a celuilalt. Ea presupune fie sacralizarea valorilor identi-
tare proprii � deci închiderea în dimensiunea ontologic\ a propriei identit\]i �, fie
hiperbolizarea polului pragmatic al identit\]ii. Prima variant\ de realizare a coeren]ei
simple este specific\ minoritarilor etnici/na]ionali care se simt în securitate [i al c\ror
cod difer\ mult de cel al majorit\]ii, în timp ce a doua implic\ o convertire la normele
[i valorile majorit\]ii. Converti]ii provin, cel mai adesea, din rîndul unor minorit\]i
cu o stim\ de sine [i un status social sc\zut, sau al indivizilor anima]i de o motiva]ie
deosebit\, cum ar fi cea de realizare social\, cultural\, economic\ sau politic\ (Lange
[i Westin, 1981, p. 376).

Coeren]a complex\ apare atunci cînd indivizii nu evit\ problema confrunt\rii co-
dului propriu cu cel propus de majoritate, cînd fac efortul de a-[i elabora identitatea
cultural\ pornind de la elementele selectate din cele dou\ modele. Ea se poate realiza
[i sub presiunea normelor impuse de o majoritate nesigur\, dar mai ales în condi]iile
interac]iunilor cu o majoritate puternic\, sigur\ de ea. Ambiguit\]ile inerente accep-
t\rii strategiei asimila]ioniste (Taylor, 1980) (realizat\ prin cea de-a doua variant\ a
coeren]ei simple) sînt dep\[ite prin adoptarea unei strategii de acomodare. Aceasta
înseamn\ c\ minoritarii încearc\ s\-[i p\streze distinctivitatea devenind, în acela[i
timp, mai asem\n\tori majorit\]ii, posibilit\]ilor ei de a atinge unele scopuri mate-
riale. ~n strategiile de acomodare, inten]ia este aceea de a centra pozi]ia întregii mino-
rit\]i pe anumite dimensiuni comune ambelor grupuri, dar [i de a modifica, pe cît
posibil, valorile majorit\]ii, astfel încît s\ poat\ fi achizi]ionat\ o identitate distinct\
onorabil\, acceptabil\ (Liebkind, 1984, p. 77).

Acest tip de procese de acomodare ar trebui sus]inut de a[a numita segregare
pozitiv\ realizat\ de majoritate. ~n lipsa acesteia, inegala distribu]ie a puterii între
grupuri poate for]a majoritatea s\ adopte o strategie cognitiv\ de supraidentificare cu
in-group-ul. Mobilitatea colectiv\ [i individual\ depinde [i de capacitatea majorit\]ii
de a considera cererile formulate de minoritate ca legitime, de a accepta ideea egali-
t\]ii sociale a grupurilor (recunoa[terea social\) [i a drepturilor egale (egalitate so-
cial\). Minorit\]ilor li s-ar oferi astfel posibilitatea obiectiv\ a dobîndirii unor scopuri
supraordonate, specifice pluralismului cultural.

N. TURLIUC
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Impactul social al minorit\]ilor

{tefan Boncu1

Scena politic\ [i social\ contemporan\ a f\cut loc minorit\]ilor. Nimic nu pare s\
fie mai `n spiritul timpului dec`t a recunoa[te drepturile acestora, a le privi cu reve-
ren]\ [i considera]ie. Minoritarul reprezint\ una din marile figuri ale umanismului
contemporan. ~n numele lui se r\stoarn\ regimuri, se preschimb\ doctrine [i se `n-
cheie tratate de pace. Egalitatea `n drepturi `nseamn\ egalitatea drepturilor mino-
ritarilor [i majoritarilor. Cei din urm\ par s\ fi renun]at la instituirea cu orice pre] a
consensului absolut. Numeroase surse din societate, `nzestrate cu prestigiu, `ncurajea-
z\ valorizarea originalit\]ii [i tolerarea alterit\]ii. Dar profit\ cu adev\rat minoritarii
de acest contract pe care membrii grupurilor dominante l-au `ncheiat cu Zeitgeist-ul?

Aproape c\ nu exist\ categorie social\ care s\ nu fi instituit ca norm\ ideea trata-
mentului egalitar al minoritarilor. ~n mod frecvent, grupurile majoritare `[i pedepsesc
membrii `nclina]i s\-i discrimineze pe minoritari. Discriminarea manifest\ a devenit
un semn evident de lips\ de educa]ie. ~n general, indivizii ]in seama, `n conduita lor
cotidian\ de interdic]iile sociale legate de tratamentul injust al minoritarilor. Se pare
`ns\ c\ institu]ionalizarea atitudinilor antidiscriminatorii a condus la un decalaj `ntre
atitudinile manifeste, pozitive [i cele latente, mai cur`nd negative [i distante; de
exemplu, `n domeniul rela]iilor rasiale, termenii de �rasism modern� (McConahay,
1983) sau �rasism aversiv� (Dovidio [i Gaertner, 1986) se refer\ la aceast\ duplicitate
a comportamentelor [i atitudinilor. Indivizii `[i reprim\ cu grij\ manifest\rile dis-
criminatorii `n public, dar atitudinile ostile, cel pu]in `n cazul unora, se perpetueaz\
la nivel latent. ~ntr-o cercetare cunoscut\, McConahay (1983), pretext`nd o situa]ie
de selec]ie profesional\, a cerut subiec]ilor albi s\ aprecieze dosarele unor candida]i
albi sau negri. El a constatat c\ subiec]ii apreciaz\ mai pozitiv un candidat negru
dup\ ce au evaluat un membru al grupului lor de apartenen]\ (ei resimt compara]ia
interrasial\ ca fiind salient\), dec`t dac\ `ncep cu dosarul candidatului negru, f\r\ s\
[tie c\ va urma dosarul unui alb. Atitudinile subiec]ilor variaz\ `n func]ie de context,
ei discrimin`nd `n mod manifest atunci c`nd percep competi]ia dintre in-group [i
out-group, [i evit`nd s\ exprime atitudini negative c`nd li se pare c\ grupul de apar-
tenen]\ nu este implicat. Constat`nd c\ subiec]ii cu prejudec\]i se comport\ pozitiv
sau negativ `n func]ie de salien]a contextului intergrupuri, iar cei f\r\ prejudec\]i se
comport\ mai consistent, ar\t`ndu-se mai independen]i `n raport cu situa]ia, autorul a
construit o scal\ pentru m\surarea �rasismului modern�, convins c\ antirasismul

1. Asistent la Universitatea �Al.I. Cuza�, Ia[i.
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corespunde unei non-reactivit\]i. Teoretiz`nd, la r`ndul lor, interiorizarea imperfect\
a acestui imperativ al armoniei sociale contemporane, Pettigrew [i Meertens (1995)
atrag aten]ia asupra formelor subtile de discriminare ce continu\ s\ men]in\ trata-
mente diferen]iate `n func]ie de ras\, etnie, religie etc. Spre deosebire de cei care `[i
exprim\ atitudinile negative fa]\ de minoritari `n mod deschis [i direct, tot mai pu]ini
ast\zi, cei situa]i pe pozi]ii intermediare respect\ normele egalitare doar din comple-
zen]\, `[i exprim\ resentimentele sub forme mascate [i resping minorit\]ile adopt`nd
modalit\]i acceptate social. Aceast\ stare de lucruri face schimbarea foarte dificil\,
c\ci orice tentativ\ de influen]\ ar trebui s\ aib\ `n vedere atitudinea latent\ a indivi-
dului ce se declar\ partizan al valorilor egalitare. Atitudinea latent\ scap\ `ndeob[te
controlului con[tient [i se dovede[te r\spunz\toare pentru comportamentele lui discri-
minatorii (Perez [.a., 1993). ~n ciuda impactului social recunoscut, minorit\]ile con-
tinu\ s\ fie handicapate `n societ\]ile contemporane care n-au puterea de a duce p`n\
la cap\t voin]a de a eradica orice form\ de discriminare. Dar cine s`nt ace[ti mino-
ritari din pricina c\rora membrii majorit\]ii `[i cenzureaz\ atitudinile �fire[ti�, cum
izbutesc ei s\ se impun\ aten]iei majorit\]ii [i care este rolul lor `n societate? ~n cele
ce urmeaz\ vom `ncerca s\ r\spundem la aceste `ntreb\ri adopt`nd o perspectiv\
psihosociologic\ [i evoc`nd succint c`teva cercet\ri realizate `n dou\ domenii funda-
mentale ale acestei [tiin]e.

Psihologia social\ [i-a f\cut o preocupare `nsemnat\ din a descrie [i explica dina-
micile psihologice iscate de rela]iile mai mult sau mai pu]in tensionate dintre majori-
tate [i minoritate. Astfel de dinamici [i mecanisme psihologice s`nt studiate at`t `n
cadrul rela]iilor `ntre grupuri, c`t [i `n acela al influen]ei minoritare. F\r\ `ndoial\,
rela]iile dintre minoritate [i majoritate pot fi descrise foarte nimerit `n termenii in-
fluen]ei sociale, c\ci oriunde exist\ cele dou\ tipuri de categorii apare problema
raportului de for]e, a puterii [i a domin\rii, iar `n ceea ce prive[te minoritatea, a
c`[tig\rii recunoa[terii [i, eventual, a impunerii `n timp a propriei norme. Influen]a
minoritar\, o arie de cercet\ri al c\rei ini]iator a fost Serge Moscovici, constituie
unul din cele mai dinamice domenii ale psihologiei sociale de ast\zi. Reprezentativ\
pentru paradigma european\, ea caut\ s\ disting\ factorii ce favorizeaz\ ori inhib\
impactul minoritar, propun`nd teorii [i modele de cercetare deosebit de eficiente asu-
pra procesului de inovare a normelor.

La finele deceniului al 7-lea, `nf\]i[`nd minorit\]ile `n postura de surse de influ-
en]\, Moscovici a provocat o adev\rat\ ruptur\ teoretic\. Se cuvine men]ionat c\
tradi]ia studiilor asupra influen]ei este absolut venerabil\ `n psihologia social\. Astfel
de studii au marcat na[terea disciplinei. Dar toate aceste cercet\ri, de la imita]ie [i
facilitare social\ p`n\ la faimoasele studii ale lui Asch (1951), au perpetuat un model
de investigare a c\rui premis\ fundamental\ era echivalen]a dintre sursa de influen]\
[i majoritate. Se respecta astfel paradigma general\ a [tiin]elor sociale din epoc\, ce
studiau `n mod prioritar controlul social [i reproducerea sistemelor sociale. ~n cerce-
t\rile cele mai elaborate asupra conformismului, minoritatea ap\rea ca un receptor
supus, iar asupra devian]ilor se ab\teau tot felul de m\suri punitive. Moscovici a
propus, `ntr-un studiu din 1969 [i apoi `n multe altele din deceniul care a urmat,
conceperea minorit\]ii ca surs\ de influen]\ [i cercetarea impactului normelor alterna-
tive pe care ea le sus]ine. Astfel, influen]a nu mai constituie privilegiul surselor ce
de]in o pozi]ie dominant\. Departe de a sluji numai la reducerea diferen]elor dintre
indivizi [i la perpetuarea statu-quo-ului, acest proces d\ seama de schimbarea social\.
Moscovici a izbutit s\ demonstreze c\ exist\ o influen]\ specific\ a minorit\]ilor [i c\
tocmai ea poate explica prefacerea normelor. De altminteri, principala acuza]ie pe
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care psihosociologul francez a adus-o modelului numit de el �func]ionalist�, `n cadrul
c\ruia demersurile majorit\]ii formeaz\ obiectul aten]iei, a fost tocmai perspectiva
imobilist\ promovat\.

~n primele cercet\ri asupra minorit\]ilor active `nt`lnim o caracterizare numeric\ a
statutului minorit\]ii. Tr\s\tura cea mai evident\ a grupului minoritar o reprezint\, `n
experimente, efectivul s\u, mai redus dec`t acela al majorit\]ii. Minoritatea este
v\zut\ ca o frac]iune cu un num\r de membri inferior jum\t\]ii num\rului total. De[i
se ofereau exemple de minorit\]i active `n c`mpul social, `ncerc`ndu-se s\ se fac\
leg\tura `ntre minorit\]ile ce ap\reau `n experimentele de laborator [i cele din via]a
cotidian\, totul r\m`ne `n ace[ti ani la un stadiu incipient. Este adev\rat c\ at`t liderul
domeniului c`t [i ceilal]i cercet\tori ad\ugau de fiecare dat\ c\ pe l`ng\ m\rimea
redus\, sursele minoritare se caracterizeaz\ [i prin lipsa de putere, de status, de
competen]\ sau de credit idiosincrasic. Dar toate acestea nu erau opera]ionalizate `n
experimentele subtile [i sofisticate, iar problema extrapol\rii concluziilor spre via]a
real\ [i minorit\]ile sociale devenea tot mai jenant\. S\ observ\m c\ un corelat al
acestei defini]ii a minorit\]ii `n termenii for]ei numerice este conceperea ei ca o
minoritate in-group. ~nainte de 1980, perspectiva rela]iilor `ntre grupuri nu p\trunsese
`n aria de cercetare a influen]ei minoritare, iar minoritatea era `n]eleas\ mai cur`nd ca
o parte r\zvr\tit\ a grupului majoritar.

Desigur, `n multe r`nduri caracteristica numeric\ a minorit\]ii a fost legat\ de
mesaj. Dac\ exist\ o majoritate [i o minoritate `n s`nul aceluia[i grup, este pentru c\
exist\ diferen]e de opinie `ntre ele. Astfel, minoritatea era definit\ uneori implicit,
alteori pun`ndu-se accentul tocmai pe aceast\ caracteristic\, prin con]inutul mesajului
s\u. ~n cazul `n care pozi]ia anti-normativ\ a minorit\]ii devine principala ei tr\s\tur\,
aceast\ tr\s\tur\ este `n]eleas\ ca fiind diferit\ de cea a frac]iunii mai numeroase, de
opinia general acceptat\ (Doms, 1985). Din acest punct de vedere, majoritatea din
celebrul experiment al lui Asch asupra conformismului (Asch, 1951) constituie `n fond
o minoritate, `ntruc`t ap\r\ opinii aflate `n net dezacord cu cele ce definesc consensul
social. ~n orice caz, primele experimente au neglijat coordonatele sociale ale minori-
t\]ii, ca statusul [i puterea, pun`nd sub semnul `ntreb\rii generabilitatea no]iunii de
conversiune de la minorit\]ile numerice la cele sociale.

O distinc]ie cu o contribu]ie `nsemnat\ la limpezirea conceptului de minoritate a
reprezentat-o aceea dintre minoritar [i deviant. Potrivit lui Moscovici (1979),
inova]ia, efectul interven]iei minoritare, nu corespunde unei forme de devian]\, ci
constituie un proces distinct [i fundamental la vie]ii sociale. ~n modelul conformis-
mului, orice abatere de la ceea ce a fost statuat de majoritate devine devian]\ [i
singurul destin posibil al deviantului care nu renun]\ la ideile sale potrivnice normei
de grup este ostracizarea. Studiul clasic al lui Schachter (1951) demonstreaz\ `n ma-
nier\ admirabil\ reac]ia de respingere a majorit\]ii membrilor `n fa]a celui ce se opune
`n mod constant normelor. Confrunta]i cu un comportament deviant, ei fac `ncerc\ri
de a convinge deviantul s\ renun]e la pozi]ia sa. Interac]iunile cu acesta se intensific\
p`n\ `n momentul c`nd `n]eleg c\ acesta este irecuperabil. ~n acel moment, grupul
poate s\-[i redefineasc\ grani]ele `n a[a fel `nc`t deviantul s\ fie exclus (vezi [i
Festinger, 1950). Reac]ia aceasta este obi[nuit\ `n grupurile coezive `n cazurile `n
care norma pe care o contest\ deviantul are relevan]\ pentru grup. Pentru modelul
func]ionalist al influen]ei, coeziunea [i rezolvarea conflictelor s`nt valori fundamen-
tale (Mugny [i Perez, 1986), iar devian]a apare ca un defect al majorit\]ii, ca o
disfunc]ie social\ grav\. Conformismul, conceput ca o exigen]\ a oric\rui sistem
social, conduce la integrarea membrilor [i la consens.

{. BONCU
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Pentru Moscovici, atitudinea devian]ilor fa]\ de valorile sociale [i gradul de
activism `n a afirma o eventual\ luare de pozi]ie constituie criterii de baz\ `n vederea
anticip\rii impactului lor. Acest activism ar putea avea p\r]i bune [i chiar ar putea
explica schimbarea social\. Merton `nsu[i apreciase c\ anumite tipuri de devian]\
de]in un rol `nsemnat `n regenerarea sistemului social (Merton, 1957). Pentru contu-
rarea specificit\]ii demersului minoritar, o mare importan]\ o are distinc]ia dintre
minorit\]ile anomice [i cele nomice, postulat\ de psihosociologul francez. Minorit\-
]ile anomice ignor\ normele grupului, dar nu propun norme alternative. Ele constituie
devian]a `n sensul clasic al termenului. C`t despre minorit\]ile nomice, ce dispun de o
norm\ concurent\, pe care o afirm\ cu `nd\r\tnicie, ele singure pot exercita o influen-
]\ ce conduce la inova]ie [i deci la schimbare social\ (Moscovici, 1979). Unele
minorit\]i anomice pot dob`ndi la un moment dat recunoa[tere social\ prin adoptarea
unei pozi]ii consistente, pe care doresc s\ o impun\ majorit\]ii. Pentru a exercita
influen]\ [i a face s\ fie acceptat\ norma sa alternativ\, minoritatea trebuie s\ refuze
statutul de deviant [i s\ adopte un stil de comportament specific. Consisten]a acestui
comportament creeaz\ un conflict sociocognitiv, de intensitatea c\ruia depinde
impactul ei social. Desigur, succesul interven]iei minoritare este decis `n bun\ m\sur\
[i de inferen]ele pe care le fac membrii majorit\]ii cu prilejul declan[\rii acestui
conflict. O minoritate lipsit\ de putere are posibilitatea de a induce un puternic con-
flict reiter`nd mereu acelea[i argumente, [i d`nd dovad\ `n acela[i timp de flexibilitate
`n negocierile cu majoritatea (Mugny, 1975). ~n acest caz, majoritatea va face o
atribuire intern\ cu privire la comportamentul sursei, percep`nd minoritatea ca sigur\
pe sine, conving\toare [i competent\. Influen]a minoritar\ [i cea majoritar\ determin\
tipuri diferite de procese cognitive ale ]intei, [i din aceast\ cauz\ rezultatul `nsu[i la
influen]ei apare la nivele diferite (Moscovici, 1980). Majorit\]ile oblig\ ]intele s\-[i
compare r\spunsurile cu ale lor, rezultatul fiind conformism public, f\r\ o schimbare
real\ de atitudine. Pe de alt\ parte, mesajul minoritar, prin ineditul lui [i prin insis-
ten]a cu care este sus]inut, provoac\ un conflict intens [i sile[te ]inta s\ se centreze pe
obiectul judec\]ii. Rezolvarea conflictului se realizeaz\ de multe ori prin conversiune,
care corespunde unei accept\ri private a normei minoritare.

Am constatat deja c\ num\rul este un parametru relativ pu]in important `n defini-
rea minorit\]ilor sociale, al c\ror impact au n\zuit `ntotdeauna s\-l explice studiile de
influen]\ minoritar\. Minorit\]ile sociale � ]igani, muncitori imigran]i, ecologi[ti,
homosexuali, negri, feministe etc. � s`nt grupuri cu o anumit\ competen]\ [i dispu-
n`nd de un status social [i de o anumit\ putere. Ele nu reprezint\ cea mai valorizat\
identitate [i nici nu se caracterizeaz\ prin adoptarea normei sociale dominante. ~n]e-
lese astfel, minorit\]ile sociale pot fi majorit\]i numerice (Perez [i Dasi, 1995). ~ntr-o
meta-analiz\ asupra cercet\rilor de influen]\ minoritar\, Wood [i colaboratorii s\i
apreciau c\, spre a deosebi minoritatea de alte grupuri sociale ce ap\r\ opinii deviante
(exper]i [i lideri politici, de exemplu), defini]iile minorit\]ii trebuie s\ specifice c\
aceasta nu are status sau competen]\ (Wood [.a., 1992).

Al\turi de num\r, puterea [i statusul reprezint\ variabile ce contribuie decisiv la
configurarea rela]iilor pe care un grup le angajeaz\ cu alte grupuri (Sachdev [i
Bourhis, 1985). Distingem puterea de status `ntruc`t, a[a cum arat\ autorii men]iona]i,
exist\ grupuri sociale `nzestrate cu putere, dar lipsite de status (de pild\, sindicatele),
precum [i grupuri sociale aflate `ntr-o pozi]ie foarte important\ `n societate, dar
nedispun`nd de putere (un bun exemplu `l constituie aristocra]ia englez\). Definim
puterea, `n acest context, ca gradul de control pe care `l are un grup asupra propriului
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destin [i asupra destinului altor grupuri. Ea este o proprietate esen]ial\ a sursei de
influen]\, `n stare s\ modeleze efectele pe care aceasta le ob]ine asupra receptorului
(Ibanez, 1987). Din punctul de vedere al celor trei caracteristici pe care le-am
enun]at, minoritatea trebuie descris\ ca un grup redus ca num\r, subordonat [i lipsit
de putere. Ace[ti parametri (efectivul, statusul [i puterea) marcheaz\ hot\r`tor rela]iile
minorit\]ii cu majoritatea [i implicit impactul pe care minoritatea `l poate avea `n
societate. Urm\rind s\ descrie modul `n care statusul [i puterea amplific\ atitudinile
discriminatorii ale unui grup sau, dimpotriv\, sub`ntind un comportament defensiv,
Sachdev [i Bourhis ajung la concluzia c\ discriminarea, ca manier\ de raportare la
out-group, aproape c\ nu se manifest\ `n absen]a atributelor de putere. Sentimentul
puterii condi]ioneaz\ efectele categoriz\rii sociale a[a cum s`nt postulate `n teoria
identit\]ii sociale (Tajfel [i Turner, 1986). Indivizii ce se auto-categorizeaz\ ca f\c`nd
parte din grupuri dominante se declar\ mai mul]umi]i de condi]ia lor [i discrimineaz\
mai mult dec`t minoritarii. ~ntr-o cercetare ulterioar\ s-a demonstrat c\ membrii unor
grupuri reduse ca efectiv, dar ocup`nd o pozi]ie `nalt\ [i dispun`nd de putere, mani-
fest\ un pronun]at caracter discriminatoriu (Sachdev [i Bourhis, 1991). Dimpotriv\,
grupurile restr`nse ca num\r de membri, cu status inferior [i f\r\ putere manifest\ o
tendin]\ extrem de redus\ de a discrimina.

Tratamentul discriminatoriu este influen]at, `n cazul minorit\]ii, [i de un alt
mecanism psihologic specific. ~n literatura consacrat\ rela]iilor intergrupuri afl\m
numeroase studii consacrate efectului de omogenizare a out-group-ului, ce const\ `n
faptul c\ indivizii au tendin]a de a considera c\ membrii propriului grup s`nt mai
pu]in asem\n\tori `ntre ei dec`t s`nt membrii out-group-ului (Judd [i Park, 1988;
Lorenzi-Cioldi, 1994). Acest bias al percep]iei sociale a primit diferite explica]ii, cu
desebire de natur\ cognitivist\ (vezi, de exemplu, Park [i Rothbart, 1982).
Variabilitatea perceput\ a out-grupului constituie unul din factorii ce explic\ favorizarea
grupului de apartenen]\ [i discriminarea celuilalt grup. Un rezultat interesant `n
perimetrul acestor cercet\ri prive[te tocmai condi]ia minoritar\ a in-group-ului: `n
acest caz efectul se inverseaz\, `n sensul c\ minoritarii `[i privesc propriul grup ca
fiind omogen, iar out-group-ul mai mare [i dominant este perceput ca fiind variabil
(Simon [i Brown, 1987). De[i acestei aser]iuni despre rolul m\rimii relative a
grupului `n percep]ia omogenit\]ii i s-au adus importante amendamente (vezi Bartsch
[i Judd, 1993), efectul r\m`ne [i el influen]eaz\ rela]iile dintre minoritate [i ma-
joritate.

Pe de alt\ parte, dac\, a[a cum apreciaz\ Linville [i colaboratorii s\i, stereo-
tipizarea, ca opera]ie cognitiv\ ce sub`ntinde `n multe cazuri tratamentul discrimina-
toriu al out-group-ului, se define[te ca faptul de a avea o reprezentare nediferen]iat\ a
membrilor unui grup (Linville, Salovey [i Fischer, 1986), minorit\]ile au mai multe
[anse s\ fie percepute astfel. Demonstra]iile lui D. Hamilton asupra form\rii
stereotipurilor (Hamilton, 1981) se refer\ tocmai la percep]ia stereotipizat\ a
minorit\]ilor. Potrivit efectului �corela]iei iluzorii�, indivizii au tendin]a de a
supraestima frecven]a comportamentelor negative ale minorit\]ii, chiar dac\,
propor]ional, membrii minorit\]ii comit acela[i num\r de conduite negative ca [i cei
ai majorit\]ii.

Defini]ia sursei minoritare acceptat\ ast\zi ]ine cont de percep]ia ]intei: mino-
ritatea este sursa de influen]\ considerat\ de ]int\ drept ilegitim\ (Perez, Papastamou
[i Mugny, 1995). ~n general, `n situa]iile de influen]\ receptorul desf\[oar\ o acti-
vitate interpretativ\ prin intermediul c\reia stabile[te cine trebuie s\ influen]eze [i
cine trebuie s\ accepte influen]a. Situa]iile de influen]\ minoritar\ se caracterizeaz\
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prin faptul c\ ]inta se percepe pe sine `ntr-o pozi]ie superioar\ `n raport cu sursa [i,
ca atare, neag\ dreptul acesteia de a influen]a, opun`ndu-se demersurilor ei. ~n con-
textele sociale concrete, impactul depinde de activitatea de categorizare a indivizilor
c\rora le este adresat mesajul minoritar. Identitatea acestora, ca [i identitatea sursei
joac\ un rol deosebit de important `n orice rela]ie de influen]\. Minorit\]ile sociale
s`nt grupuri cu o identitate social\ concret\, de aceea este primordial s\ cunoa[tem
percep]ia pe care ]intele [i-o pot construi asupra acestor identit\]i.

Dificultatea extrapol\rii concluziior studiilor efectuate `n laborator asupra mino-
rit\]ilor sociale a impus, la `nceputul deceniului al 9-lea, integrarea a dou\ arii de
cercetare, influen]a minoritar\ [i rela]iile `ntre grupuri. Ideea conceperii raporturilor
minoritate � majoritate ca rela]ii `ntre grupuri era mai veche, dar programe de cerce-
tare care s\ o pun\ `n aplicare apar abia acum. Pentru Charlan Nemeth (1985), mi-
noritatea constituie prin defini]ie un out-group. ~n contextul interven]iei minoritare,
diferen]ele de opinie devin un criteriu de categorizare, relev`nd existen]a a dou\ en-
tit\]i sociale aflate `n conflict, grupul de apartenen]\ al ]intei [i grupul minoritar.
Conceperea minorit\]ii ca sus]in`nd o norm\ diferit\ [i conceperea ei ca out-group
s`nt unul [i acela[i lucru. Doar `n modelul func]ionalist interac]iunea dintre majori-
tate [i minoritate este `n]eleas\ ca un proces intragrup. ~n cadrul acestuia, consensul
[i coeziunea grupului alc\tuit din majoritate [i minoritatea deviant\ reprezint\ ]eluri
`nsemnate ale activit\]ii membrilor. Orice conflict pune `n pericol locomo]ia grupului
[i el nu trebuie rezolvat altfel dec`t f\c`nd s\ triumfe punctul de vedere majoritar.
Posibilitatea bidirec]ionalit\]ii influen]ei apare numai `n cazul `n]elegerii interven]iei
minoritare ca o situa]ie intergrupuri. Concep]ia cercet\toarei americane reprezint\ o
extrem\, c\ci studiile ulterioare n-au renun]at s\ formuleze concluzii asupra rezul-
tatului interven]iei minorit\]ilor din s`nul grupului de apartenen]\ al ]intei.

Travaliul teoretic al Annei Maass [i al colaboratorilor ei s-a dovedit deosebit de
util pentru explicarea impactului minorit\]ilor sociale din perspectiva interac]iunilor
`ntre grupuri. Ei au f\cut o distinc]ie `ntre minorit\]ile simple, definite ca subgrupuri
de indivizi ce difer\ de majoritate dup\ opiniile lor, [i minorit\]ile duble, ce se deose-
besc nu numai dup\ opinie, dar [i dup\ categoria social\ de apartenen]\ (de exemplu,
militan]ii negri din Statele Unite `n raport cu majoritatea alb\) (Maass, Clark [i
Haberkorn, 1982). ~n concluziile cercet\rii lor, ace[ti autori ar\tau c\ minorit\]ile
duble ob]in pu]in\ influen]\ din cauz\ c\ ]intele le percep ca fiind animate de interese
proprii. Dimpotriv\, adeziunea de care se bucur\ ideile minorit\]ilor simple
(in-group) era interpretat\ `n spiritul studiilor din domeniul schimb\rii de atitudine,
invoc`ndu-se similaritatea perceput\ a sursei.

Dar ideile care vor conduce la conceperea demersului minoritar `n termenii con-
flictelor de identitate au fost inspirate de alte cercet\ri. Potrivit lui Tajfel (1972),
categorizarea social\ este o activitate `n care individul se angajeaz\ frecvent, vital\
pentru func]ionarea lui cognitiv\ `n cotidian [i pentru evolu]ia lui social\. Categoriza-
rea sluje[te la decuparea [i sistematizarea mediului social, dar `n acela[i timp este
r\spunz\toare pentru discriminarea intergrupuri. Simplul fapt c\ subiectul ajunge la
concluzia c\ `ntr-o situa]ie dat\ grupul c\ruia `i apar]ine se g\se[te al\turi de un alt
grup determin\ favorizarea in-group-ului. Individul este motivat s\ p\streze o stim\
de sine ridicat\ [i o poate face prin achizi]ionarea unei identit\]i sociale pozitive.
Aceasta din urm\ poate fi dob`ndit\ prin efectuarea de compara]ii sociale `n care
grupul de apartenen]\ apare ca favorizat, ie[ind mereu `nving\tor `n �competi]ia so-
cial\ simbolic\� cu alte grupuri. Din aceast\ teorie a identit\]ii sociale, Turner (1981)
a derivat o teorie asupra auto-categoriz\rii, ce a condus la r`ndul ei la o concep]ie
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original\ asupra influen]ei sociale. Prin auto-categorizare individul se define[te pe
sine ca membru al unei categorii sociale distincte. Definindu-se astfel, el se angajeaz\
s\ respecte normele grupului respectiv, la fel cum `[i asum\ caracteristicile stereo-
tipice ale categoriei. Comportamentul s\u devine, ca atare, conformist de c`te ori
calitatea de membru devine evident\ (Turner, 1981; Turner [.a., 1987). Din punctul
de vedere al acestei teorii, numai sursele in-group, fie ele majoritare ori minoritare,
pot exercita influen]\.

Gabriel Mugny s-a num\rat printre primii psihologi sociali care au recunocut
importan]a acestor teorii despre comportamentul intergrupuri [i despre constituirea
mental\ a grupului pentru influen]a minoritar\ (Mugny [i Papastamou, 1982; Mugny,
1982). El este principalul ini]iator al unui model ce descrie mecanismele psihologice
puse `n mi[care de ini]iativa minoritar\ `n termeni de identificare social\. ~n aceast\
optic\, principala consecin]\ a prelu\rii r\spunsului sursei este asumarea [i a altor
caracteristici stereotipice ale ei. Aceasta echivaleaz\, `n fond, cu o redefinire a identi-
t\]ii sociale, pe care ]inta o asum\ cu u[urin]\ atunci c`nd agentul influen]ei dispune
de o identitate social\ valorizat\. Este limpede, `ns\, c\ `n cele mai multe cazuri
conota]iile negative asociate unei surse minoritare vor `mpiedica identificarea [i,
implicit, vor pune stavil\ influen]ei pe care aceasta `ncearc\ s\ o ob]in\. Refuzul ]intei
de a-[i atribui o identitate apropiat\ de cea a devian]ilor explic\ `n bun\ m\sur\ e[ecul
minorit\]ilor de a exercita influen]\ manifest\. ~n acela[i timp, acceptarea r\spunsului
minoritar la nivel latent nu presupune costuri sociale, ceea ce face ca acordul cu
minoritatea s\ se produc\ la acest nivel.

Ideea aflat\ la baza tuturor acestor cercet\ri este aceea c\ principala rezisten]\ `n
calea influen]ei exercitate de minorit\]ile sociale se situeaz\ la nivelul conflictului de
identificare indus. Dac\ primele rezultate au `ng\duit concluzia c\ minorit\]ile ce
dispun de acela[i background social ca [i ]intele se bucur\ de mai mult\ audien]\,
cercet\rile ulterioare au adus o sum\ de corec]ii, atr\g`nd aten]ia asupra faptului c\
teoria identit\]ii sociale, `n forma ei clasic\, se g\se[te `n imposibilitatea de a explica
efectele influen]ei minoritare. S-a observat cur`nd c\, pe dimensiunea r\spunsurilor
private, minorit\]ile out-group ob]in tot at`ta influen]\ ca [i cele in-group, sau chiar
mai mult\ (Martin, 1988).

Cercet\rile lui Machteld Doms (1987) privind suportul social `n contextele `n care
se produce tentativa minoritar\ au preten]ia de a contura o teorie a influen]ei publice
minoritare [i se situeaz\ printre cele care critic\ tendin]a de a studia `n mod prioritar
for]a persuasiv\ a minorit\]ilor numerice. Ele pun problema simultaneit\]ii demer-
surilor de influen]are [i a complexit\]ii situa]iilor `n care evolueaz\ sursa [i ]inta
influen]ei. Doms observ\ c\ `n via]a cotidian\ cel c\ruia `i este destinat mesajul
minoritar nu se prezint\ ca un membru izolat al categoriei majoritare. Dimpotriv\, pe
l`ng\ presiunile minoritare, fiecare membru al majorit\]ii suport\ presiunea propriului
grup `n vederea apropierii sau respingerii r\spunsului minoritar. Acest proces paralel
de influen]\ reciproc\ ce are loc `n grupul-]int\ se desf\[oar\ ca o activitate a su-
portului social din situa]iile de conformism (vezi Allen, 1975). F\r\ `ndoial\, prin
intermediul acestuia grupul de apartenen]\ al ]intei poate modela impactul minoritar.
Rezultatele psihologului belgian atest\ c\ influen]a minoritar\ cre[te sau scade `n
func]ie de suportul social pe care-l prime[te subiectul. Avem de-a face cu un proces
de conformism `n interiorul celui de inova]ie, impactul mesajului minoritar depinz`nd,
de fapt, de conformismul ]intei la reac]ia membrilor grupului s\u de referin]\, de
obicei prezent [i vizibil, `n fa]a tentativei minoritare. De `ndat\ ce se diminueaz\
suportul social de care beneficiaz\ `n mod frecvent ]intele mesajului minoritar, mino-
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ritatea exercit\ o influen]\ identic\ celei ob]inute de majoritate. Spre deosebire de
contextele `n care este activ\ minoritatea, `n situa]iile de influen]\ majoritar\ suportul
social nu exist\ sau exist\ `ntr-o m\sur\ mult mai redus\. ~n astfel de situa]ii tocmai
minoritatea poate constitui un suport social, oferind prin atitudinea ei anti-normativ\
un model de independen]\ (Nemeth [i Chiles, 1988). Expunerea la mesajul minoritar,
aflat `n net dezacord cu normele majorit\]ii, chiar dac\ nu conduce la acceptarea lui
ca atare, poate s\ contribuie la reducerea atitudinii generale de conformism a ]intelor.
Indivizii confrunta]i cu opiniile minoritare pot deveni mai `ncrez\tori `n ei `n[i[i, mai
preocupa]i de concordan]a `ntre atitudinea lor public\ [i cea privat\ [i mai dispu[i s\
reziste presiunii normative a majorit\]ii.

O `nr`urire asupra impactului social al minorit\]ilor o are, f\r\ `ndoial\, [i contex-
tul normativ `n care acestea evolueaz\. Genevieve Paicheler a ar\tat c\ minorit\]ile
izbutesc s\-[i impun\ ideile `n fa]a majorit\]ii atunci c`nd demersul lor reflect\ evolu-
]ia normelor sociale (Paicheler, 1976, 1977, 1985). Inova]ia s-ar produce, a[adar,
numai dac\ normele prezente ar `ng\dui-o. Cercet\toarea francez\ a propus termenul
de �Zeitgeist� (`n limba german\, �spiritul timpului�) pentru a descrie complicitatea
sau `mpotrivirea contextului social `n fa]a presiunii minoritare. Moscovici a sus]inut
c\ norma de originalitate, `n opozi]ie cu cea de obiectivitate, poate avea un aport
semnificativ `n dob`ndirea ascendentului de c\tre minoritate (Moscovici [i Lage,
1978), iar mai multe studii ale lui Mugny [i ale colaboratorilor s\i (vezi, de exemplu,
Mugny, Kaiser [i Papastamou, 1983) au confirmat aceast\ ipotez\. Efectul normelor
a fost reg\sit de Anne Maass [i de colaboratorii ei, care au probat succesul mesajului
minoritar, argument`nd liberalizarea avortului `n condi]iile unui Zeitgeist favorabil,
precum [i e[ecul unui mesaj formulat de un grup minoritar care nu ]inea seama de
contextul general normativ, pled`nd pentru instituirea pedepsei cu moartea (Maass,
Clark [i Haberkorn, 1982). Concep]ia despre rolul Zeitgeist-ului a ajuns, a[a cum se
obsev\ `ntr-un studiu recent (Perez, Papastamou [i Mugny, 1995), s\ afirme un para-
dox: influen]a minoritar\ ar fi facilitat\ de tendin]a normelor de a se apropia de
opiniile a c\ror adept\ se declar\ minoritatea; cu alte cuvinte, minoritatea ar induce
un r\spuns absolut obi[nuit, cunoscut de toat\ lumea, chiar a[teptat. S\ observ\m c\
o minoritate ce ar ap\ra o pozi]ie put`nd fi asimilat\ sistemului general normativ ar
rosti un discurs foarte pu]in conflictual [i ar pierde orice [ans\ de a produce con-
versiune. Autorii din urm\ apreciaz\ c\ influen]a minoritar\ este independent\ de
Zeitgeist, sau c\, mai mult, rela]ia cauzal\ este invers\, `n sensul c\ minorit\]ile
active determin\ suma valorilor [i normelor: presiunea minoritar\ duce la schimb\ri
normative fundamentale, ce definesc Zeitgeist-ul la un moment dat.

O alt\ linie de cercet\ri `n care eforturile s-au concentrat spre legitimarea extra-
pol\rii efectului de conversiune de la minorit\]ile numerice la cele sociale o reprezint\
studiile consacrate rezisten]elor opuse de ]inte. Psihologizarea (Papastamou, 1987),
ca principal\ strategie de rezisten]\ adoptat\ `n fa]a ofensivei minoritare, const\ `n a
stabili o leg\tur\ cauzal\ `ntre propiet\]ile psihologice ale sursei [i con]inuturile mesa-
jelor ei. S-a demonstrat c\ atunci c`nd sursele ajung s\ pun\ punctul de vedere inova-
tor pe seama tr\s\turilor de personalitate ale sursei, influen]a diminueaz\ substan]ial.
Modalitatea aceasta de rezisten]\, foarte r\sp`ndit\ `n via]a cotidian\, nu este eficient\
dec`t `n fa]a surselor mioritare; ea pare s\ centreze ]inta pe activitatea de comparare
social\, induc`nd un puternic conflict de identificare.

O concluzie provocatoare a cercet\rilor asupra rezisten]elor la inova]ie se refer\ la
cuantumul mai mare de influen]\ latent\ constatat la ]intele ce au adoptat strategia
�neg\rii� mesajului minoritar. ~n cadrul unui experiment (Perez, Mugny [i
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Moscovici, 1986), subiec]ilor li s-a cerut s\ g\seasc\ argumente `n favoarea ideii c\
pozi]ia sursei minoritare este absurd\, de nesus]inut. Se constat\, `n mod paradoxal,
c\ tocmai acei dintre subiec]i care au efectuat un astfel de travaliu cognitiv accept\,
`n plan latent, `ntr-o mai mare m\sur\ opinia minorit\]ii.

Un efect la fel de surprinz\tor se produce atunci c`nd rezisten]a nu vine din partea
]intelor, ci din partea grupului majoritar, care `n unele situa]ii poate controla mesajul
minorit\]ii, `mpiedic`ndu-l s\ ajung\ la destinatar (Clark, 1994). Cenzura declan[eaz\
reactan]a psihologic\ a ]intei, privat\ de informa]ie sau de posibilitatea de a folosi
informa]ia. Acest mecanism psihologic face ca pozi]ia minorit\]ii s\ devin\ mai
atr\g\toare. Departe de a compromite impactul, blocarea mesajului inovator de c\tre
o instan]\ dotat\ cu putere nu face dec`t s\ asigure condi]ii optime de receptare,
sporindu-i eficien]a.

*
*     *

Trebuie s\ ne imagin\m c`mpul social `n]esat cu surse de influen]\, ale c\ror tiruri
persuasive se `ncruci[eaz\, dar care se transform\ din c`nd `n c`nd `n ]inte, pentru a
recep]iona mesajele [i pentru a putea, astfel, continua s\ func]ioneze ca surse. Din
acest punct de vedere, termenii de minoritate [i majoritate nu desemneaz\ dec`t dezechi-
librul, mai mult sau mai pu]in aparent, din rela]iile de influen]\.

Influen]a minoritar\ este preponderent de natur\ latent\, ea vizeaz\ un nivel aflat
dincolo de posibilit\]ile de control ale ]intei. Adesea, schimbarea propus\ de
minoritate devine efectiv\ sub alt nume; ea este prezentat\ ca ini]iat\ de majoritatea
de]in\toare a puterii, care a interiorizat con]inuturile mesajului minoritar [i a suferit
f\r\ s\ [tie conversiunea. O etern\ atitudine de reticen]\ fa]\ de tot ceea ce atenteaz\
la stabilitatea normelor determin\ efectul acesta de criptomnezie social\ (vezi studiul
lui Moscovici, Mugny [i Perez din acest volum). Impactul minoritar este invizibil,
cel pu]in o vreme, c\ci printr-un act abuziv, de multe ori incon[tient, majoritatea
confisc\ inova]ia. Dar chiar [i astfel, este minoritatea mai pu]in victorioas\ [i victoria
ei mai pu]in deplin\?
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Reprezentarea social\ a patriei
(studiul unui caz de modificare a

reprezent\rii sociale)

Lilian Negur\1

Una din posibilit\]ile de a vorbi despre reprezent\rile sociale în rela]ie cu practi-
cile sociale este de a discuta ideea de modificare a reprezent\rii sociale. Mai mul]i
autori descriu posibilit\]ile prin care practicile influen]eaz\ [i transform\ imaginarul
social (Guimelli, 1994; Morin, 1994; Abric, 1994; Flament, 1987, 1989, 1994 [.a.).
Totodat\ reprezent\rile sociale determin\ elaborarea sau preluarea unor comporta-
mente specifice (Jodelet, 1989; Abric, 1995). Aceste procese, foarte variate [i com-
plexe au început a fi explorate la un nivel evoluat de rigoare [i fine]e mai ales dup\
elaborarea de c\tre Abric (1976) a teoriei nodului central, îmbun\t\]it\ semnificativ
de teoria complementar\ a elementelor periferice a lui Flament (1987). ~n acest arti-
col inten]ionez s\ pun în discu]ie un caz de transformare a reprezent\rii sociale sub
influen]a practicilor noi cauzate de schimb\ri majore ale circumstan]elor [i s\ stabi-
lesc pe baza lui eventualele strategii de adaptare ale grupului social studiat.

I. Problema [i obiectivele cercet\rii

~n aceast\ prezentare voi aduce în discu]ie un subiect care mi-a suscitat interesul din
mai multe considerente. ~n primul rînd este vorba de o situa]ie natural\, cînd proce-
sele de transformare ale reprezent\rii sociale se pot urm\ri în contextul unor
fenomene socio-politice de propor]ii. Totodat\ am fost atras de specificul pe care-l
prezint\ situa]ia concret\.

~n urma binecunoscutei emancip\ri din anii �90, în teritoriul fostei URSS se
desprind mai multe state independente, printre care [i Republica Moldova. Faptul c\
acest lucru ridic\ grave probleme de adaptare nu doar pentru popula]ia care nu este
avantajat\ de aceast\ nou\ situa]ie � minoritatea rus\, dar probabil [i pentru moldo-
venii majoritari, ne face s\ presupunem existen]a unor bulvers\ri majore ale imagina-
rului social. Aceast\ situa]ie favorizeaz\ explicitarea unor legit\]i ce ]in de fenomenele

1. Asistent la Universitatea �Ion Creang\�, Chi[in\u.
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transform\rii reprezent\rilor sociale. Stabilind structura reprezent\rilor sociale legate
de noile practici ap\rute vom putea totodat\ s\ explic\m unele comportamente [i
manifest\ri sociale observate.

Raportat\ la popula]ia Moldovei, reprezentarea social\ a patriei este poate cea mai
afectat\ [i totodat\ cea mai rezistent\ la schimbare. Problema care mi-am pus-o este
în ce m\sur\ [i cum practicile sociale legate de aceste schimb\ri majore au determinat
modific\ri atît de con]inut, cît [i de structur\ ale reprezent\rii patriei. Acest lucru
este important pentru a în]elege multe din strategiile de adaptare la aceast\ situa]ie
dezvoltate deja, cît [i pentru stabilirea eventualelor lor evolu]ii [i perspective.

Lotul a fost alc\tuit din 120 de subiec]i care [i-au declarat limba rus\ drept limb\
matern\, to]i subiec]ii fiind studen]i ai Universit\]ii Pedagogice �Ion Creang\� din
Chi[in\u. Criteriul de selec]ie a e[antionului nu a fost originea etnic\, ci limba ma-
tern\, care este exponentul exterior [i u[or de depistat al aderen]ei la o cultur\.
Specificul acestui grup social const\ în faptul c\ în perioada de dinaintea schimb\rilor
legate de independen]a Moldovei el avea un statut majoritar. ~n aceste condi]ii, noua
realitate îl dezavantajeaz\ în mod evident. Transformîndu-se într-o simpl\ minoritate,
el se adapteaz\ mult mai greu decît oricare alt grup social la noile condi]ii. Deoarece
strategiile de adaptare la noua realitate social\ sînt de obicei elaborate de elita inte-
lectual\, pentru a fi mai tîrziu preluate de întreaga comunitate, am g\sit util\ efectua-
rea studiului la început printre studen]i, considerînd c\ ei sînt p\tura cea mai flexibil\
[i totodat\ cea mai con[tient\ a grupului cercetat, viitoarea elit\.

II. Referin]e teoretice

Domeniul reprezent\rilor sociale este unul în expansiune. Din momentul relans\rii de
c\tre S. Moscovici, acest concept a ob]inut treptat pondere printre reprezentan]ii
importan]i ai psihologiei sociale, ca ast\zi s\ ajung\ a fi unul de referin]\. Interesul
fa]\ de reprezent\rile sociale a crescut [i s-a diversificat. Ast\zi, cercet\rile pe aceast\
tem\ au o form\ de evolu]ie foarte dinamic\. Metodologia de culegere a datelor
(Abric, 1994), cît [i analiza lor (Doise, Clémence [i Lorenzi-Cioldi, 1992) au devenit
foarte eficiente [i diversificate. Totodat\, cadrul teoretic propus de Moscovici se
nuan]eaz\ [i se l\rge[te. Toate acestea ne sugereaz\ maturitatea [i fecunditatea [tiin-
]ific\ a acestei no]iuni.

Diversele dinamici legate de transform\rile reprezent\rilor sociale au fost sinteti-
zate de Flament (1994) în urm\toarea schem\:

Modificarea circumstan]elor externe;
Modificarea practicilor sociale;
Modificarea prescriptorilor condi]ionali

(elementele periferice);
Modificarea prescriptorilor absolu]i (NC).

Circumstan]ele externe, dup\ Flament, sînt toate [tirile exterioare reprezent\rii
sociale, dar care o vizeaz\ în mod direct. Astfel, myxomatoza iepurilor, de[i nu
depinde deloc de reprezent\rile sociale proprii vîn\torilor (este exterioar\ lor), induce
o stare de tensiune cognitiv\ cauzat\ de inconvenientul situa]iei (Guimelli, 1988).

Necesitatea adapt\rii rapide [i eficiente genereaz\ comportamente globale acordate
circumstan]elor noi. Practicile sociale constituie în acest mod primul efect al con-
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tactului cu noua realitate, [i reprezint\, dup\ Flament, o interfa]\ între circumstan]ele
externe [i prescriptorii interni ai reprezent\rii sociale. Utilizarea prezervativului,
abstinen]a sau renun]area la via]a sexual\ extraconjugal\ reprezint\ tot atîtea practici
condi]ionate de apari]ia SIDA (Morin, 1994).

Absorb]ia practicilor nefamiliare de imaginarul social nu se face imediat [i nici
deplin. Datorit\ necesit\]ii elementare a economiei cognitive, reprezentarea social\ se
schimb\ în urma noilor condi]ii, pe etape. La început, noile elemente externe afec-
teaz\ prescriptorii periferici, care, conform unor cercet\ri recente (Flament, 1994),
sînt de natur\ condi]ional\. Ele au rolul de a modela comportamentul în dependen]\
de situa]ia concret\. Astfel, noi spunem c\ ajut\m to]i oamenii, dar, cînd întîlnim pe
strad\ un be]iv [i un bolnav, ajut\m mai degrab\ pe cel bolnav. Deci prescriptorii
condi]ionali sînt cei ce iau în considera]ie fluctua]iile circumstan]elor externe (vom
vedea mai jos c\ acest lucru este valabil doar pentru schimb\rile temporare). Modifi-
carea nodului central (NC) al reprezent\rii sociale presupune o investi]ie important\
datorit\ stabilit\]ii pe care trebuie s\ o asigure [i a caracterului s\u axiomatic sau
necondi]ional. De aceea, el se schimb\ în urma modific\rilor circumstan]elor externe
în ultimul rînd [i doar în cazul unor condi]ii la care m\ voi referi mai tîrziu. Dar
chiar [i în cazul cînd nodul central este modificat, acest lucru se întîmpl\ pe baza
r\m\[i]elor vechiului nod, realizîndu-se o continuitate între vechi [i nou. ~n acest
context, s\ ne amintim de ideea de ancorare emis\ de Moscovici (1961) în descrierea
reprezent\rilor sociale.

Modalit\]ile prin care are loc transformarea reprezent\rii sociale sub influen]a
practicilor sociale sînt determinate de mai mul]i factori, dintre care unii trebuie înc\
depista]i [i studia]i. Astfel, unul din factorii ce influen]eaz\ considerabil procesele ce
]in de modificarea reprezent\rilor este, conform unor cercet\ri recente, percep]ia
reversibilit\]ii situa]iei (Flament, 1994; Abric, 1994). Cercet\rile lui Flament (1995)
încearc\ s\ demonstreze prin utilizarea termenului �reversibilitatea situa]iei� c\, în
func]ie de con[tiin]a posibilit\]ii de a continua sau nu a acestei realit\]i noi, se
modific\ mai u[or sau mai greu reprezentarea social\ a obiectului. Astfel, avem dou\
posibilit\]i:

a. situa]ia este considerat\ reversibil\
~n aceste condi]ii, conform lui Flament, exist\ pu]ine [anse ca reprezent\rile s\ se
modifice profund. Aceasta, totodat\, nu înseamn\ c\ nu ar exista schimb\ri, dar ele
nu sînt esen]iale. Bineîn]eles, elementele noi ap\rute sînt integrate [i luate în
considera]ie, dar ele nu afecteaz\ cîtu[i de pu]in baza reprezent\rilor sociale. Altfel
spus, în cazul con[tiin]ei reversibilit\]ii situa]iei are loc o adaptare fa]\ de noua
realitate la nivelul elementelor periferice [i nu este afectat nodul central al repre-
zent\rii sociale.

Transformarea reprezent\rii de practicile noi este cert\, îns\ nu la nivelul prin-
cipiilor organizatoare [i generatoare. Flament descrie urm\torul �ra]ionament� al
subiec]ilor: �din cauza circumstan]elor, eu fac ceva neobi[nuit, îns\ am argumente
serioase pentru aceasta�.

b. situa]ia este considerat\ ireversibil\
~n acest caz, totul este altfel. Ireversibilitatea situa]iei reduce autonomia [i libertatea
subiectului [i, deci, posibilitatea de a-[i men]ine vechile structuri reprezenta]ionale
fa]\ de acela[i obiect modificat, mai ales în cazul cînd caracteristicile lui sînt în
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contradic]ie flagrant\ cu nodul central. Necesitatea subiectului de a-[i restabili echi-
librul cognitiv va genera o transformare a reprezent\rii. Aceast\ modificare va
decurge în mod diferit, în dependen]\ de natura noilor practici [i tipul de rela]ie
stabilit cu reprezentarea. Se vorbe[te (Flament, 1995) de trei tipuri majore de tran-
sform\ri:

� Transformarea progresiv\ � în momentul cînd noile practici nu sînt total în
contradic]ie cu nodul central al reprezent\rii. Nu are loc, deci, o ruptur\ a nodului
central, o explozie a lui, ci o fuzionare a elementelor noi cu elementele vechi,
constituindu-se în acest fel noua organizare a reprezent\rii.
� Transformarea rezistent\ � Practicile neobi[nuite [i noi sînt contradictorii, dar
permit înc\ elaborarea mecanismelor de ap\rare ale reprezent\rii: justific\ri [i
interpret\ri ale noilor constrîngeri, ra]ionaliz\ri, referin]e externe reprezent\rii în
modificare etc. Flament vorbe[te aici de apari]ia �schemelor str\ine�. Existen]a
acestor scheme nu este altceva, îns\, decît preludiul pentru o modificare de
propor]ii a reprezent\rii sociale, cu condi]ia, bineîn]eles, s\ nu revin\ realitatea la
vechea situa]ie.
� Transformarea brutal\ apare în condi]iile cînd noile practici ating direct struc-
tura nodului central f\r\ s\ fie posibil\ elaborarea unor strategii defensive de
ap\rare. Aceasta se `ntîmpl\ mai ales cînd caracteristicele noilor practici,
neordinare [i ireversibile, conduc la o transformare direct\ [i complet\ a nodului
central [i, deci, a reprezent\rii sociale. Cu toate acestea, se consider\ c\ elemen-
tele vechiului nod central ar putea s\ joace un rol de neignorat în formarea noii
reprezent\ri sociale.
Rela]ia invers\ dintre reprezent\ri [i practici, atunci cînd primele le influen]eaz\

pe ultimele, este determinat\ de anumite caracteristici ale elementelor nodului central.
Cercet\rile pe aceast\ tem\ sînt variate, îns\ mai mult descriptive. Astfel, s-a stabilit
c\ reprezent\rile sociale determin\ rela]iile din întreprindere (Morin, 1989), c\
influen]eaz\ alegerea profesiei (Rousselet, 1987) sau sînt determinante ale practicilor
legate de bolile mentale (Jodelet, 1989). ~ns\ stabilirea elementelor nodului central
ce sînt responsabile de declan[area practicilor sociale [i a acelora ce influen]eaz\ doar
discursul, f\r\ a avea realmente un rol practic, a fost realizat\ experimental relativ
recent (Abric, 1995). Ideea unei duble dimensiuni (normativ-func]ional\) a fost
enun]at\ înc\ de la prima formulare a teoriei nodului central (Abric, 1987), dar a fost
precizat\ [i dezvoltat\ mai tîrziu. Astfel, nodul central este compus din trei tipuri de
elemente:

� elemente normative, legate de istoria colectiv\ [i a normelor grupului social.
Aceste elemente determin\ atitudinile [i lu\rile de pozi]ie fa]\ de obiectul repre-
zent\rii sociale. Prin acestea obiectul social este evaluat [i valorizat.
� elemente func]ionale, legate de implicarea obiectului social în realizarea unor
practici sociale. Aceste elemente determin\ [i organizeaz\ conduitele relative la
obiect [i le stabile[te legitimitatea.
� elemente mixte, care au o dubl\ dimensiune, de unde reiese importan]a lor, deci
intervin atît în realizarea discursului cît [i pentru orientarea practicilor.
Pentru cercetarea noastr\, aceast\ clasificare are importan]\ în m\sura în care ne

va interesa care din elementele nodului central sînt responsabile de realizarea anumi-
tor practici [i care de producerea discursiv\. Este la fel de util\ [i concluzia conform
c\ruia modalitatea activ\rii elementelor nodului central este determinat\ de natura
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rela]iei între]inut\ de grup cu obiectul reprezent\rii sociale (Abric, 1995). Asta ne va
aten]iona asupra faptului c\ exist\ elemente neactivate determinate de condi]ia
specific\ a acestei rela]ii.

Deci, în condi]iile unei contradic]ii între realitatea existent\ la un moment dat [i
reprezentarea noastr\ despre ea, exist\ o puternic\ tendin]\ de a o reduce, [i aceasta
în dou\ moduri:

� se schimb\ reprezentarea,
� se readuce realitatea la modul nostru de a gîndi.

III. Prezentarea ipotezelor

Modificarea circumstan]elor sociale � constituirea Republicii Moldova ca stat inde-
pendent, cu toate caracteristicele ce trebuie s\ justifice acest lucru: simboluri, limba
oficial\, armata, sistem financiar propriu etc., a determinat în mod inevitabil
dezvoltarea unor practici sociale menite s\ ia în considera]ie aceste schimb\ri. Dintre
toate, introducerea unei noi limbi oficiale a fost resim]it\ cel mai mult. Devenind un
element obligatoriu în exercitarea obliga]iunilor de serviciu, a fost afectat\ direct
majoritatea angaja]ilor. ~n acest sens, studierea limbii rom^ne pentru a men]ine
serviciul poate fi considerat\ a fi una din practicile noi ap\rute. Constatarea unor
modific\ri importante ale circumstan]elor, cît [i apari]ia practicilor sociale legate de
acestea, ne dau dreptul, conform cadrului teoretic ales, s\ presupunem existen]a unor
procese de transformare a reprezent\rii sociale a patriei.

Problema care m-a preocupat în mod special în acest articol a fost în ce m\sur\ a
fost modificat\ reprezentarea social\ a patriei dup\ cinci ani de la declararea
independen]ei Moldovei [i care sînt condi]iile ce influen]eaz\ durata transform\rii
unei reprezent\ri sociale în general.

Mai mul]i autori vorbesc despre durata procesului de modificare total\ a repre-
zent\rii sociale, stabilind termeni varia]i începînd cu cî]iva ani [i terminînd cu trei
genera]ii (Andriamifidisoa, 1982; Ibn Khaldoun, Flament, 1994 [.a.). Consider c\
durata schimb\rii reprezent\rii sociale variaz\ în dependen]\ de anumite caracteristici
ce ]in atît de natura schimb\rilor, cît mai ales de importan]a acordat\ de grup
obiectului reprezentat.

Presupun c\ una din caracteristici ar fi rolul important acordat obiectului social de
grupul vizat. Acest lucru este mai evident dac\ modific\rile sînt percepute a fi o
amenin]are a identit\]ii lui. Deci, cu cît obiectul dat este considerat de grup a fi un
element constitutiv al identit\]ii sale, cu atît mai greu el se schimb\ sub influen]a
circumstan]elor.

Alt criteriu, pe care îl consider a fi important în determinarea duratei schimb\rii
reprezent\rii sociale, este m\sura în care aceste modific\ri avantajeaz\ sau dezavanta-
jeaz\ grupul social. Cu alte cuvinte, dac\ schimbarea circumstan]elor face condi]ia
grupului mai bun\, reprezentarea social\ se schimb\ mai u[or decît dac\ face condi]ia
grupului mai rea.

Pornind de la ideile enun]ate mai sus, cît [i de la constatarea percep]iei reversibili-
t\]ii situa]iei de grupul studiat, care este un factor demonstrat al duratei schimb\rii
reprezent\rii sociale (Flament, 1994), am considerat reprezentarea social\ a patriei
pe care [i-o construiesc studen]ii ru[i rezistent\ la schimbare [i am formulat urm\-
toarea ipotez\:
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Modificarea circumstan]elor (independen]a Republicii Moldova) [i a practicilor
sociale legate de acestea nu au produs schimbarea nodului central al reprezent\rii
sociale a patriei la minoritatea rus\.

Pornind de la aceast\ ipotez\ teoretic\, prin mijloace metodologice diferite, dar
complementare, am ob]inut trei tipuri de date:

� date referitoare la con]inutul reprezent\rii sociale a patriei;
� date ce ]in de structura reprezent\rii sociale a patriei;
� date ce stabilesc polaritatea [i neutralitatea reprezent\rii sociale a patriei.
Modalitatea în care este modificat nodul central al reprezent\rii sociale a patriei [i

structura lui actual\ va constitui un indiciu al strategiilor adoptate. Totodat\, s-ar
putea determina [i eventualele condi]ii ale unor evolu]ii alternative.

IV. Metodologia

~n realizarea scopurilor propuse de acest studiu am insistat asupra unei abord\ri multi-
-metodologice, deoarece consider c\ fiecare metod\ delimiteaz\ doar un aspect al
reprezent\rilor sociale, complexitatea construc]iei poli-dimensionale care le define[te
fiind probat\ doar în condi]iile unor abord\ri metodologice simultane.

Colectarea datelor pentru determinarea con]inutului reprezent\rii sociale a fost
realizat\ prin metoda �re]elei asociative� elaborat\ de De Rosa (1993, 1995). Am
utilizat aceea[i metod\ asociat\ metodei induc]iei prin scenariu ambiguu (Moliner,
1993) [i metodei constituirii ansamblurilor de cuvinte (Verges, 1984; Grise [.a.,
1987; Abric, 1994) pentru stabilirea structurii reprezent\rii sociale. Normativitatea
sau func]ionalitatea elementelor nodului central al reprezent\rii sociale a fost deter-
minat\ prin testul elaborat de Abric (1995).

Am ales metoda �re]elei asociative� (De Rosa, 1995) pentru verificarea ipotezelor
studiului de fa]\ pornind de la indiscutabilele avantaje pe care le acord\. Acest
dispozitiv prezint\, pe lîng\ u[urin]a aplicabilit\]ii, ce este caracteristic\ metodelor
asociative în general, multiple posibilit\]i de prelucrare a datelor, ce ne-au permis s\
constituim un tablou veridic [i complex, atît al con]inutului, cît [i al structurii [i
polarit\]ii reprezent\rii sociale studiate. Cu alte cuvinte, ea cere pu]in timp [i efort
din partea subiec]ilor, permite colectarea unui ansamblu de asocia]ii mai elaborate [i
mai importante decît prin asocia]ia liber\ [i, în plus, permite stabilirea leg\turilor
semnificative între elementele re]elei.

Specificul metodei re]elei asociative, fa]\ de altele similare (de exemplu �harta
asociativ\� a lui Abric, 1994) consta în faptul c\ ramifica]iile între cuvinte [i conexiunile
între lan]urile asociative prezente în cîmpul semantic sînt liber produse de subiect, iar
sarcinile sînt structurate de a[a manier\ încît presupun prelucrarea riguroas\ a datelor.
Spre deosebire de metoda chestionarului, ea nu poate s\ influen]eze cîtu[i de pu]in
r\spunsul subiec]ilor, [i totodat\ este mai u[or acceptat\. Se [tie c\ de cele mai multe
ori chestionarele provoac\ conflictul de competen]\, ceea ce face ca r\spunsurile s\
fie mult prea prelucrate pentru a putea exprima con]inutul profund al reprezent\rii.

Ca orice metod\, �re]eaua asociativ\� prezint\ [i unele lacune. ~n primul rînd,
no]iunile produse de subiec]i sînt greu de interpretat a priori. ~nc\ Aristotel spunea c\
în general sînt posibile trei forme de asocia]ii: prin similaritate, prin contrast [i prin
contiguitate. Care din cele trei forme a produs asocia]ia în fiecare caz aparte? Luînd
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în considera]ie aceste lacune am introdus o sarcin\ suplimentar\ pe lîng\ cele
existente, preluat\ din metoda constituirii cuvintelor (Verges, 1984; Grise, 1987;
Abric, 1994).

Astfel, prin stabilirea contextului [i a categoriz\rii propuse de subiect a putut fi
detectat\ semnifica]ia exact\ a cuvîntului asociat. Criteriul de asocia]ie s-a putut sta-
bili [i pe baza leg\turilor suplimentare dintre cuvintele produse de subiect pe care le
f\cea la sfîr[itul complet\rii foii de r\spuns. Exclusivitatea criteriului cantitativ în
determinarea nodului central al reprezent\rii sociale (frecven]a, rangul dup\ impor-
tan]\, rangul apari]iei) a fost compensat de metoda induc]iei prin scenariu ambiguu
(Moliner, 1993), ce presupune o tehnic\ specific\ mai riguroas\. Coroborarea acestor
dou\ metode a permis o mai mare siguran]\ [i exactitate în stabilirea nodului central
al reprezent\rii sociale a patriei.

Prin tehnicile enumerate mai sus am putut ob]ine urm\toarele tipuri de date:

a. Con]inutul cîmpului semantic
Prima instruc]iune invit\ subiectul s\ asocieze to]i termenii (adjective sau substan-
tive) care-i vin în minte în leg\tur\ cu un cuvînt-stimul (în cazul nostru, cuvîntul
�patrie� � obiectul reprezent\rii studiate) scris anterior în centrul paginii. Acest con-
semn permite relevarea con]inutului cîmpului reprezent\rii sociale determinat prin
intermediul cuvintelor asociate de subiect cuvîntului-stimul [i liber dispuse pe supra-
fa]a foii. Faptul c\ sarcina presupune un proces asociativ destul de rapid [i spontan ne
d\ posibilitatea s\ ajungem nu doar la elementele de obicei active, datorit\ rela]iei
specifice a subiectului cu obiectul reprezent\rii sociale (Abric, 1995), ci [i la cele
neactivate [i subcon[tiente. ~n acela[i timp, se pot depista [i elementele cu un grad
mare de înc\rc\tur\ simbolic\ [i afectiv\.

Pentru a putea contextualiza cuvintele asociate [i a le putea determina exact sensul,
subiec]ii au fost ruga]i s\ lege între ele cuvintele pe care le considera apropiate dup\
sens, iar la sfîr[itul complet\rii foii de r\spuns s\ grupeze cuvintele conform unor
criterii stabilite de ei. Aceste criterii erau explicitate în titlul pe care trebuia s\-l
acorde fiec\rui grup de cuvinte constituit. Astfel, s-a putut dep\[i inconvenientul
metodelor de tip proiectiv, care consta în ambiguitatea semantic\ a cuvintelor pro-
duse. Acest consemn a permis formarea unei re]ele de cuvinte pornind de la un singur
cuvînt-stimul. Faptul c\ termenii produ[i erau prelucra]i de subiec]i acorda o mai
mare precizie interpret\rii [i analizei lor.

Avînd ca reper o metod\ eficient\ de analiz\ de con]inut a datelor � analiza conco-
miten]ei tematice (Ghiglione, Beauvois, Chabrol [i Trognon, 1980) � am reu[it nu
doar o categorizare tematic\ a elementelor, ci [i stabilirea unei ierarhii semantice ce
ne-a dat posibilitatea s\ excludem elementele ce doar nuan]eaz\ o categorie generic\
[i nu formeaz\ un nod semantic independent. Cu toate c\ metoda enun]at\ de prelu-
crare a datelor brute mi-a permis o analiz\ fin\ a rezultatelor, consider c\ ea poate fi
în viitor îmbun\t\]it\ (de exemplu, se poate lua în considera]ie [i num\rul produs de
cuvinte colaterale nodului semantic ce completeaz\ no]iunea generic\ [.a.).

b. Ordinea apari]iei cuvintelor
Urm\toarea instruc]iune cere subiectului, în momentul apari]iei termenului asociat
cuvîntului-stimul, s\ noteze num\rul de ordine ce-i corespunde. Conform unor cer-
cet\ri din domeniul psihologiei cognitive despre durata reac]iilor verbale [i a rapidi-
t\]ii asocia]iei, ordinea apari]iei poate fi considerat\ a fi un indice de accesibilitate.
De multe ori se consider\ c\ ordinea apari]iei cuvîntului corespunde importan]ei lui
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acordat\ de subiect. Se pare c\ nu este chiar a[a odat\ ce, cum mi s-a întîmplat s\
observ, subiec]ii acord\ de multe ori importan]\ mai mare altor cuvinte decît celor
ap\rute mai rapid în cîmpul con[tiin]ei. Probabil aici intervine [i alt factor, care este,
conform unor opinii, consensualitatea stereotipic\ (De Rosa, 1995). Altfel spus,
subiectul extrage mai repede o asocia]ie nu atît pentru faptul c\ este mai important\
pentru el, ci mai ales pentru c\ este împ\rt\[it\ social.

c. Ordinea importan]ei termenului pentru subiect
Dup\ cum am v\zut mai sus, accesibilitatea cuvintelor nu este numaidecît un indice
pentru a stabili importan]a acordat\ de subiect termenului produs în rela]ie cu obiec-
tul-stimul. De aceea, s-a introdus o alt\ instruc]iune prin care subiec]ii erau ruga]i s\
numeroteze cuvintele conform importan]ei acordate explicit. Pentru a nu fi influen]a]i
de sarcina referitoare la ordinea cuvintelor, aceast\ instruc]iune a fost dat\ printre
ultimele, iar pentru a le putea diferen]ia de celelalte am rugat subiec]ii s\ foloseasc\
pentru aceasta un pix de alt\ culoare.

d. Centralitatea elementelor
Gradul de apropiere al elementelor constitutive ale reprezent\rii sociale de nodul
central (centralitatea) a fost stabilit prin coroborarea datelor la indicii de frecven]\,
ordinea de apari]ie [i importan]a acordat\ de subiect fiec\rui item, iar apoi au fost
verificate prin testul ISA (Moliner, 1993).

Metoda de identificare a nodului central prin inducerea unui scenariu ambiguu
(ISA) a fost creat\ pornind de la ideea c\ reprezentarea este un proces activ de
construire a realit\]ii. Ea consta în a-i propune subiectului o descriere ambigu\ a
obiectului reprezent\rii sociale studiate. Ambiguitatea scenariului propus consta în
faptul c\ poate fi lesne prezentat ca referindu-se sau nu la obiectul reprezent\rii. Am
urmat deci urm\toarele faze:

A. Am alc\tuit un scenariu ambiguu care s-a referit la obiectul reprezent\rii sociale,
în cazul nostru la �patrie�. La alc\tuirea lui am respectat urm\toarele reguli:

� nu a f\cut deloc referin]\ explicit\ la obiectul studiat;
� nu a con]inut nici unul din elementele stabilite prin metoda precedent\.

Alc\tuind textul scenariului, am pornit de la defini]ia din dic]ionar (SES, 1980)
pentru cuvîntul �]ar\�, deoarece am considerat c\ no]iunea de �patrie� o implic\ pe
cea de �]ar\�, plus anumite caracteristice suplimentare. Pe lîng\ aceasta, ea respect\
regulile enun]ate mai sus. Textul dat pentru interpretare subiec]ilor, �teritoriul situat
între frontiere bine definite [i care are independen]\ politic\� a fost prezentat în dou\
variante, una se termina prin cuvintele: �este patria mea�, cealalt\ prin cuvintele:
�nu este patria mea�.

B. Subiec]ilor li s-au propus nou\ itemi considera]i reprezentativi (pe criteriul cen-
tralit\]ii) pentru reprezentarea social\ a patriei pe e[antionul cercetat [i au fost
întreba]i dac\ obiectul prezentat în fiecare din cele dou\ variante ale scenariului
posed\ sau nu aceste caracteristici.

C. Analiza r\spunsurilor ne-a permis detectarea a dou\ tipuri de itemi:

� itemi care corespund caracteristicilor ambelor variante de scenariu [i care, res-
pectiv, nu pot fi considera]i a fi reprezentativi pentru obiectul reprezent\rii stu-
diate. Acestea sînt elementele periferice.
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� itemi ce se refer\ exclusiv la no]iunea de patrie. Ace[ti itemi sînt specifici
obiectului reprezent\rii sociale. Ei constituie nodul central pentru c\ determin\
semnifica]ia situa]iei.

e. Indicele de polaritate [i de neutralitate
Pentru a stabili valen]a atitudinal\ a elementelor [i a reprezent\rii sociale în general
s-au introdus în re]eaua asociativ\ ni[te indicatori prin care s\ se poat\ stabili un
indice de polaritate, ca o masur\ sintetic\ a componentei evaluative [i a atitudinii
implicite a cîmpului reprezenta]ional [i un indice de neutralitate, ca o m\sur\ de
control pentru verificarea gradului de implicare a reprezent\rii în constituirea identi-
t\]ii subiectului [i, respectiv, a grupului. ~n cazul unui indice de polaritate negativ [i
al unui indice de neutralitate mic, avem un cîmp reprezenta]ional ce atribuie obiec-
tului importan]\ m\rit\, dar cauzat\ de pericolul perceput pentru interesele grupului.
Cu cît indicele de polaritate negativ\ este mai mare, iar indicele de neutralitate este
mai mic, cu atît interesele afectate ale grupului sînt mai importante, cele mai grave
fiind cele ce afecteaz\ îns\ [i existen]a lui ca grup distinct, identitatea lui. ~n aceea[i
m\sur\, dar în sens invers, putem vorbi [i de cazul reprezent\rilor sociale cu un
indice de polaritate pozitiv [i un indice de neutralitate mic. Neutralitatea mare a
reprezent\rii sociale presupune un rol minor atribuit obiectului sau vie]ii întregii
comunit\]i. Bazîndu-ne pe faptul demonstrat al necesit\]ii imaginii de sine pozitive
(polaritate pozitiv\) în constituirea identit\]ii (Tajfel [i Turner, 1986), cît [i pe consta-
tarea c\ p\strarea identit\]ii constituie un interes major al grupului (neutralitate mic\),
vom putea stabili rolul reprezent\rii în fundamentarea [i p\strarea identit\]ii grupului.
Totodat\, este absolut necesar s\ tragem concluzii referitoare la aceste situa]ii doar în
cazul unor indici extremi.
f. indicele de normativitate/func]ionalitate
Conform unor cercet\ri recente (Abric, 1995), s-a stabilit c\ nodul central al repre-
zent\rii sociale este format din elemente ce se diferen]iaz\ în dependen]\ de m\sura
în care ele particip\ la elaborarea discursului (elemente normative) sau a practicilor
sociale (elemente func]ionale). Stabilirea unui indice de normativitate/func]ionalitate
pentru fiecare element al nodului central mi se pare important, pentru cercetarea
noastr\, din considerentul c\ ar permite s\ depist\m elementele implicate în condi]io-
narea practicilor sociale determinate de reprezentarea social\ a patriei.

Pentru aceasta, s-a definit opera]ional normativitatea prin importan]a perceput\ de
subiect a contribu]iei elementului la judec\]ile referitoare la obiectul reprezent\rii. ~n
aceea[i manier\, func]ionalitatea s-a m\surat prin importan]a perceput\ de subiect a
contribu]iei fiec\rui element la orientarea practicilor relative la obiectul reprezent\rii.

Astfel, am cerut subiec]ilor (dup\ ce am ob]inut rezultatele prelucr\rii datelor
referitoare la centralitatea elementelor) s\ produc\ o propozi]ie ce s-ar referi la
no]iunea de patrie, ca imediat dup\ aceasta s\ evalueze pe o scal\ de dou\sprezece
puncte contribu]ia fiec\rui element central la elaborarea ei (indicele de normativitate).
Urm\torul consemn a fost s\-[i imagineze situa]ia cînd cineva le-ar propune s\ se
stabileasc\ definitiv în str\in\tate. Subiec]ii au fost ruga]i s\ evalueze în ce m\sur\
elementele prezentate (primele cinci conform centralit\]ii) vor contribui la decizia de
a nu-[i p\r\si patria (indicele de func]ionalitate).

~n acest mod, am clasificat elementele centrale ale reprezent\rii sociale a patriei în
trei categorii: 1. elemente normative; 2. elemente func]ionale; [i 3. elemente mixte.



81

V. Interpretarea [i discutarea rezultatelor

~n urma investiga]iei efectuate, am stabilit c\ pentru studen]ii vorbitori de limb\ rus\
patria semnific\ (vezi tabelul I) locul care este cel mai înc\rcat de amintiri [i expe-
rien]e personale (elemente puternic ancorate în istoria personal\), unde domin\ cul-
tura [i limba lor (elemente de cultur\ [i civiliza]ie), c\ acest loc are un relief [i ni[te
caracteristici absolut specifice (patria concret\), unde se simt bine (confort material
[i psihologic) [i unde sînt ap\rate drepturile universale ale oamenilor (valori general
umane). Se mai poate spune c\ grupul studiat nu este încîntat de starea actual\ a
patriei (patria ast\zi), îns\, cu toate acestea, în general are emo]ii pozitive fa]\ de ea
(nostalgie, fericire, dragoste etc.).

Tabel I.
Categoriile elementelor reprezent\rii sociale a patriei

Elementele reprezent\rii sociale Frecven]a

1. Mama, familia 71
2. Dragostea 66
3. Natura 65
4. Casa 65
5. Libertatea 53
6. Poporul 50
7. Cultura 41
8. Prietenii 33

Tabel II.
Frecven]a itemilor

Elementele reprezent\rii sociale Rangul mediu

1. Mama, familia 3.08
2. Cultura 4.46
3. Casa 4.58
4. Dragostea 6.58
5. Mîndria 7.16
6. Poporul 7.40
7. P\mîntul 7.47
8. Natura 8.18

Tabel III.
Rangul de apari]ie a asocia]iei (definit prin rangul
mediu calculat pe întreaga popula]ie)

Elementele reprezent\rii sociale Rangul mediu

1. Casa 1, 91
2. Mama, familia 1, 97
3. Cultura 2, 5
4. Via]a 2, 5
5. Prietenii 2, 71
6. Poporul 3, 18
7. Natura 3, 2
8. Dragostea 3, 34
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Tabel IV.
Importan]a itemului pentru subiec]i (rangul s-a calculat pentru primii
cinci itemi desemna]i a fi cei mai importan]i)

Elementele reprezent\rii sociale Congruen]a rangurilor Centralitatea

1. Mama, familia 1,5 I
2. Casa 2 II
3. Cultura 4,5 III
4. Dragostea 5 IV
5. Natura 5 V
6. Poporul 5,5 VI
7. Prietenii 6 VII
8. Libertatea 6,5 VIII

Din datele ob]inute se pot desprinde cu u[urin]\ elementele ce sînt legate de ve-
chile realit\]i sociale [i politice [i elementele intrate recent în cîmpul reprezenta]ional
al popula]iei studiate. Astfel, întregul set al termenilor ce se refer\ la patria de ast\zi,
unele elemente ce se refer\ la patria concret\ (Moldova, Rusia, limba rom^n\ etc.),
valorile general umane sînt legate de schimb\rile ce au survenit relativ recent, dar ele
coabiteaz\ cu termeni ce caracterizeaz\ realit\]i deja inexistente ast\zi, ca de exem-
plu, elementele ce asociaz\ patria cu domina]ia propriei culturi [i limbi, cu confortul
material [i psihologic, no]iuni ca URSS, faptul de a fi imens\, prestigiu, munca
asigurat\, senza]ia de putere [.a. Acest lucru ne sugereaz\ existen]a unei bulvers\ri a
imaginarului social în urma schimb\rilor radicale ce au avut loc în ultimii ani în
Moldova, ceea ce a confirmat opinia noastr\ prezentat\ la începutul studiului. Exis-
ten]a la un loc a unor elemente contradictorii ne sugereaz\ realitatea faptului c\ repre-
zentarea social\ a patriei este în plin proces de modificare.

Este evident c\ numai constatarea con]inutului reprezent\rii sociale este mult prea
insuficient\ pentru o analiz\ satisf\c\toare a proceselor de modificare a unei repre-
zent\ri sociale. De aceea, în continuare ne vom referi la structura [i organizarea
reprezent\rii patriei în lumina datelor ob]inute.

Elementele cele mai centrale ale reprezent\rii patriei la studen]ii de limb\ rus\
apar]in grupurilor de elemente puternic ancorate în istoria personal\ (mama, familia,
1,5; casa, 2; prietenii, 6), elemente de cultur\ [i civiliza]ie (cultura, 4,5; poporul,
5,5), cît [i elemente ca dragostea de patrie, natura [i libertatea. ~n urma aplic\rii
testului ISA (Moliner, 1993), s-a putut stabili cu certitudine c\ nodul central este
format din elemente ce apar]in grupului ancorat în istoria personal\ [i ale grupului ce
se refer\ la cultura [i civiliza]ia subiec]ilor, celelalte situîndu-se în categoria
elementelor mai pu]in specifice. Acest lucru este confirmat [i de faptul c\ termenii
numi]i au fost clasa]i printre primii conform centralit\]ii. Care ar fi semnifica]ia
acestui fapt?

Analizînd cu aten]ie rezultatele ob]inute observ\m un fenomen interesant, la care
ne vom referi în continuare.

Aderen]a categoriilor de elemente care se refer\ atît la istoria personal\, cît [i cele
legate de cultur\, la nodul central al reprezent\rii sociale a patriei printre
reprezentan]ii culturii ruse în condi]iile Moldovei, mi se pare contradictorie. Aceast\
contradic]ie este legat\ de disonan]a dintre elemente, raportate la realitatea existent\
ast\zi în Moldova.

Moldova, de[i este locul unde [i-au petrecut cea mai mare parte din via]\ to]i
subiec]ii ancheta]i (to]i subiec]ii sînt n\scu]i în Moldova) [i unde locuiesc în prezent,
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n-o pot considera patrie datorit\ celui de-al doilea grup de elemente ce face parte din
nod. Moldova � ]ara în care popula]ia moldoveneasc\ este majoritar\ [i unde, datorit\
independen]ei, limba [i cultura moldovenilor a devenit, cel pu]in de jure, dominant\
(din 1989, în Moldova, limba rom^n\ este oficial\) � nu poate fi considerat\ patrie de
c\tre reprezentan]ii popula]iei studiate datorit\ faptului c\ acest lucru intr\ în contra-
dic]ie cu elementele nodului central legate de cultura dominant\.

Dac\ îns\ ne referim la vechea realitate, cînd Moldova era parte component\ a
URSS [i cînd, bineîn]eles, cultura dominant\ era cea rus\, observ\m c\ nodul central
al reprezent\rii studiate nu prezint\ nici o contradic]ie.

Acest lucru probeaz\ ipoteza studiului nostru conform c\reia modificarea reprezent\rii
sociale a patriei la studen]ii rusofoni din Moldova n-a atins deocamdat\ nodul central.

Structura actual\ a reprezent\rii nu este disonant\. Aceasta ne d\ posibilitatea s\
consider\m c\ este vorba de o situa]ie în care nodul central al reprezent\rii sociale a
patriei la minoritatea rus\ nu a fost modificat de la declararea independen]ei
Republicii Moldova. Faptul c\ elementele periferice con]in termeni ce ]in de noua
realitate (Moldova, independen]a, limba rom^n\ etc.) ne determin\ s\ consider\m c\
în acest moment are loc o presiune asupra nodului central [i c\ exist\ to]i indicii
pentru a realiza modificarea lui total\. ~n acest caz, care este cauza p\str\rii vechii
structuri a nodului în condi]iile cînd deja de cinci ani nu exist\ o realitate care s\-l
justifice? Dup\ cum am v\zut în prezentarea cadrului teoretic al lucr\rii, percep]ia
reversibilit\]ii sau ireversibilit\]ii situa]iei influen]eaz\ considerabil transformarea
reprezent\rii sociale (Flament, 1994). Conjunctura politic\ actual\ cu referin]\ la
Moldova determin\ ni[te procese care justific\ b\nuieli fa]\ de consisten]a declara]iei
de independen]\ a Moldovei (27 august 1991) [i a schimb\rilor pe care le reclam\
acest lucru. Este vorba de mai multe evenimente interne (aderarea la CSI, venirea la
putere în Moldova a unui partid pro-moscovit, amînarea intr\rii în vigoare a artico-
lelor ce aveau menirea de a controla func]ionarea legii despre limbi [.a.), cît [i de
evenimente externe (activarea în Rusia a unor for]e pro-imperiale, p\strarea armatei
ruse[ti pe teritoriul Moldovei, includerea Moldovei de c\tre Rusia în zona sa de influ-
en]\ [i multe altele) care furnizeaz\ argumente puternice celor care se îndoiesc de
viitorul Republicii Moldova ca stat independent de Rusia. ~n acest sens, mi se pare
real\ afirma]ia c\ minoritatea rus\ consider\, în mare, situa]ia actual\ reversibil\ [i
c\ acest grup se categorizeaz\ în spa]iul cultural [i politic rusesc. Acest lucru condi-
]ioneaz\ clar rezisten]a popula]iei studiate în acceptarea noii realit\]i. Se cunoa[te cît
de mult a influen]at rezisten]a anticomunist\ din Rom^nia a[teptarea de c\tre popu-
la]ie a venirii americanilor.

~n acela[i timp, faptul c\ de cinci ani nu intervine nimic concret pentru a desfiin]a
efectiv statalitatea Moldovei [i c\, în pofida multor inconveniente enumerate mai sus,
limba rom^n\ este introdus\ masiv în institu]ii [i organiza]ii, c\ apar totodat\ noi
practici ce completeaz\ elementele unui stat independent (politica autonom\, armata
na]ional\, sistem financiar propriu, consolidarea frontierelor estice etc.), c\ aceste
procese s`nt sprijinite de Rom^nia, dar mai ales de ]\rile dezvoltate (apari]ia ambasa-
delor [i a reprezentan]elor organiza]iilor interna]ionale, aderarea la Parteneriatul pen-
tru Pace [.a.) bruiaz\ convingerea unei reversibilit\]i totale a situa]iei. Sub influen]a
situa]iei ambigue create (una din asocia]iile ap\rute în rela]ie cu patria a fost, de
exemplu, senza]ia de nedeterminare), care face s\ apar\ o imperioas\ dorin]\ de certi-
tudine, cît [i nevoia de a se adapta la situa]ia concret\ schimbat\ deja, are loc o
modificare a elementelor periferice ale reprezent\rii, în sensul accept\rii realit\]ii
actuale.
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Presiunea inerent\ asupra elementelor centrale ale reprezent\rii sociale, cît [i
disonan]a intern\ între componentele nodului pune problema eventualei sale dezin-
tegr\ri. Dup\ p\rerea noastr\, acest lucru va fi condi]ionat în mare de evolu]iile
politice atît din Moldova, cît mai ales din Rusia, care vor hot\r` asupra statutului
Republicii Moldova.

Natura modific\rii nodului reprezent\rii sociale (progresiv\, rezistent\ sau brutal\)
va fi în rela]ie direct\ cu aceste evolu]ii. ~n cazul continu\rii situa]iei actuale de
incertitudine, transformarea rezistent\, de lung\ durat\ [i dureroas\ atît pentru popu-
la]ie, cît [i pentru autorit\]i, va fi cea mai probabil\. Transformarea progresiv\ este
practic imposibil\ datorit\ faptului c\ noile practici sînt în contradic]ie flagrant\ cu
nodul reprezent\rii. Transformarea brutal\ este îns\ cea mai convenabil\ datorit\
rapidit\]ii cu care are loc (scurteaz\ perioada de inadaptare a grupului).

Concluzii

1. Nodul central al reprezent\rii sociale a patriei printre studen]ii minorit\]ii ruse
este format din dou\ grupuri de elemente:
� elemente legate de istoria personal\;
� elemente ce ]in de cultura grupului studiat.

2. Contradic]ia ce exist\ între aceste dou\ categorii de elemente ale nodului central
raportate la circumstan]ele deja schimbate (independen]a Republicii Moldova)
invoc\ probabilitatea exploziei nodului central [i schimbarea reprezent\rii sociale.

3. Elementele periferice con]in încadr\ri ale multor practici sociale recente legate de
dezintegrarea URSS [i noua condi]ie politic\ a Moldovei, dar [i focare ale vechilor
practici sociale sau nostalgia dup\ ele.

4. Practicile noi la care recurge inevitabil popula]ia studiat\ (de exemplu, necesitatea
utiliz\rii limbii rom^ne pentru a-[i îndeplini obliga]iile de serviciu duce la studi-
erea acesteia) sînt percepute a fi reversibile [i justificate prin ra]iuni exterioare
(Flament, 1994) de tipul: �este bine s\ [tii mai multe limbi�. Aceasta ne deter-
min\ s\ constat\m insuficien]a criteriului cunoa[terea limbii rom^ne pentru a
stabili gradul de integrare `n noua realitate.

5. Se pot prevedea urm\toarele strategii dezvoltate de minoritatea rus\ pentru mic[o-
rarea tensiunii cognitive:
� în cazul perpetu\rii percep]iei reversibilit\]ii � men]inerea pe toate c\ile a
realit\]ii culturale dezirabile (familiare);
� în cazul inducerii unei percep]ii a ireversibilit\]ii situa]iei noi existente, putem
prevedea explozia nodului central al reprezent\rii sociale a patriei la acest grup
social, fenomen ce va produce dispari]ia elementelor legate de cultura de la baza
reprezent\rii sociale [i, deci, acceptarea necondi]ionat\ a noilor practici sociale
legate de independen]a Moldovei.
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Reprezent\rile sociale ale ]iganilor:
elemente de reflec]ie

Gilles Ferréol1

~ntre 2 [i 4 iunie 1995, în cadrul Programului McDonnell pentru Dezvoltarea
Psihologiei în Rom^nia (program plasat sub responsabilitatea lui William Hirst [i
finan]at de New School for Social Research), Sec]ia de psihologie a Universit\]ii
�Al.I. Cuza� din Ia[i (Moldova rom^neasc\) a organizat, la ini]iativa profesorului
Adrian Neculau, un colocviu consacrat �reprezent\rilor sociale ale ]iganilor�.

~nc\perile Centrului Cultural Francez au g\zduit aceast\ manifestare. Un anumit
num\r de ziare (cum ar fi Monitorul) [i de radiouri locale (Radio Nord-Est, mai ales)
au relatat ac]iunea. ~n jur de dou\zeci de speciali[ti au fost invita]i la aceste zile,
printre ei num\rîndu-se Dorel Abraham, Vasile Burtea [i Septimiu Chelcea
(Bucure[ti), Dan Dasc\lu (Suceava), Liviu Matei (Cluj-Napoca), Mihai Merfea
(Bac\u), Radu Neculau (Konstanz), Juan Antonio Pérez (Valencia) [i Mihai
{leahti]chi (B\l]i).

~n miezul discu]iilor, dou\ concepte fundamentale: reprezentarea [i identitatea.
Primul, în func]ie de temele de cercetare [i de grilele de lectur\, îmbrac\ mai multe
accep]iuni. Se poate ra]iona mai întîi în termeni de realitate sui generis, traducînd
�pregnan]a [i caracterul transcendental al con[tiin]ei colective�. Dar, de asemenea,
este posibil\ evocarea unei �forme particulare de gîndire simbolic\ avînd propriile
sale modalit\]i de construc]ie [i difuzare�. Unii se vor referi la un �instrument de
categorizare a persoanelor [i comportamentelor� sau vor pune accentul pe o instan]\
intermediar\ între ideologii [i practici� (Denise Jodelet, 1989). Oricare ar fi punctul
de vedere adoptat, asemenea �entit\]i� se definesc printr-un con]inut, fie c\ e vorba,
de exemplu, de informa]ii sau de credin]e, se raporteaz\ la un individ sau la grupuri
[i se situeaz\ la interfa]a obiectului [i subiectului, a imaginii [i aproprierii sale,
oferind modele de inteligibilitate capabile s\ ne fac\ s\ în]elegem mai bine formarea
sim]ului comun printr-un anumit num\r de opera]ii (cum ar fi �schematizarea
structurant\) sau de proceduri (cum ar fi cele referitoare la ancorare [i obiectivare).
Dimensiunea cognitiv\ este în aceast\ privin]\ esen]ial\ (Willem Doise [i Augusto
Palmonari, 1986).

1. Profesor la Universitatea din Lille.
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A doua no]iune-cheie, identitatea, se prezint\ polisemic: ea �desemneaz\ [i
exhib\�, �valorizeaz\ sau discrimineaz\�. Utilizat\ în limbajul curent, ea face parte, de
asemenea, din vocabularul psihologiei, al psihanalizei, al filosofiei [i, într-un grad
mai pu]in însemnat, al sociologiei. Formul\rile care i se dau sînt dintre cele mai
variate [i uneori contradictorii. Recenziile cele mai clasice, cele ale lui Rudolf Göckel
[i Ludwig Schütz, fac astfel caz de �rivalit\]i� sau de �aproxim\ri�. Dincolo de aceste
înfrunt\ri, un numitor comun: dialectica aceluia[i [i altului, a permanen]ei [i
schimb\rii, a interiorit\]ii [i exteriorit\]ii (Gilles Ferréol, 1990).

Dac\ unii, urmîndu-le lui Erik Erikson sau George Herbert Mead, v\d aici un
�sentiment subiectiv [i tonic al unei unit\]i personale (sameness) [i al unei continuit\]i
temporale� (relevînd nevoia de considera]ie, de participare sau de evaluare), al]ii,
înscriindu-se în tradi]ia freudian\, ne atrag aten]ia asupra rela]iilor conflictuale între
Sine, Eu [i Supraeu.

Abordarea genetic\ ap\rat\ de Jean Piaget se intereseaz\, în ce o prive[te, de
mecanismele de socializare: prin intermediul limbajului, individul asimileaz\ [i î[i
însu[e[te un întreg sistem de reguli [i de codific\ri care îi permit s\ comunice cu
semenii s\i, s\ î[i declare apartenen]a la grupurile conotate pozitiv sau s\ le resping\
pe altele. Determin\rile se efectueaz\ în compara]ie cu cel\lalt (dependen]\, agre-
sivitate), cu Noi (adeziune) sau cu ac]iunea (crea]ie), f\r\ a uita influen]a aparen]elor
(dedublare) [i devenirii (proiect). ~nc\ de la sfîr[itul anilor cincizeci, ap\r\torii in-
terac]ionismului îmbog\]esc discu]ia prin lucr\rile lor asupra conduitei delincvente [i,
asemenea lui Howard Becker sau Erving Goffman, vorbesc de transgresarea valorilor
dominante, de angajarea în cariere deviante, de stigmatizare, etichetare, fiecare parti-
cipant str\duindu-se s\ opereze � sub form\ de tranzac]ii � o sintez\ între for]ele
interne [i externe ale ac]iunei sale, între ceea ce este pentru el [i ceea ce reprezint\
pentru ceilal]i (Howard Becker, 1985; Erving Goffman, 1973).

Dup\ aceast\ introducere în materie, au fost retrasate cu minu]ie evolu]iile relative:
� la denumirile cele mai obi[nuite 1 (de la boemieni la SDF [i la popula]ia
c\l\toare; de la Tinkers la itineran]i, Travellers [i al]i True Romanies; de la
Zigeuner la Landfahrer [i la sigla HWA 2...);
� la metafore sau la imagini vehiculate în dic]ionare sau abecedare (fraze ca �la
gente va a misa� [i �los gitanos roban una gallina� nu au disp\rut [i se consider\
c\ îl familiarizeaz\ pe micul [colar iberic cu dublul sunet al literei g!);
� la reglement\rile f\cute, de la expulzare [i pedepse corporale la �arta reparti-
z\rilor� [i la includere 3;
� la politicile duse, atît la nivel na]ional, cît [i prin colectivit\]ile locale sau prin
re]elele asociative: asimilare, inser]ie, acomodare...
Alt sector privilegiat: analiza rolului [i impactului mijloacelor de informare 4,

cele mai multe extrase din pres\ f\cîndu-se în mod regulat ecoul unui discurs asupra
excluziunii articulate în jurul a 4 mari axe, adic\ modurile de via]\ (nomadismul fiind
perceput ca �vector de marginalitate� c\ruia îi sînt adesea asociate furtul, vagabon-

1. A[a cum subliniaz\ Jean-Pierre Liégeois, �]iganii nu sînt niciodat\ defini]i a[a cum sînt, ci a[a cum
trebuie s\ fie, din necesit\]i de ordin sociologic� (Jean-Pierre Liégeois, 1985, p.143).

2. Haüfig wechselnder Aufenthaltsort (�frecvent\ schimbare de loc�).
3. Pentru o recapitulare a interdic]iilor [i condamn\rilor în Fran]a vechiului regim, v. Bernard Formoso,

1987, pp. 156-157. Pentru aspecte mai apropiate de contemporaneitate, cf. Daniel Bizeul, 1993, [i
Jean-Pierre Liégeois, 1983.

4. Cf., pe aceast\ tem\, Bernard Provot, 1993.
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dajul [i insecuritatea), vecin\tatea [i sociabilitatea (exacerbarea tensiunilor în caz de
prejudicieri sau provoc\ri), habitatul (vederea caravanelor deranjeaz\ [i incomodeaz\,
c\ci ea anun]\ �invadarea cartierului� [i �degradarea locurilor�, suscitînd conflicte
între comunit\]i), dreptul [i legisla]ia (puterile publice, se proclam\, dau dovad\ de o
prea mare toleran]\ fa]\ de aceste popula]ii, lucru resim]it ca o �injusti]ie�).

~n cursul acestui simpozion a fost oferit\ ocazia începerii unui examen critic al
raporturilor pe care le între]in emi]\torul [i receptorul, sprijinindu-se pe interoga]ii
alt\ dat\ exprimate de Bernard Berelson, Schuyler Forster sau Harold Lasswell:

� Cine ia cuvîntul? (identificare [i personalitate a locutorilor).
� Pentru a spune ce? (mesaj implicit sau explicit, reprezentativ sau instrumental,
informativ sau demonstrativ...).
� Prin ce mijloace? (natura argument\rii, scopul re]inut).
� Cu ce rezultate? (eficacitate scontat\, procentul de audien]\, consecin]e directe
sau indirecte).
� ~n ce împrejur\ri? (]ar\, epoc\, atmosfer\).
Fiecare comunicare scris\ sau oral\, interpersonal\ sau institu]ionalizat\, trimite la

semnifica]ii mai mult sau mai pu]in imediate. Con]inutul s\u latent sau manifest poate
fi prezentat tematic, formal sau structural. S\ ad\ug\m, asemenea lui Claude
Shannon, Waren Weaver sau Norbert Wiener, c\ aceste investiga]ii sînt nu numai
descriptive, ci [i inferen]iale, cuantificarea se bazeaz\ pe unit\]i de recens\mînt (se-
mantic sau lingvistic), de numera]ie (aritmetic\ sau geometric\) [i de context (local
sau global). ~n privin]a categoriilor re]inute, ele r\spund criteriilor de pertinen]\, de
exhaustivitate, de fidelitate [i de validitate. S\ semnal\m, de asemenea, datorit\ im-
portan]ei sale, situa]ia t\cerilor sau ezit\rilor, lapsusurilor sau emfazelor, efectelor de
feed-back sau de retroac]iune.

Aici intervin patru fenomene distincte: aten]ia, percep]ia, comprehensiunea [i
memorizarea, orice schimbare de perspectiv\ introducînd elemente afective sau
conative. Mai precis, trebuie s\ fie valoriza]i, a[a cum o sugeraser\ la vremea lor
Paul Lazarsfeld, James Coleman [i Elih Katz cu ocazia unor anchete celebre (The
People�s Choice, Decatur [i Drug Studies), diver[i parametri cum ar fi expunerea
selectiv\, experien]ele de grup [i ac]iunile de sensibilizare, de recomandare sau de
prescrip]ie conduse concomitent de liderii de opinie [i suporturile sau releurile
mediatice 1 (two-step flow model).

O dat\ f\cut\ aceast\ clarificare, studiul percep]iilor [i reprezent\rilor a ap\rut ca
primordial. Sondajele de care dispunem apreciaz\ faptul c\, în ochii compatrio]ilor
no[tri, ]iganii ajung în a patra pozi]ie în ierarhia principalelor victime ale rasismului,
mult dup\ negrii din Africa, beurii sau magrebienii, clasamentul r\mînînd acela[i pe
o perioad\ medie, a[a cum o arat\ tabelul de mai jos (Comisia na]ional\ consultativ\
a Drepturilor Omului, 1993, p. 632):

1. Acestea din urm\, fie c\ sînt �calde� sau �reci� (dup\ terminologia folosit\ de Marshall McLuhan în
Galaxia Gutenberg, lucrare ap\rut\ în 1962), îndeplinesc func]ii recreative sau rela]ionale, de
informare sau evaziune, de punere în scen\ a vie]ii cotidiene sau de transmutare a realului în
spectacol permanent. Impactul care se cuvine s\ fie atribuit acestei �a patra puteri� este una din
întreb\rile care a suscitat cele mai multe polemici, criticile cele mai virulente denun]înd
uniformizarea gusturilor [i nivelarea la limita inferioar\, condi]ionarea [i pasivitatea telespectatorilor
(cursa pentru audien]\, în viziunea lui Theodor Adorno sau Herbert Marcuse, sfîr[ind într-un soi de
�barbarie stilizat\�, în sînul unei societ\]i �totalmente administrate [i manipulate�).

G. FERRÉOL
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Tabelul I.

~ntrebare: Care sînt, dup\ p\rerea dumneavoastr\, principalele victime ale rasis-
mului în Fran]a?

R\spunsuri date Februarie Octombrie  Noiembrie Noiembrie Evolu]ie
cu ajutorul unei liste 1990 1990 1991 1992 Nov. 91

Nov. 92

% Rang % Rang % Rang % Rang

Magrebienii 83 1 85 1 83 1 83 1 =
Tinerii francezi de
  origine magrebian\ 58 2 59 2 57 2 65 2 +8
Negrii din Africa 38 3 35 3 37 3 38 3 +1
}iganii, gitanii,
  popula]ia nomad\ 37 4 31 4 24 4 29 4 +5
Evreii 18 5 24 5 20 5 23 5 +3
Asiaticii 9 7 7 6 7 6 7 6 =
Antilezii 11 6 7 6 7 6 6 7 � 1
Europenii din ]\rile
mediteraneene (Spania,
  Portugalia) 8 8 6 8 4 8 5 8 +1
Al]ii (r\spuns spontan) 3 5 4 6
Nu se pronun]\ 5 3 3 3

Situa]ia este, dimpotriv\, mai îngrijor\toare dac\ lu\m în considerare raportul
simpatie/ antipatie, mult sub cel corespunzînd asiaticilor, antilezilor sau europenilor
din ]\rile mediteraneene ca Spania sau Portugalia (ibid., p. 634)

Tabelul II.

~ntrebare: Care sînt sentimentele dv personale în privin]a diferitelor grupuri din
tabelul urm\tor? Manifesta]i pentru ele mult\ simpatie, mai curînd simpatie, mai
curînd antipatie sau mult\ antipatie?

Mult\ Mai curînd Mai curînd Mult\ Nu se
simpatie simpatie antipatie antipatie pronun]\

Homosexualii 100% 8 52 44 17 31 14 17
Picioarele-Negre 100% 9 71 62 15 19 4 10
Tinerii francezi de origine
  magrebian\ (Beuri) 100% 6 55 49 25 36 11 9
Evreii 100% 9 69 60 13 19 6 12
Europenii din ]\rile medite-
  raneene (Spania, Portugalia)100% 14 87 73 6 8 2 5
Magrebienii 100% 5 49 44 27 41 14 10
}iganii, gitanii, popula]ia
  nomad\ 100% 7 53 46 27 38 11 9
Asiaticii 100% 9 71 62 14 18 4 11
Antilezii 100% 14 81 67 9 12 3 7
Negrii din Africa 100% 10 71 61 15 21 6 8
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Orice atitudine, s-o amintim, este caracterizat\, conform preceptelor emise la
începutul secolului de psihologii din {coala de la Würzburg, prin �atribute� unificate
într-un �cîmp� al c\rui ansamblu formeaz\ un �univers� care se decripteaz\ cu aju-
torul �item�-ilor, care trebuie s\ fie grada]i [i s\ nu se suprapun\, tipologiile cele mai
obi[nuite raportîndu-se la rela]iile interindividuale (Elias Porter [i Carl Rogers), la
�obiectele focale� sau la �genotipuri� (Gordon Allport [i Philip Vernon). ~n marea
lor majoritate, sc\rile care au fost alc\tuite satisfac cerin]a de unidimensionalitate (o
m\sur\ unic\ [i apropiat\). Printre cele mai cunoscute, cea a lui Emory Bogardus �
creat\ în 1925 1 � ocup\ un loc privilegiat [i are drept scop s\ evalueze �distan]a
social\� între grupuri sau comunit\]i. Analiza cazului rom^nesc furnizeaz\, pe acest
plan, informa]ii pre]ioase (Mihai Merfea, 1991; Elena [i C\t\lin Zamfir, editori, 1993).
Numai gypsies, se constat\, sînt judeca]i negativ, f\r\ a prevala, totu[i, o xenofobie
foarte marcat\. La cel\lalt pol, germanii beneficiaz\ de p\reri foarte favorabile, mult
înaintea t\tarilor, turcilor sau maghiarilor (Septimiu Chelcea, 1994, p. 157):

1. Metoda pus\ la punct, doi ani mai tîrziu, de Louis Thurstone se vrea mai �obiectiv\�. Se începe prin
a aduna un mare num\r de informa]ii asupra dispozi]iei care se dore[te a fi în]eleas\ pornind de la
surse foarte diferite: interviuri, sondaje, monografii... Apoi se cere �judec\torilor� sau �exper]ilor�
(aproximativ dou\zeci, cel mai adesea lua]i la întîmplare) s\ claseze propozi]iile re]inute în categorii
(zece sau unsprezece, în general), mergînd de la cea mai ostil\ la cea mai favorabil\ obiectului de
studiu.
Se re]in apoi itemii asupra c\rora p\rerile sînt asem\n\toare [i se elimin\ cei care au dat loc unor
reac]ii prea diferite. Acestor propozi]ii li se atribuie o valoare numeric\, fondat\ pe media cit\rilor:
ele sînt atunci amestecate [i supuse aten]iei indivizilor, care noteaz\ prin �plus� sau �minus� acordul
sau dezacordul lor. Dac\ recursul la a treia parte dintr-o bun\ inten]ie (lupta împotriva arbitrariului)
permite desprinderea unor norme colective, costul [i greutatea dispozitivului nu pot fi trecute sub
t\cere. De notat, de altfel, c\ tranzitivitatea nu este întotdeauna respectat\, din momentul în care
este lesne posibil\ ralierea la cutare sau cutare pozi]ie [i respingerea altora, foarte apropiate totu[i.
Mai u[or manipulabil\ decît precedenta, scala lui Rensis Likert ofer\ mai multe posibilit\]i. Dup\
recenzarea judec\]ilor emise, itemii sînt nota]i de un e[antion reprezentativ de subiec]i dup\ o
numerotare în cinci trepte, de la aprobarea deplin\ la dezaprobarea total\. Se adun\ astfel, pentru
fiecare anchet\, notele corespunzînd acestor itemi, ceea ce furnizeaz\ un �scor global�. Trebuie
totu[i manifestat\ pruden]\ în interpret\ri, c\ci un acela[i total nu traduce cu necesitate o sensibilitate
identic\ [i poate acoperi cazuri foarte variate. Alte postulate � mai ales cel relativ la echivalen]a
gradelor de acceptare, oricare ar fi afirma]ia considerat\ � ar merita, de asemenea, o discu]ie.
Metoda numit\ a �scalogramei�, conceput\ de Louis Guttman în 1944, se str\duie[te s\ scape de
aceste dificult\]i. ~ntreb\rile sînt clasate în func]ie de r\spunsurile (da/ nu) culese, propozi]iile ce nu
se raporteaz\ la problema studiat\ fiind eliminate.
Scala este `n acest caz cu atît mai �consistent\�, cu cît opiniile culese se înscriu într-un paralelo-
gram. Coeficientul de reproductibilitate, m\surînd abaterea între scalograma real\ [i scalograma
ideal\, este un indicator de validare. Presupunînd c\ s-ar fi oferit zece itemi la o sut\ de subiec]i [i
c\ ar fi cincizeci de r\spunsuri �în afara normei� printre cele o mie a[teptate, acest coeficient va fi
egal cu 1 � (50/1000), adic\ 0, 95. Se estimeaz\, de obicei, c\ procentul de eroare nu ar trebui s\
dep\[easc\ 10% pentru ansamblul testului [i 20% pentru un item particular. ~n ciuda valorii sale,
aceast\ construc]ie las\ de-o parte comportamentele deviante [i tinde s\ oculteze pozi]ii originale sau
heterodoxe care, totu[i, ar putea fi interesante pentru o analiz\. De altfel, nu este sigur c\ grada]ia
adoptat\ se aplic\ tuturor domeniilor.
O ultim\ remarc\: dac\ exist\ leg\turi foarte strînse între atitudini [i comportamente (primele putînd
s\ le �determine� pe celelalte), coresponden]a este departe de a fi perfect\. Pentru a relua un
exemplu drag lui Robert Merton, un proprietar de restaurant poate s\ aib\ prejudec\]i rasiale f\r\ s\
practice discrimin\ri în localul s\u, pe cînd, dimpotriv\, unul din confra]ii s\i, neavînd acest tip de
aversiune, va interzice negrilor sau asiaticilor accesul în localurile sale sub presiunea clien]ilor sau
în func]ie de conjunctur\.

G. FERRÉOL
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Rezultatele, se continu\, pot fi îmbun\t\]ite luînd în considerare variabilele �sex�
[i �localizare geografic\�, femeile [i cei din mediul rural f\cînd totdeauna dovad\ de
mai mult\ neîncredere (ibid., pp. 158-159):

Tabelul IV.
Scar\ de distan]\ social\:compara]ie b\rba]i/femei, locuitori din mediul urban/rural

Sex Localizare geografic\
Minorit\]i etnice B F Urb. Rur.

Armeni 16,41 14,78 16,31 14,69
Bulgari 16,30 14,61 16,09 14,64
Evrei 15,41 14,82 15,90 14,02
Germani 19,20 17,72 19,25 17,40
Unguri 15,50 14,47 15,91 13,72
}igani 7,93 6,72 7,69 6,83
Ru[i 13,94 13,29 14,09 12,99
Sîrbi 16,15 14,49 16,03 14,43
T\tari 13,27 12,72 13,37 12,52
Turci 13,53 12,67 13,59 12,49
Ucrainieni 14,07 13,98 14,81 12,97

Reac]iile de acceptare sau de respingere 2, se precizeaz\, r\mîn cu stricte]e tribu-
tare codurilor socioculturale [i caracteristicilor mediului înconjur\tor 3.

Atitudine

- negativ\ pozitiv\ +

Foarte
puternic\

Puternic\ Slab\ Puternic\ Foarte puternic\

}igani (7.32) Armeni (15,61)
Bulgari (15,47)
S`rbi (15,34)
Evrei (15,12)
Unguri (14,02)
Ucraineni (14,02)
Ru[i (13,61)
Turci (13,11)
T\tari (12,99)

Tabelul III.
Atitudinea rom^nilor fa]\ de minorit\]ile etnice 1

1. Pentru aceast\ anchet\, au fost interoga]i 1024 de rom^ni (în vîrst\ de peste 18 ani) în iulie-august
1993. Cu cît cifra dintre paranteze este mai ridicat\ (maximum: 25 puncte), cu atît aprecierea este
mai favorabil\.

2. Lista este lung\: panouri de interdic]ie, tracas\ri administrative, reducere la cîteva ore de sta]ionare
autorizat\, dificult\]i de înscriere a copiilor la [coal\... De acum înainte, se pune în eviden]\, �se
pare c\ respingerea s-a amplificat [i generalizat�. ~ntr-adev\r, dac\ pîn\ nu demult popula]ia c\l\toare
era considerat\ util\ prin meseriile sale, pentru comer] sau ca mîn\ de lucru pentru agricultur\ în
completare [i temporar\, în prezent, supermagazinele [i progresul tehnologic îi transform\ în intru[i,
serviciile pe care le propun devenind �anacronice� (Daniel Bizeul, 1989, p. 27), suspiciunea înso-
]indu-i pe cei care cer bani sau care vin la domiciliu s\ vînd\ co[uri de r\chit\, c\utînd scaune de
recondi]ionat sau cu]ite pe care s\ le ascut\. Transform\rile economice, altfel spus, îi stigmatizeaz\
pe cei care nu au o profesie conform\ ideologiei majoritare.

3. �Printre cei desemna]i de municipalitate, chiar printre poli]i[ti, sentimentul de ostilitate nu este
totdeauna totalmente împ\rt\[it [i nici deplin; dimpotriv\, mul]i dintre ei se dovedesc a fi în]ele-
g\tori; sînt emo]iona]i de condi]iile de via]\ ale �nomazilor� [i îi sprijin\ (ibid., p.26).
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Prin urmare, cum s\ g\se[ti un echilibru între respectul drepturilor individului [i
modurile de expresie colectiv\ f\r\ ca acestea s\ le anihileze pe primele? Pentru
mul]i al]ii, alternativa se precizeaz\ între o Europ\ a cet\]enilor [i o Europ\ a minori-
t\]ilor (Jacqueline Costa-Lascoux, 1992, pp. 69 [i urm.), integrarea nemaiputînd fi
conceput\ ca un fel de cale de mijloc între asimilare [i inser]ie, ci ca un proces
specific de ajustare reciproc\ fondat pe adeziunea la reguli de func]ionare [i la norme
comune. Dac\ nu ar fi astfel, politicile care se inspir\ din acest fapt ar fi �ca ni[te
machete de vapoare închise în sticle [i care nu v\d marea niciodat\� (ibid., p. 77).

Mai multe problematici, expuse în a doua zi a Colocviului, pot figura la loc de
cinste, cum ar fi cele care se raporteaz\:

� la alteritate [i ambivalen]e (deschidere [i îmbog\]ire/închidere [i simbol al
]apului isp\[itor 1;
� la articularea între interesele particulare [i valorile universale 2;
� la segrega]ie [i rasism.
Aceast\ ultim\ chestiune necesit\ o conceptualizare adecvat\ distingînd dispozi]ii,

practici [i ideologii (Pierre-André Taguieff, 1988, p.255):

Tabelul V.

Opera]ii
cognitive

Subcategoriz\ri
ale

�rasismului�
Cracteriz\ri

Percepere
(judecare)

1. Prejudecat\
rasial\

Atitudine,
sentiment,
dispozi]ie

Afect(e)
rigid(e)
verbalizabil(e)
opinie
preconceput\

Reglarea
ac]iunii
(abstrac]ie
orientativ\),
(pasiuni)

Ostilitate
latent\

Clasare
(separare [i
ierarhizare)

2. Discriminare Comportament
practici, acte

Clasificare [i
excludere

Satisfacere a
intereselor de
grup (func]ie
de
supravie]uire)

De la
subordonare la
aservire
(dominare,
exploatare)

Explicare
(justificare)

3.Rasism Ideologie Sistem explicit
de reprezent\ri
evalu\ri
(interpret\ri)

Legitimare a
actelor

Violen]\
justificat\
tardiv\ sau
provocat\

Reflec]iile au fost, în general, foarte stimulante pentru o întîlnire de calitate, care
[i-a onorat toate promisiunile [i de la care a[tept\m, nu f\r\ ner\bdare, publicarea
volumului ce va reuni contribu]iile.

Traducere de Luana Her]anu

G. FERRÉOL

1. A se vedea, spre exemplu, Martine Fourier [i Geneviève Vermès (eds.), 1994.
2. Dac\, a[a cum scrie Paul Ricoeur, nu putem s\ ne abstragem de la ceea ce sîntem, nu putem nici s\

abandon\m gîndirea universalului, a unui universal �incoativ�, �plural� sau �contextual�, bazat pe
�for]a convingerilor�.
Acestea reprezint\ �fiin]a noastr\, cultura noastr\, credin]a noastr\� [i trebuie s\ fie supuse judec\]ii
critice, [tiind în acela[i timp c\ schimbul nu va sfîr[i niciodat\ cu o �identificare�, ci mai curînd cu
o �punere în comun� (Paul Ricoeur, 1990).



96 MINORITARI, MARGINALI, EXCLU{I

BIBLIOGRAFIE

Becker H., Outsiders. Études de sociologie de la déviance, trad. fr., Paris, A.-M. Metailié
(prima edi]ie `n limba englez\: 1963), 1985.

Bizeul D., Civiliser ou bannir. Les nomades dans la societe française, Paris, L�Harmattan, 1989.
Bizeul D., Nomades en France. Proximites et clivages, Paris, L�Harmattan, 1993.
Chelcea S., The Ethnic Attitudes of the Romanians, �Revue roumaine de psychologie�, 38(2),

juillet-décembre, 1994, pp. 151-159.
Commision Nationale Consultative des Droits de l�Homme, La Lutte contre le racisme et la

xenophobie. Exclusion et Droits de l�Homme, Paris, La Documentation française, 1992.
Costa-Lascoux J., L�immigration au gré des politiques, in Ferréol G., sous la direction de,

Integration et exclusion dans la société française contemporaine, Lille, Presses
Universitaires de Lille, 1992, pp. 59-77.

Doise W. et Palmonari A., Textes de base en psychologie: l�étude des représentations sociales,
Neuchâtel/Paris, Delachaux et Niestle, 1986.

Férreol G., En quête d�identité, �Sociétés�, n° 30, décembre, 1990, pp. 3-14.
Formoso B., Tsiganes et sédentaires. La reproduction culturelle d�une société, Paris,

L�Harmattan, 1987.
Fourier M. et Vermès G. (eds.), Ethnisisation des rapports sociaux. Racismes, nationalismes,

ethnicismes et culturalismes, Paris, ENS Fontenay-St Cloud/L�Harmattan, 1994.
Goffman E., La Mise en scène de la vie quotidienne. 1: La Présentation de soi; II. Les Relations

en public, trad. fr., Paris, Minuit (1re éd. en langue anglaise: 1956 et 1971), 1973.
Jodelet D. (éd.), Les Représentations sociales, Paris, PUF, 1983.
Liégeois J.-P., Tsiganes, Paris, La Découverte/Maspéro, 1983.
Liégeois J.-P., Tsiganes et Voyageurs. Données socioculturelles. Données sociopolitiques,

Strasbourg, Conseil de l�Europe, 1985.
Merfea M., }iganii. Integrarea social\ a Romilor (Les Tsiganes. Intégration sociale des

Roms), Bra[ov, Editura Bârsa, 1991.
Provot B., Entre lieux et ailleurs: en France, citoyenneté et représentation, �Études tsiganes�,

n° 1, janvier-juin, 1993, pp. 148-152.
Ricoeur P., Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990.
Taguieff P.-A., La Force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles, Paris, La Découverte,

1988.
Zamfir E. et C. (coordonatori), }iganii: `ntre ignorare [i `ngrijorare (Les Tsiganes: entre

l�ignorance et l�inquiétude), Bucure[ti, Editura Alternative (au colaborat la acest vo-
lum, `n afara coordonatorilor, Vasile Burtea, Viorel Gheorghe, loan M\rginean, Dan
Potolea, Marian Preda et Maria Voinea)



97

O abordare psihosociologic\
a xenofobiei

Margarita Sanchez-Mazas1

1. Psihologia social\ a rela]iilor între grupuri

Raporturile dintre str\ini [i autohtoni sînt adesea dificile, tensionate [i conflictuale.
Psihologia social\ a contribuit la în]elegerea acestor fenomene intergrupuri descriind
procesele subiacente (cf. Doise, 1976). Ea a ar\tat c\ o competi]ie social\ poate s\
depind\ de faptul c\ membrii unor grupuri distincte percep o incompatibilitate a
proiectelor grupurilor, crezînd c\ realizarea scopurilor unui grup nu se poate face
decît în dauna împlinirii scopurilor grupului celuilalt. Ea a demonstrat, de asemenea,
c\ exist\ ra]iuni psihologice mai profunde pentru tensiunile dintre grupuri. Un dublu
proces psihologic ar da seama de un �bias� sistematic, comportamental sau evaluativ,
în favoarea grupurilor de apartenen]\ (in-group-urile), precum [i de ceea ce ar repre-
zenta corolarul acestui favoritism, discriminarea grupurilor de non-apartenen]\ (out-
-group-urile). Primul proces ar corespunde categoriz\rii sociale, sau decupajului, în
scop de simplificare, a mediului social în termeni de categorii (Tajfel, 1972). Al
doilea, mai curînd motiva]ional, corespunde aspira]iei la o identitate social\ pozitiv\
prin apartenen]a la grupurile valorizate social. Cînd grupurile se evalueaz\ [i se com-
par\ pe dimensiuni importante pentru ele, discriminarea out-group-ului devine un
mijloc de care dispun membrii acestor grupuri pentru a se valoriza personal, ca mem-
bri ai unui grup �competitiv� din punct de vedere simbolic. ~n acest fel, ei men]in un
sentiment de identitate social\ pozitiv\, c\ci grupul c\ruia îi apar]in este mai bine
evaluat decît out-group-ul, iar ei î[i însu[esc simbolic aceast\ valoare superioar\.

Explorînd ansamblul dinamicilor ce caracterizeaz\ raporturile între grupuri,
psihologia social\ a c\utat s\ releve condi]iile în care bias-ul de favorizare a
in-group-ului [i cel de discriminare a out-group-ului nu se produc. Astfel, s-au reali-
zat studii care au demonstrat c\ se poate dep\[i incompatibilitatea proiectelor grupu-
rilor prin instituirea unui scop supra-ordonat; în acest caz, un interes comun celor
dou\ grupuri, devenind salient, le apropie. De altminteri, apartenen]a încruci[at\ la
multiple categorii are ca efect diminuarea diferen]ierii ce rezult\ din categoriz\rile
simple efectuate pe baza unui criteriu unic (Deschamps, 1977). Alte studii au stabilit

1. Asistent la Universitatea din Geneva.
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c\ discriminarea out-group-ului nu apare atunci cînd membrii unui grup pot emite jude-
c\]i independente asupra propriului grup [i asupra celuilalt grup [i pot valoriza grupul
de apartenen]\ f\r\ ca, f\cînd aceasta, s\-l deprecieze pe cel\lalt.

Aceste limite ale discrimin\rii au la rîndul lor limite. De pild\, dac\ introducerea
unei categoriz\ri încruci[ate (ob]inut\ prin utilizarea mai multor criterii de aparte-
nen]\) reduce semnificativ bias-ul intergrupuri, lucrul acesta nu este valabil decît atîta
timp cît categoriz\rile supraimpuse r\mîn saliente, c\ci îndat\ ce reapare o categori-
zare simpl\, bias-ul în favoarea in-group-ului revine cu aceea[i for]\. La fel, se poate
face salient un nivel de categorizare supraordonat, care înglobeaz\ out-group-ul
într-un nou in-group mai larg (Turner, 1987). Totu[i, indivizii vor reintroduce un
nivel intergrupuri de categorizare, f\r\ a mai pune la socoteal\ c\, mai degrab\ decît
s\ accepte o fuziune categorial\ cu un grup antagonist, ei pot s\ se opun\ includerii
acestuia într-o categorie supraordonat\ (cf. Sanchez-Mazas, Roux, Mugny, în curs de
apari]ie). De altfel, cînd se sl\be[te competi]ia social\ simbolic\ prin introducerea
unei compara]ii independente opuse uneia negativ interdependente, se observ\ eva-
luarea pozitiv\ a out-group-ului pe dimensiuni secundare, în vreme ce favorizarea
in-group-ului se exprim\ pe dimensiuni evaluative centrale (Mummendey [i Schreiber,
1983). ~n alt\ ordine de idei, a înmul]i contactele cu membrii out-group-ului nu
contribuie la reducerea bias-urilor intergrupuri decît la un nivel interpersonal, atunci
cînd nu le amplific\. Aceste rezultate pun sub semnul întreb\rii metodele de reducere
a bias-urilor intergrupuri derivate din rolul cheie al proceselor de categorizare.
~ntr-adev\r, din cauza diferen]ierii categoriale decurgînd din simpla categorizare, ati-
tudinile ce subîntind comportamentele [i judec\]ile intergrupuri par foarte rezistente
la schimbare, iar modificarea raporturilor intergrupuri pare din acest punct de vedere
sortit\ e[ecului.

~n aceste studii, cercet\torii au re]inut din judec\]ile intergrupuri faptul c\ ele se
refer\ la raporturile dintre grupuri. Ei au înf\]i[at procesele subiacente compor-
tamentelor, evalu\rilor [i atitudinilor intergrupuri ca ]inînd de simpla apartenen]\ la
una sau alta din categorii, [i, deci, de simpla categorizare. Or, apartenen]a poate avea
diverse semnifica]ii psihologice [i poate induce sau nu comportamente de
discriminare. De exemplu, nu na]ionalitatea în sine determin\ discriminarea str\inu-
lui, ci o anumit\ semnifica]ie dat\ apartenen]ei na]ionale. De asemenea, nu
categorizarea în sine a str\inului ar suscita discriminarea, ci valorea asociat\ unei
astfel de categoriz\ri (Tajfel, 1972). ~n acest caz, ceea ce trebuie re]inut, [i ceea ce a
fost oarecum neglijat în studiile asupra raporturilor dintre grupuri, este faptul c\ ele
constituie înainte de toate atitudini sociale, asemenea, am fi tenta]i s\ consider\m,
oric\rei atitudini fa]\ de oricare obiect (Eagly [i Chaiken, 1993). Din acest punct de
vedere, se cuvine s\ ne interog\m nu numai asupra a ceea ce se petrece la nivelul
raportului dintre dou\ grupuri, dar, adoptînd o perspectiv\ mai global\, asupra con-
textului social în care atitudinile intergrupuri sînt ancorate. ~n general, discursul [i
practicile (de exemplu, politica de emigrare) pe care o societate le adopt\ cu privire
la raporturile cu str\inul nu r\mîn f\r\ impact asupra atitudinilor [i comportamentelor
indivizilor. O categorie de apartenen]\ (ca autohtonii) trebuie raportat\ nu numai la
categoria de non-apartenen]\ (str\inii), dar [i la grupurile de referin]\ pertinente, în
m\sura în care ele influen]eaz\ principiile organizatoare ale comportamentelor [i
atitudinilor adoptate cu privire la out-group. De aceea, noi ne propunem s\ abord\m
problema atitudinilor intergrupuri [i a schimb\rii atitudinii xenofobe optînd pentru o
perspectiv\ normativ\ (Pettigrew, 1993) [i concepînd rela]iile intergrupuri din punctul
de vedere al influen]ei sociale.
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2. Contextul social al atitudinilor intergrupuri

Cercet\torii au avansat de mult\ vreme ipoteza c\ atitudinile nu sînt determinate atît
de raporturile cu membrii unui out-group, cît de expunerea la atitudinea dominant\
fa]\ de ei (Pettigrew, 1958). Astfel, plecînd de la normele dezvoltate în grupurile lor
de referin]\, indivizii ar infera idei [i a[tept\ri privind modul de a trata in-group-ul [i
out-group-ul [i, deci, de a se comporta într-un context intergrupuri. Unul din moti-
vele pentru care atitudinile ostile sînt greu de schimbat este faptul c\ pozi]ia discri-
minatorie sau prejudec\]ile indivizilor se bucur\ de suportul social al grupurilor
pertinente de referin]\. Rezult\ din aceasta c\ atitudinile intergrupuri trebuie abordate
în termenii proceselor de influen]\ social\ prin care se elaboreaz\ [i se difuzeaz\
normele într-un context intergrupuri.

Atitudinea invers\, ce subîntinde tratamentul nediferen]iat al out-group-urilor, tri-
mite [i ea la o norm\ de referin]\, care se exprim\ în drepturile minorit\]ilor [i, mai
general, în carta drepturilor omului. Datele empirice ale cercet\rilor asupra �simplei
categoriz\ri� arat\ c\ aloc\rile subiec]ilor nu tind în mod exclusiv spre o discriminare
maximal\ a out-group-ului. O norm\ social\ de egalitate pare s\ moduleze alegerile
lor (cf. Tajfel, 1972).

Anumite date demonstreaz\ c\ subiec]ii se conformeaz\ în mod alternativ unor
norme opuse, cînd acestea sînt prezentate ca prototipice pentru grup. ~n domeniul
atitudinilor intergrupuri, procesul de conformism este facilitat de ambivalen]a ce le
caracterizeaz\. Contextul social al atitudinior intergrupuri se define[te printr-o ambi-
valen]\ fundamental\, determinat\ de multiplele constrîngeri normative, adesea con-
tradictorii, exercitate asupra exprim\rii discrimin\rii. Atitudinile manifeste [i latente,
puse în eviden]\ în cercet\rile asupra noului rasism (cf. Dovidio [i Gaertner, 1986),
ilustreaz\ de manier\ exemplar\ aceast\ ambivalen]\.

~n termenii teoriilor influen]ei sociale, ambivalen]a implic\ faptul c\ indivizii se
pot recunoa[te [i ca atare pot adera, în func]ie de circumstan]ele sociale, la fel de
bine la o norm\ de toleran]\ [i de egalitate între grupuri, ca [i la o norm\ etno-
centric\ favorizînd popria lor categorie de apartenen]\. Norma care se impune într-un
anumit context poate s\ depind\ de suportul social al grupurilor de referin]\. Astfel,
dac\ în cadrul unui experiment inform\m subiec]ii (studen]i sau tineri frecventînd o
[coal\ profesional\) c\ 80% din tinerii elve]ieni avînd aceea[i forma]ie ca [i ei (grup
de referin]\ pertinent; cf. Clemence [i Gardiol) sînt favorabili deciziilor egalitare în
ce prive[te împ\r]irea resurselor între elve]ieni [i str\ini, ei se pronun]\ în marea
majoritate de acord cu aceast\ pozi]ie. Dac\ informa]ia, prezentat\ într-o manier\
absolut identic\, arat\ c\ majoritatea grupului de referin]\ s-a declarat favorabil\ unei
priorit\]i pentru elve]ieni, subiec]ii manifest\ [i de data aceasta un conformism de
aceea[i amploare (cf. Sanchez-Mazas [.a., 1993).

Dar la ce efecte ale diverselor acte de conformism ne putem a[tepta asupra atitu-
dinii propriu-zise? Pot asigura aceste dinamici o schimbare a atitudinii etnocentrice?
Oscilarea între cele dou\ norme constitutive ale ambivalen]ei ne face s\ anticip\m c\
o modificare a atitudinii, fie ea etnocentric\ sau egalitar\, se va ob]ine numai cu
mare greutate.

M. SANCHEZ-MAZAS
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3. Schimbarea atitudinii intergrupuri [i influen]\ social\

Schimb\rile atitudinii fa]\ de cel\lalt par s\ fie guvernate în toate cazurile de o aceea[i
logic\. Ipoteza pe care am dezvoltat-o noi este c\ o influen]\ social\ fondat\ pe
referin]a la o norm\ egalitar\ � de exemplu, între autohtoni [i str\ini � nu poate
induce o schimbare de atitudine decît cu condi]ia ca ea s\ introduc\ o dinamic\ de
conflict normativ. Acesta define[te situa]iile în care individul descoper\ c\ se afl\ în
contradic]ie cu un grup de referin]\ pertinent.

Pentru a aborda problema influen]ei [i cea a schimb\rii atitudinilor intergrupuri,
se cuvine s\ relu\m no]iunea de nivel de influen]\, dezvoltat\ în cadrul studiilor
asupra influen]ei minoritare (cf. Moscovici, 1979). Aceasta presupune o distinc]ie
(cf. Mugny [i Perez, 1986) între influen]a manifest\, corespunzînd conformismului
explicit la pozi]ia grupului, [i influen]a latent\, corespunzînd unei influen]e private,
întîrziate, sau referindu-se la con]inuturi legate de tentativa de influen]\, dar asupra
c\rora sursa de influen]\ nu s-a pronun]at. Cel de-al doilea tip de influen]\ atest\ o
real\ interiorizare a noii atitudini.

Impactul manifest al opiniilor [i atitudinilor dominante într-un grup de referin]\ a
fost minu]ios descris în literatura psihosociologic\, care a ar\tat c\ indivizii tind s\
gîndeasc\ la fel cu cei cu care se identific\. Un important corpus de date ilustreaz\
acest conformism al indivizilor la normele percepute ca prototipice pentru grupul lor
(cf. Turner, 1987). Totu[i, influen]a manifest\ nu presupune în mod necesar o influ-
en]\ profund\, încît numero[i autori au subliniat limitele schimb\rii produse pe o
baz\ identitar\. Aceast\ schimbare depinde de salien]a psihologic\ a sursei de influ-
en]\ � în acest caz, a grupului de referin]\ � [i, adesea, nu se refer\ decît la pozi]ia
explicitat\ de grup, men]inîndu-se atîta vreme cît individul se define[te ca membru al
grupului.

Acest tip de ra]ionament se înscrie, în cadrul conceptualiz\rii proceselor de influ-
en]\ social\, în termenii tratamentului sociocognitiv al divergen]ei între ]int\ [i surs\,
a[a cum s-a propus recent prin Teoria Elabor\rii Conflictului (cf. Perez, Mugny [.a.,
1993). Una din ideile de baz\ ale acestui model este c\ procesul de conformism la un
grup de referin]\ poate, în mod paradoxal, s\ constituie un obstacol în calea schim-
b\rii latente. Acest lucru se întîmpl\ în m\sura în care subiec]ii adopt\ în mod �deper-
sonalizat� o pozi]ie, a[adar cînd ei gîndesc [i ac]ioneaz\ prin prisma unui grup de
referin]\. Elaborarea impersonal\ conduce la un efect de paralizie sociocognitiv\
(Sanchez-Mazas [.a., 1993). O consecin]\ a convergen]ei atitudinale cu grupul de
referin]\ const\ în faptul c\, dup\ ce au manifestat conformism, indivizii nu-[i mai
pun întreb\ri asupra atitudinilor lor. Conformîndu-se, ei reduc la minimum divergen]a
cu norma grupului lor, f\r\ a-[i examina propriile atitudini, deci f\r\ a elabora din
punct de vedere sociocognitiv divergen]a, ce nu mai are nici o existen]\ psihologic\
din moment ce a fost negat\ prin r\spunsul conformist. Motivele pentru care con-
formismul nu garanteaz\ decît o schimbare superficial\ a atitudinii ne-ar putea sugera
cîteva piste pentru schi]area condi]iilor în care un conflict determin\ o schimbare mai
profund\ [i mai durabil\.

Un prim motiv pentru care am recurs la o strategie de inserare a unui conflict în
grupul de apartenen]\ pentru a reduce conflictele intergrupuri ]ine de natura îns\[i a
atitudinii care ne st\ în aten]ie. Ambivalen]a ce o caracterizeaz\ este atestat\ prin
adeziunea aparent contradictorie la o norm\ xenofil\ sau la o norm\ xenofob\, cînd
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una sau alta par s\ domine în grupul de referin]\. De altminteri, nu trebuie uitat c\
indivizii pot s\ se declare egalitari chiar în condi]iile în care tocmai au efectuat o
discriminare explicit\ a out-group-ului.

Aceast\ ambivalen]\ constituie, f\r\ îndoial\, unul din obstacolele majore în calea
schimb\rii atitudinilor intergrupuri, c\ci indivizii se pot declara partizanii unei norme
egalitare, practicînd în acela[i timp o discriminare pentru care g\sesc un suport social
ce o legitimeaz\ � de exemplu, în norma de loialitate fa]\ de propriul grup. ~n opinia
noastr\, salien]a unei norme n-ar putea per se asigura o schimbare, chiar dac\
con]inutul ei ar fi egalitar. ~n cele ce urmeaz\ vom ar\ta c\ numai punînd în conflict
componentele unei atitudini ambivalente putem contribui la moderarea atitudinii
xenofobe.

Un al doilea motiv ]ine de faptul c\ individul poate nega sau minimaliza caracterul
distorsionat sau discriminatoriu al atitudinilor [i conduitelor sale. Mai cu seam\ în
societ\]ile în care privilegiile [i drepturile sînt inegal repartizate între grupuri,
discriminarea poate fi justificat\ invocîndu-se �con[tiin]a na]ional\� sau argumente
�ra]ionale�, mai degrab\ decît s\ se admit\ existen]a unei ostilit\]i deschise fa]\ de
out-group (Billig [.a., 1988). ~n aceste condi]ii, expunerea la valorile de toleran]\ [i
egalitate ale unui grup de referin]\ nu devine intrinsec conflictual\, nici chiar pentru
indivizii cu prejudec\]i. Conflictul poten]ial cu grupul de referin]\ poate fi evitat prin
simpla auto-atribuire manifest\ a normei grupului, f\r\ implica]ii asupra atitudinilor
latente, ceea ce pune sub semnul întreb\rii eficacitatea unei abord\ri de tip
�top-down� a modific\rii atitudinilor. Aceasta ar deveni eficace în condi]iile în care
individul ar fi f\cut con[tient de caracterul distorsionat sau discriminatoriu al
conduitelor sale, [i mai ales de incompatibilitatea lor cu o norm\ de egalitate.

Din acest punct de vedere, pare s\ existe o diferen]\ fundamental\ între feno-
menul de xenofobie [i cel de rasism. Ea ar putea rezida în aceea c\, în cazul atitudinii
fa]\ de str\ini, atitudinea xenofob\ este congruent\ nu numai cu cea a grupurilor de
referin]\, dar [i cu atitudinea oficial\ (exprimat\ în politicile de migrare [i de limitare
a drepturilor str\inilor) care, în fond, legitimeaz\ diferen]ierea dintre autohtoni [i
str\ini. Dimpotriv\, în cazul rasismului, concep]ia dominant\, cel pu]in a unei p\r]i
însemnate a societ\]ii, situeaz\ ansamblul indivizilor ca apar]inînd prin natur\
in-group-ului, a[adar speciei umane, atitudinea oficial\ fiind de data aceasta pentru
cenzura diferen]ierilor rasiale în in-group.

4. Dinamica conflictului normativ

~n cazul xenofobiei, întrucît aceast\ atitudine apare oarecum legitim\, trebuie ca
norma grupului de referin]\ s\ fie alternativ\ (deci egalitar\) [i s\ introduc\ o anume
divergen]\. Mai este necesar, de asemenea, ca individul s\ resimt\ conflictul cu
norma grupului s\u [i s\-l elaboreze activ, în termeni personali, f\r\ a avea
posibilitatea s\-[i declare pur [i simplu adeziunea la aceast\ norm\ în mod deschis [i
public.

~ntr-adev\r, o idee larg acceptat\ ast\zi este aceea c\ influen]a efectiv\ provine
din resim]irea unui dezacord cu al]ii similari. Influen]a ar ]ine de violarea a[tept\rii
de consens în grupul de referin]\. Divergen]a perceput\ ca atare cu un grup de refe-
rin]\ pertinent induce o activitate cognitiv\ intens\, individul încercînd s\-i dea un
sens [i s\ rezolve conflictul. ~n cadrul in-group-ului, influen]a trebuie în]eleas\ ca
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depinzînd de un proces de restabilire a consensului de c\tre un individ ce se percepe
pe sine ca deviant, sau cel pu]in diferit în raport cu grupul s\u, deci ca amenin]îndu-i
coeziunea. Altfel spus, schimbarea de atitudine nu corespunde oportunit\]ii de a afir-
ma în mod deschis [i manifest o leg\tur\ identitar\, ci tocmai imposibilit\]ii de a face
aceasta, deci unui conflict normativ ce ar opune individul grupului s\u (Sanchez-
-Mazas [.a., 1993). Un conflict normativ �eficace� va lua forma unei inconsisten]e
între r\spunsurile subiectului, exprimînd `n manier\ efectiv\ o atitudine dat\ (etno-
centric\, în cazul nostru), [i norma contrarie (egalitar\) a unui grup de referin]\ f\cut
salient pentru subiect.

~n aceast\ privin]\ au fost realizate mai multe studii experimentale (cf. Sanchez-
-Mazas [.a., 1993). Ele au c\utat s\ angajeze subiec]ii � ce manifestau tendin]e xeno-
fobe � în exprimarea mai mult sau mai pu]in deschis\ a atitudinii lor discriminatorii.
Aceast\ exteriorizare joac\ un rol foarte important în ob]inerea de c\tre grupul de
referin]\ a unei influen]e la nivel latent, deci în interiorizarea normei alternative (de
egalitate sau de echitate). ~ntr-adev\r, este necesar ca atitudinea discriminatorie s\
apar\ ca atare în ochii subiectului pentru ca divergen]a s\ poat\ fi elaborat\ ca un
conflict normativ. Spre a ob]ine acest lucru am f\cut în a[a fel încît o parte din
subiec]i s\ emit\ judec\]i intergrupuri (sub forma aloc\rii de resurse autohtonilor sau
str\inilor) într-un mod discriminatoriu, caracteristic xenofobiei. Aceast\ modalitate
de alocare corespunde interdependen]ei negative între grupuri (Mugny, Sanchez-
-Mazas, Roux [i Perez, 1991). Deoarece în interdependen]a negativ\ ceea ce cî[tig\
un grup pierde cel\lalt, favoritismul implic\ în mod necesar o privare de resurse
pentru out-group, discriminarea devenind deosebit de salient\. Dimpotriv\, în cazul
independen]ei judec\]ilor, pe care o inducem la ceilal]i subiec]i, favoritismul nu este
în mod necesar raportat la discriminarea out-group-ului, iar cele dou\ grupuri pot fi
judecate separat. ~n cele dou\ modalit\]i, acela[i grad de favoritism este înso]it de
percep]ii diferite ale atitudinii discriminatorii.

~n studiul nostru am controlat [i influen]a normei unui grup de referin]\ � tinerii
elve]ieni ce frecventau acela[i tip de [coal\ ca [i subiec]ii. Am indus subiec]ilor ideea
c\ acest grup ar avea o norm\ în acord sau în dezacord cu atitudinea exprimat\ de ei
în judec\]ile intergrupuri, ea fiind, ca atare, ori egalitar\ (norm\ xenofil\), ori etno-
centric\ (norm\ xenofob\). Cum semnifica]ia pe care o ia norma grupului de referin]\
depinde de maniera în care subiectul se raporteaz\ la ea, în fa]a unui grup de referin]\
egalitar, o atitudine prealabil\ în mod evident discriminatorie va fi considerat\ contra-
-normativ\, lucru ce nu se va întîmpla cînd norma grupului legitimeaz\ atitudinea
xenofob\ a subiec]ilor.

Am putut ar\ta astfel c\ subiec]ii ader\ în mod deschis, la fel de u[or, la ambele
tipuri de norm\. Totu[i, numai expunerea la o norm\ egalitar\ induce o schimbare de
atitudine latent\ (captat\ la sfîr[itul experimentului, f\r\ a mai face referin]\ la norma
colectiv\, cu privire la con]inuturi ce nu fuseser\ abordate înainte). Cît despre expu-
nerea la norma etnocentric\, aceasta nu face decît s\ înt\reasc\ atitudinea ce st\tuse
la baza judec\]ilor intergrupuri ale subiec]ilor. Influen]a latent\ a normei egalitare
este mai accentuat\ cînd subiectul ia cuno[tin]\ de norm\ dup\ judec\]ile intergrupuri
interdependente ([i nu independente), deci atunci cînd salien]a discrimin\rii pe care o
efectuase cu pu]in timp înainte situeaz\ individul în contradic]ie cu norma grupului
s\u de referin]\, fapt ce define[te conflictul normativ.

Un alt experiment confirm\ acest\ dinamic\, ilustrînd paralizia sociocognitiv\ pe
care o poate introduce conformismul manifest la norma egalitar\. Ca [i în experi-
mentul precedent, subiec]ii emit judec\]i intergrupuri interdependente sau indepen-
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dente, ce fac discriminarea mai mult sau mai pu]in evident\. Ei emit judec\]ile fie
înainte de a lua cuno[tin]\ de norm\, ca în experimentul precedent, fie dup\ aceasta.
~n primul caz, ei pot s\ ]in\ seama de norm\, evitînd astfel divergen]a cu grupul. A[a
cum anticipasem, efectele conflictului normativ asupra atitudinii latente apar numai
în cazul în care norma este indus\ dup\ judec\]ile intergrupuri interdependente. Cînd
subiec]ii iau cuno[tin]\ de la început de norma egalitar\, ei se pot pur [i simplu
conforma, f\r\ s\ elaboreze un conflict. Astfel, ei diminueaz\ bias-ul intergrupuri.
Dar aceasta nu se petrece decît la nivel manifest, c\ci atitudinea pe care ei o exprim\
într-o faz\ ulterioar\ a experimentului, cînd nu mai exist\ presiunea simbolic\ a
grupului de referin]\, r\mîne neschimbat\.

5. Concluzii

S\ rezum\m dubla dinamic\ ce apare în influen]a manifest\ [i latent\ a unei norme
de referin]\. Mai întîi, este limpede c\ subiec]ii se declar\ partizanii unei norme
majoritare ce este f\cut\ public\ în cadrul experimentului. Acest lucru este valabil,
indiferent dac\ norma apare ca xenofob\ sau xenofil\, ceea ce ilustreaz\ ambivalen]a
normativ\ ce marcheaz\ atitudinile fa]\ de str\ini: indivizii par s\ se poat\ recunoa[te
la fel de bine � [i chiar simultan, a[a cum am ar\tat într-un alt studiu � într-o norm\
egalitar\ favorabil\ str\inilor, ca [i într-o norm\ etnocentric\, ce favorizeaz\ categoria
de apartenen]\ na]ional\.

Consecin]ele latente ale conformismului manifest nu apar în mod automat. Norma
xenofil\ pare s\ fie aceea care conduce la o schimbare de atitudine latent\, [i nu
norma xenofob\. Totu[i, norma xenofil\ nu induce o influen]\ latent\ decît atunci
cînd subiec]ii au emis în prealabil judec\]i intergrupuri negativ interdependente, ce
au f\cut salient\ leg\tura dintre favoritism [i discriminare, spre deosebire de modali-
tatea independent\ de alocare, cînd aceste judec\]i nu sînt puse în leg\tur\. ~n primul
caz, conflictul normativ pare s\ duc\ la un conflict de valori (Tetlock, 1986), în timp
ce în al doilea, aceste valori sînt numai al\turate, f\r\ a fi confruntate.

Socotim c\ este potrivit s\ interpret\m acest ansamblu de efecte în termeni de
conformism social [i de paralizie sociocognitiv\. Astfel, norma xenofob\ nu are
impact asupra atitudinii pentru c\ judec\]ile intergrupuri discriminatorii, emise în
prealabil, apar ca fiind conforme normei xenofobe a grupului de referin]\. Intro-
ducerea normei de grup împ\rt\[it\ de subiect determin\ absen]a conflictului, iar
aceast\ absen]\ �înghea]\� atitudinea. De altfel, nici norma xenofil\ nu mai are efect
dac\ subiec]ii nu tr\iesc cu impresia c\ au comis un act xenofob. Acest lucru se
întîmpl\ în condi]iile în care ei, efectuînd aloc\ri independente, nu pun în leg\tur\
favoritismul [i discriminarea. Norma xenofil\ nu are efect decît atunci cînd surprinde
subiec]ii în �flagrant conflict� de non-conformism. Ea nu introduce un conflict decît
în m\sura în care contrazice atitudinea etnocentric\ f\cut\ salient\ prin interdepen-
den]a negativ\ a judec\]ilor intergrupuri exprimate în prealabil. Numai în cadrul
trasat de judec\]ile de favoritism ce-i apar subiectului însu[i în mod limpede discri-
minatorii, norma xenofil\ a grupului de referin]\ îl plaseaz\ pe subiect în postura de
deviant.

Din toate acestea rezult\ c\ efectul latent al normei xenofile a grupului de refe-
rin]\ dispare dac\ subiec]ilor li se aduce la cuno[tin]\ norma majoritar\ înainte de a
formula judec\]ile intergrupuri: în acest caz ei exprim\ judec\]i mai pu]in discri-
minatorii, conformîndu-se la nivel manifest. Din cauza acestei �elabor\ri colective�
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(Pérez [.a., 1991), care ia forma unui consens aparent, conflictul cu grupul de refe-
rin]\ pierde din intensitate, sau chiar dispare. Eliminînd necesitatea de a restabili
consensul, la nivel latent el introduce o dinamic\ de paralizie sociocognitiv\.

Abordarea de fa]\ presupune oarecum r\sturnarea perspectivei în raport cu alte
studii ce au încercat s\ diminueze conflictul intergrupuri prin crearea condi]iilor în
care indivizii sînt f\cu]i s\ judece sau s\ ac]ioneze în mod nediscriminatoriu. Ea
pleac\ de la constatarea rezisten]ei indivizilor discriminatori în fa]a inducerii de
contexte ce favorizeaz\, cel pu]in teoretic, atitudinile egalitare (Mugny [.a., 1991;
Sanchez-Mazas, Roux [i Mugny, 1994) [i se sprijin\ pe conflictul de valori provocat
de faptul de a discrimina, mai degrab\ decît pe încercarea de a inhiba aceast\ discri-
minare prin proceduri intergrupuri ad hoc. Din acest punct de vedere este vorba de a
pleca de la o stare de fapt � practicile discriminatorii � [i de a profita de ata[amentul
pe care îl au indivizii fa]\ de ideile egalitare [i fa]\ de drepturile omului (Doise,
Dell�Ambrogio [i Spini, 1991). Ca atare, aceast\ perspectiv\ nu implic\ inducerea
unei accentu\ri a discrimin\rii practicate de xenofobi. Efectul modalit\]ii de judecare
este sugestiv în aceast\ privin]\, c\ci ea nu determin\ o varia]ie în amploarea discri-
min\rii, cel pu]in nu la xenofobii mai extremi[ti, a c\ror atitudine este cea mai rezis-
tent\ la schimbare. Norma egalitar\ suscit\ un conflict ce conduce la o atitudine
latent\ mai xenofil\ numai profitînd de o percep]ie diferit\ a actului discriminatoriu.
Astfel, dac\ din punctul de vedere al cercet\rii intergrupuri, interdependen]a negativ\
a judec\]ilor închide subiectul în logica sa discriminatorie, raportarea conflictual\ la
norma xenofil\ a unui grup de referin]\ îl poate face s\-[i însu[easc\ realmente
aceast\ norm\.

Traducere de {tefan Boncu

Not\. Experimentele expuse în acest articol au fost realizate cu sprijinul Fonds National
Suisse de la Recherche Scientifique [i al Centre National Français de la Recherche Scientifique.
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}iganii : personalitatea modal\
[i caracteristicile grupului

Adrian Neculau1

Cît timp am gîndit [i întreprins cercetarea despre care va fi vorba mai jos, ziarele
erau pline cu informa]ii alarmante privind pericolul ce vine dinspre popula]ia ]ig\-
neasc\. N-am avut mult de c\utat. Orice ziar deschideam, d\deam de [tiri despre
furturi, acte agresive sau tîlh\rii, despre poluarea fizic\, cultural\ [i moral\ de care
sînt responsabili ]iganii. Un titlu din Adev\rul (12 mai 1995): }iganii împînzesc
Rom^nia cu castele-cort supraetajate; pe o pagin\, [ase fotografii etalînd construc]ii
curioase, exotice, amestec de stil indian [i improviza]ie. Un �amalgam� în c\utarea
unei identit\]i, un peisaj grotesc, decor de piatr\, ciment, marmur\; o �construc]ie
distructiv\�, �ctitorii pe dos, sub aspectul calit\]ii artistice [i specificit\]ii na]ionale�.
Totul etalînd bog\]ie sfid\toare, în compara]ie cu casele rom^nilor, �joase [i nec\-
jite�, ace[tia p\rînd �prip\[i]i, de[i stau aici de mult�. Mesajul e clar: ]iganii, ca
indivizi [i grup, reprezint\ un adev\rat pericol pentru identitatea noastr\ na]ional\.

Un alt articol de prim\ pagin\: Conform statisticilor oficiale, în ultimii 15 ani, în
Rom^nia, num\rul ]iganilor a crescut de cinci ori (�Monitorul� din 26 septem-
brie 1994). Cifre �oficiale�, obiective, arat\ c\ procentul romilor (raportat la popu-
la]ia total\ a ]\rii) a crescut cu 500%, ei reprezint\, acum, peste 1,8% (un milion!)
din popula]ia total\, iar în 2008 vor fi 2,3%. Un s\pt\mînal independent (�Expres�,
nr. 41/1994), sub titlul }iganii, între cer[etori [i milionari, prezint\ �fenomenul�
palate ]ig\ne[ti, înclina]ia acestei popula]ii spre violen]\ [i infrac]ionalitate, s\r\cia,
analfabetismul [i s\n\tatea precar\ a altei p\r]i dintre ace[tia, r\zboaiele locale pe
care le provoac\ etc. Hot\rît, ]iganul, ca individ, este altfel. Ca personalitate, el se
abate de la standardele acceptate, etaleaz\ o anumit\ �cultur\� care sfideaz\ normele
popula]iei majoritare, s-a �specializat� în devian]\. Comunitatea, la rîndul ei, se diferen-
]iaz\ de ceilal]i [i nu în sensul bun.

Se [tie, reprezent\rile sociale se formeaz\ sub impactul informa]iilor cu care un
individ sau un grup este alimentat, sub presiunea unor modele culturale, ideologice,
comportamentale. Ipoteza noastr\ a fost c\, indiferent de nivelul de instruc]ie [i me-
diul socio-cultural în care se dezvolt\, individul încorporeaz\ informa]ia cu care este
bombardat din exterior, nu se poate sustrage opiniilor curente vehiculate, ajungînd s\

1. Profesor la Universitatea �Al.I. Cuza�, Ia[i.
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împ\rt\[easc\ aceste opinii. Subiec]ii no[tri au fost studen]i, prin defini]ie o popula]ie
deschis\, lipsit\ de prejudec\]i, toleran]i la stiluri alternative. Am vrut s\ vedem cît
de �contamina]i� pot fi ace[tia de atitudinea presei [i popula]iei mai pu]in cultivate,
chiar dac\ experien]a lor personal\ nu le-a permis s\-[i fac\ o opinie proprie.

Am cerut unui num\r de 177 studen]i (de la sec]iile de psihologie, pedagogie,
litere, matematic\) s\ indice cinci cuvinte ce ar caracteriza personalitatea modal\
(cinci calit\]i [i cinci defecte) a �romului mediu� [i, de asemenea, cinci ce ar descrie
comunitatea, sintalitatea grupului. Am re]inut cuvintele care au avut o frecven]\ de
apari]ie mai mare (tabelele 1a, 1b, 2a, 2b).

Tabel 1.
Personalitatea modal\ (1a � calit\]i [i 1b � defecte)

calit\]i apari]ii defecte apari]ii

descurc\re] 68 violent 75
sim] practic 42 murdar 74
bun în afaceri 41 lene[ 63
aptitudini muzicale 41 [arlatan 61
respect\ tradi]ia 32 ho] 43
spontan 22 incult 32
curajos 20 scandalagiu 29
încredere în sine 17 [iret 22
abil 16 needucat 20
politicos 14 g\l\gios 19
îndr\zne] 12 mincinos 18
necioplit 14
neîngrijit 14
vulgar 14
nonconformist 13
lipsit de bun sim] 12

Tabel 2.
Caracteristicile comunit\]ii ( 2a � calit\]i [i 2b � defecte)

calit\]i apari]ii defecte apari]ii

uni]i 143 violen]i 66
p\str\tori ai murdari 54
tradi]iilor proprii  43 needuca]i 52
cooperan]i, zgomoto[i, scandalagii 43
  ofer\ ajutor  32 ho]i 41
respect\ normele indiferen]i
  grupului  27   fa]\ de alte etnii 40
buni me[te[ugari  19 lene[i 25
calit\]i vocale  15 orgolio[i 17
petrec\re]i  14 nu se implic\ în via]a
bilingvi  13   social\ 14
sim] practic   9 r\zbun\tori 13
adaptabili   8 neadapta]i social 12

dorin]a de a domina
  numeric 12
mincino[i 12

A. NECULAU
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Din cele dou\ liste ale calit\]ilor [i defectelor, am re]inut primele 15, pentru
personalitatea modal\ [i personalitatea grupului. Am amestecat aceste 15 cuvinte [i
le-am ordonat în ordine alfabetic\ (tabelele 3 [i 4).

Tabel 3.
Personalitatea modal\ (Lista a treizeci de calit\]i

[i defecte, în ordine alfabetic\)

1. Abil 16. Mincinos
2. Aptitudini muzicale 17. Murdar
3. Bun în afaceri 18. Necioplit
4. Cooperant 19. Neîngrijit
5. Curajos 20. Needucat
6. Descurc\re] 21. Nonconformist
7. Deta[at 22. Politicos
8. Dezinvolt 23. R\zbun\tor
9. G\l\gios 24. Respect pentru tradi]ie

10. Ho] 25. Scandalagiu
11. Incult 26. Spontan
12. ~ndr\zne] 27. Sim] practic
13. ~ncredere în sine 28. {arlatan
14. Inventiv 29. {iret
15. Lene[ 30. Violent

Tabel 4.
Caracteristicile comunit\]ii

(Lista a treizeci de calit\]i [i defecte, în ordine alfabetic\)

1. Adaptabili 16. Mincino[i
2. Ambi]io[i 17. Mîndri
3. Bilingvi 18. Murdari
4. Buni me[te[ugari 19. Neadapta]i
5. Calit\]i vocale 20. Nu se implic\ în via]a social\
6. Cooperan]i 21. Organizare social\ bun\
7. Curajo[i 22. P\str\tori de tradi]ie
8. Descurc\re]i 23. Petrec\re]i
9. Dorin]a de a domina numeric 24. Prolifici

10. Ho]i 25. R\zbun\tori
11. Indiferen]i 26. Respect\ normele
12. Imorali 27. Sim] practic
13. Lene[i 28. Uni]i
14. Lipsi]i de educa]ie 29. Violen]i
15. Migratori 30. Zgomoto[i

Am prezentat apoi cele dou\ �liste� unui grup de �exper]i�-studen]i la psihologie
[i [tiin]ele educa]iei, cerîndu-le s\ examineze lista cu aten]ie [i s\ extrag\, fiecare, 5
cuvinte care caracterizeaz\ cel mai bine personalitatea modal\ [i comunitatea de romi,
în ordinea importan]ei. Le-am mai cerut s\ justifice aceste op]iuni, s\ explice moti-
vele pentru care s-au oprit la aceste tr\s\turi. ~n prelucrare am utilizat un sistem de
ponderare: am acordat 5 puncte pentru prima alegere, 4 pentru cea de a doua etc.
Am cumulat apoi punctajul ob]inut de fiecare cuvînt sau sintagm\. Rezultatul este
consemnat în tabelele 5 [i 6.
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Tabel 5.

Personalitatea modal\: ierarhia tr\s\turilor
(�exper]i�-studen]i: 30 în psihologie, anul III [i 12 în pedagogie, anul IV)

(Calit\]i [i defecte; puncte cumulate)

1. Scandalagiu 51 16. Bun în afaceri 17
2. Murdar 46 17. Spontan 16
3. Incult 37 18. Abil 15
4. Respect\ tradi]ia 34 19. Nonconformist 13
5. G\l\gios 32 20. R\zbun\tor 13
6. Descurc\re] 32 21. Sim] practic 13
7. Aptitudini muzicale 32 22. Inventiv 11
8. Needucat 30 23. Mincinos 11
9. Violent 29 24. Deta[at  7

10. Neîngrijit 28 25. Dezinvolt  7
11. ~ndr\zne] 28 26. Necioplit  4
12. Ho] 28 27. Curajos  4
13. {arlatan 26 28. ~ncredere în sine  1
14. {iret 23 29. Cooperant  0
15. Lene[ 19 30. Politicos  0

Tabel 6.

Ierarhia caracteristicilor comunit\]ii
(�exper]i�-studen]i: 30 în psihologie, anul III [i 12 în pedagogie, anul IV)

(Calit\]i [i defecte; puncte cumulate)

1. Uni]i 96 16. Dorin]a de a domina
2. P\str\tori de tradi]ie 56 numeric 16
3. Lipsi]i de educa]ie 34 17. Buni me[te[ugari 14
4. Violen]i 34 18. Bilingvi 14
5. Migratori 31 19. Curajo[i 10
6. Organizare social\ 20. Lene[i 10

bun\ 30 21. Neadapta]i  9
7. Prolifici 29 22. Sim] practic  9
8. R\zbun\tori 29 23. Mîndri  6
9. Descurc\re]i 24 24. Indiferen]i la

10. Murdari 24 alte etnii  6
11. Petrec\re]i 23 25. Calit\]i vocale  5
12. Ho]i 22 26. Cooperan]i  4
13. Adaptabili 22 27. Imorali  4
14. Nu se implic\ în 28. Mincino[i  3

via]a social\ 18 29. Ambi]io[i  1
15. Zgomoto[i 18 30. Respect\ normele  0

Selec]ion\m, mai jos, din motiva]iile evaluatorilor, propozi]ii sau fraze deosebit
de expresive, caracterizînd personalitatea individului mediu apar]inînd etniei romilor:
Protocol 1: Om de afaceri prin excelen]\, înzestrat cu capacitatea de a se realiza pe

plan financiar.
2. Nu munce[te [i reu[e[te, prin abilitate [i îndr\zneli, s\ în[ele oamenii cinsti]i.
3. Locuiesc într-un ora[ în care tr\iesc mul]i ]igani... Nu scap\ nici o ocazie de a

fura (orice, oricînd)... Sînt violen]i, caut\ motive de ceart\ [i b\taie.

A. NECULAU
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4. Lipsa educa]iei î[i pune amprenta asupra modului de a fi al ]iganilor, al rela]io-
n\rii cu ceilal]i.

6. Sînt refractari la valorile culturii.
8. Sim] practic vital... este aruncat în lume f\r\ sprijin material... Unitatea cu

comunitatea îl face s\ supravie]uiasc\ într-o lume care-l dispre]uie[te [i minima-
lizeaz\... Mîndria este rezultatul lipsei de educa]ie...

10. ~ncearc\ s\ tr\iasc\ pe spinarea altuia.
11. Ho]i, [arlatani, mincino[i.
12. Viclenia este o tr\s\tur\ nativ\... {tiu s\ ias\ din situa]iile cele mai dificile.
13. Spirit practic... dezinhiba]i.
15. Personalitatea lor este marcat\ de respectul pentru tradi]iile minorit\]ii din care

fac parte.
17. Temperament vulcanic, impetuos, îndr\zne]i.
18. Este foarte greu s\-i educi.
19. Sînt marginaliza]i datorit\ comportamentului lor agresiv.
20. Aceast\ personalitate e rezultatul mediului social în care tr\iesc [i în care pri-

meaz\ violen]a [i în[el\ciunea.
21. Spirit practic, abilitate.
22. Au un dezvoltat sim] al familiei.
25. Spontani [i îndr\zne]i.
30. Au, poate, alte reguli de vie]uire... o educa]ie care dac\ nu este a[a cum [tim

noi, nu înseamn\ c\ nu este.
33. {i-au p\strat stilul, nu s-au integrat.
36. Dezinvol]i, se simt �la ei acas\� în locuri publice.
37. O etnie conservatoare.

~n ce prive[te caracteristicile comunit\]ii, am cerut [i în acest caz motiva]iile
op]iunii:

Protocol 1. {i-au p\strat cultura, tradi]iile, obiceiurile. Sînt una din cele mai vechi civi-
liza]ii.

2. Sînt uni]i... în fapte antisociale, violen]e, se implic\ frecvent în scandaluri.
3. Ho]i... pentru c\ nu au mijloace de existen]\. Adaptabilitatea le asigur\ supra-

vie]uirea.
4. Nu se implic\ în via]a social\.
5. Sînt mîndri... Nu au educa]ie demografic\, de aceea se înmul]esc a[a.
7. Dac\ nu fur\, to]i se gîndesc s-o fac\. To]i sînt descurc\re]i.
8. Comunitate închis\, membrii sînt uni]i.
9. Lene[i, de cîte ori li se propune s\ lucreze, refuz\.
10. Comunitatea ]ig\neasc\ se caracterizeaz\ prin violen]e, î[i fac dreptate cu for]a

(cu]it, pumn).
12. Tr\iesc în condi]ii mizere, dar nu fac nimic pentru a le schimba.
15. Superioritate organizatoric\.
16. Sînt interesa]i doar de propriile probleme.
17. Unitate [i spirit de grup.
20. Coeziune.
21. Au respectul ierarhiei.
22. Adaptabili, grupul e foarte unit.
23. {i-au p\strat identitatea.



111

24. Buni me[te[ugari, renumi]i, dorin]a de a domina.
30. Petrec, cînt\, fac g\l\gie.
31. Caut\ cî[tigul facil.
33. Solidaritate, conservatorism.
36. {i-au p\strat stilul.
37. Bun\ organizare a grupului.
40. Organizare social\ bun\.

Discu]ii [i concluzii

Dac\ examin\m ierarhia tr\s\turilor de personalitate selec]ionate dintre cele 15 cali-
t\]i [i 15 defecte, organizate alfabetic, vom constata c\ `ntre primele 14, cu scoruri
semnificative (peste 20), s-au clasat doar patru tr\s\turi pozitive, restul de zece fiind
selec]ionate dintre cele 15 negative. Primele trei apar]in acestei ultime liste. ~n
schimb, ultimele clasate, cu punctaj foarte sc\zut, apar]in listei �pozitivelor�. Iar
cooperant [i politicos nu au fost re]inute de nici un expert.

Mult mai bine apreciat e comportamentul de grup: uni]i, p\str\tori de tradi]ie,
organizare social\ bun\, adaptabili � s`nt calit\]i ale grupului bine plasate. Cele mai
bune scoruri le-au primit dou\ tr\s\turi cu conota]ie pozitiv\. ~ntre primele 13 `ns\,
cu scor de peste 20, figureaz\ doar cinci calit\]i, restul de opt fiind considerate
defecte. S\ arunc\m o privire [i asupra motiva]iilor oferite de exper]i, justific`nd
op]iunile lor. Despre personalitatea individului mediu, apar]in`nd acestei etnii, unii
exper]i au avansat aprecieri pozitive, al]ii au justificat comportamentele negative
(�lipsa educa]iei�, �s`nt marginaliza]i�) [i nu pu]ini s`nt plini de admira]ie fa]\ de
ingeniozitatea, spiritul practic, dezvoltatul sim] al familiei `nt`lnit la ace[ti concet\]eni
ai no[tri.

Este cazul s\ spunem dou\ cuvinte [i despre �exper]i�: studen]i la psihologie [i
[tiin]ele educa]iei, s`nt forma]i `n spiritul toleran]ei [i respectului fa]\ de altul, s`nt �
credem � mai sensibili fa]\ de comportamentele alternative. De altfel, unii a[a `[i
explic\ comportamentele oarecum altfel ale ]iganilor: �au poate alte reguli de con-
vie]uire�, � [i-au p\strat stilul�.

~ntre frazele prin care este caracterizat\ comunitatea, cele cu conota]ie pozitiv\
s`nt mai frecvente. Un amestec de admira]ie, respect, invidie r\zbate din frecven]a cu
care apar cuvinte [i sintagme ca:uni]i, spirit de grup, coeziune, solidaritate, adapta-
bili, respect pentru propria identitate, buni organizatori.

Ce concluzie putem extrage din aceste rezultate? Chiar [i cel mai tolerant segment al
popula]iei instruite judec\ stereotipic, eticheteaz\, recurge la generaliz\ri uneori pri-
pite. Care e resortul acestui mecanism? Stereotipul e definit ca o credin]\ `mp\rt\[it\ de
o colectivitate, privind caracteristicile personale, tr\s\turile de personalitate, compor-
tamentele de grup (vezi Leyens, Yzerbyt, Schardon, Stéréotypes et cognition sociale,
Mardaga, 1996). G`ndirea stereotipic\ `[i are, desigur, r\d\cinile `n realitate, unele
fapte care determin\ judec\]i s`nt reale, nu s`nt exagerate. Urmeaz\ apoi un proces de
stereotipizare, de generalizare uneori ne`ntemeiat\, abandon`ndu-se evalu\rile indivi-
duale `n favoarea etichet\rii. Impresiile noastre despre altul, cele dominante s`nt ex-
trase din context [i s`nt organizate `ntr-o formul\ proprie. A[a se formeaz\ impresia
despre o persoan\, iar aceasta este apoi aplicat\ categoriei, grupului, printr-o opera]ie
de tip hallo. Pentru a ajunge la stereotipuri (credin]e evaluative [i descriptive, `m-
p\rt\[ite de membrii unei categorii), parcurgem un proces de stereotipizare, proces
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intra-psihic prin care d\m lumii un sens, ne delimit\m, generaliz\m, justific\m.
Exactitudinea nu e problema principal\ a celui care stereotipizeaz\.

Cum se formeaz\ nucleul central al g`ndirii stereotipe? Prin generalizarea (uneori
justificat\) a unor observa]ii individuale sau informa]ii furnizate de al]ii, decup`nd
comportamente bine reliefate, proeminente, din context, extrapol`nd f\r\ preocupare
de exactitate. Nodul central al reprezent\rii despre altul are func]ie generativ\ [i
organizatoric\, el exprim\ nevoia de stabilitate [i certitudine, are o valoare simbolic\
pentru colectivitate. Un studiu relativ cunoscut privind reprezentarea imigrantului `n
societatea francez\, a dovedit c\, dintr-o list\ de 60 de itemi, cuv`ntul care ocup\
locul privilegiat este acela de �algerian�. Individul apar]in`nd acestei etnii este
individul-simbol pentru a identifica comportamente, stiluri, tr\s\turi ale imigrantului.
El cumuleaz\ tot ce se poate spune esen]ial despre imigrant. El reprezint\ suma
tuturor conota]iilor negative vehiculate de o colectivitate, el atrage idiosincasiile [i
nevoia de a g\si pe cineva c\tre care s\ se `ndrepte frustr\rile comune.

S\ se petreac\ acela[i lucru [i la noi, s\ asist\m la un proces de stereotipizare
similar? Avem nevoie de un Altul care este altfel [i `n care s\ depozit\m tot ceea ce e
neconvenabil, st`njenitor pentru imaginea noastr\? E nevoie de cercet\ri mai labo-
rioase pentru a demonta acest mecanism. Ceea ce am `ncercat aici a fost s\ atragem
aten]ia asupra existen]ei sale.
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Educa]ia copiilor de ]igani :
reprezent\ri, ipoteze, dificult\]i

Teodor Cozma1, Constantin Cuco[2, Mariana Momanu3

Originea, limba, portul, obiceiurile, modul de via]\, ocupa]iile ]iganilor, ca [i
rela]iile cu românii au f\cut în repetate rînduri � de[i deloc suficient, mai ales dac\
ne raport\m la ultimele decenii � obiectul unor studii foarte serioase [i chiar al unor
monografii. ~n 1985, în Dictionnaire des Sciences Anthropologiques, Paul Bataillard
aprecia c\ ]iganii trebuie s\ constituie, în fiecare zon\, obiectul unor monografii
etnografice foarte serioase. ~nceputul de secol, ca [i perioada dintre cele dou\
r\zboaie mondiale, au înregistrat analize minu]ioase ale problemei ]iganilor, pe
coordonatele enumerate. Monografia profesorului Ion Chelcea, }iganii din România,
1944, constituie o lucrare de referin]\ pentru orice întreprindere, teoretic\ sau
practic\, în problema ]iganilor români.

}iganii constituie una dintre cele mai vechi entit\]i etnice din România [i una
dintre cele mai numeroase. Dup\ o perioad\ de ignorare, generat\ de o politic\ de
asimilare for]at\, problema ]iganilor revine azi în actualitate, mai dens\ în con]inut [i
mai complex\. Problema ]iganilor nu se mai poate pune [i, mai ales, nu se poate
rezolva numai în termenii etnografiei sau sociologiei; exist\ o dimensiune pedagogic\ a
acestei probleme, iar identificarea [i valorificarea ei constituie una dintre cele mai
importante premise ale integr\rii ]iganilor [i armoniz\rii rela]iilor interetnice.

1. Dimensiunea pedagogic\ a problemei ]iganilor ;
specificul [i dificult\]ile educa]iei la copiii de ]igani

Inser]ia optimal\ a ]iganilor în via]a social\ e condi]ionat\ de gradul lor de instruc]ie
[i educa]ie. Disfunc]iile la acest nivel se r\sfrîng negativ asupra ansamblului societal
[i asupra indivizilor sau comunit\]ilor de ]igani. Statisticile arat\, îns\, c\
frecventarea [colii de c\tre ]igani, la nivel european, e foarte redus\. O lucrare
recent\, ap\rut\ sub egida Consiliul Europei (Jean-Pierre Liegeois, 1994), ne infor-

1. Profesor la Universitatea �Al.I. Cuza�, Ia[i
2. Conferen]iar la Universitatea �Al.I. Cuza�, Ia[i
3. Asistent la Universitatea �Al.I. Cuza�, Ia[i
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meaz\ c\ din totalul de 7-8 milioane de romi, cît se estimeaz\ a fi în Europa, jum\tate
sînt de vîrsta [colarit\]ii, dar foarte pu]ini sînt integra]i într-o form\ de instruire.
Recens\mintele din 1985 [i 1989 relevau urm\toarea situa]ie:

� aproximativ 30-40% dintre copiii de ]igani merg cu regularitate la [coal\;
� jum\tate dintre ei nu au fost niciodat\ cuprin[i într-o institu]ie de înv\]\mînt;
� doar într-un procent foarte mic copiii de ]igani frecventeaz\ ciclurile gimnazial
[i liceal;
� dintre adul]i, cca. 50% sînt analfabe]i (în unele zone geografice, propor]ia se
ridic\ la 80% [i chiar 100%).

Situa]ia se explic\ [i prin reprezent\rile ]iganilor despre rostul [i func]iile [colii. ~n
marea lor majoritate, cel pu]in în cazul popula]iei mature, ]iganii nu realizeaz\ o
corela]ie direct\ între frecventarea [colii [i starea economic\ sau social\. Frecven-
tarea [colii este dificil\ [i deseori resim]it\ ca un proces dureros, care nu înlesne[te
succesul în via]\. {colarizarea mai poate fi perceput\ ca inutil\ [i ineficient\ [i pentru
c\ îi re]ine pe copii de la ucenicia în familie.

Pe de alt\ parte, nici [coala actual\ nu este pe deplin preg\tit\ pentru a primi [i a
face o educa]ie eficient\ grupurilor popula]ionale minoritare. �Fiecare stat ofer\ un
amestec ambiguu de proiecte, combin\ri de elemente bune [i mai pu]in bune. Aproape
peste tot se revine la experimente repetate [i gre[eli repetate, sporind oboseala [i
resemnarea, atît a p\rin]ilor [i copiilor, cît [i a profesorilor [i administra]iei.
Rezultatele generale sînt o pierdere de timp, bani [i energie prin metode nepotrivite
încercate permanent (Rey, 1992, p. 206). {coala trebuie s\ ]in\ seama de atitudinea
general\ negativ\ cu privire la perceperea prezen]ei romilor în [coli. Aceast\ atitudine
se manifest\ prin: refuzul unor directori sau profesori de a accepta înscrierea copiilor
de romi în [coala unde profeseaz\; tendin]a de ghetoizare sau de izolare a acestora,
în cazul în care sînt primi]i (integrarea în clase �speciale�, izolarea lor în spatele
clasei etc.); refuzul copiilor [i p\rin]ilor popula]iei majoritare de a-i primi pe ]igani
în clasele obi[nuite etc.

{colarizarea a devenit un factor crucial pentru integrare. Analfabetismul nu mai
este un plan protector, eficace pentru independen]a grupurilor de ]igani. Transfor-
m\rile în domeniul socio-economic necesit\ � dac\ ei doresc s\-[i p\streze stilul de
via]\ [i identitatea � s\ se adapteze rapid [i activ, cu ajutorul instrumentelor pe care
le pot ob]ine prin [coal\. Toate ocupa]iile tradi]ionale necesit\ acum alfabetizarea, pe
lîng\ faptul c\ e nevoie a fi adaptate la timpurile moderne, dac\ se dore[te supravie-
]uirea lor.

~n domeniul [colariz\rii ]iganilor, s-au încercat mai multe variante, care au vizat
fie structura [colii, fie metodele de predare (vezi Liegeois, 1995, p. 211).

~nfiin]area de [coli speciale pentru ]igani nu s-a dovedit totdeauna o idee bun\,
aducînd cu ea un soi de discriminare [i de imposibilitate de adaptare [i integrare.

Modificarea structurii interne a [colii prin constituirea unor clase speciale pentru
]igani constituie o alt\ variant\. Un avantaj al claselor speciale este acela c\ asigur\ o
receptare [i îmbog\]ire a propriei culturi, mai ales dac\ înv\]\torul este de aceea[i
etnie. Totu[i, ]iganii resping, de cele mai multe ori, ideea claselor specializate, în
care v\d o form\ clar\ de discriminare.

O alt\ variant\ ar fi cea a coexisten]ei claselor specializate cu clasele ordinare, în
cadrul unei [coli cu clase diverse. Func]ionarea unor astfel de clase poate produce
efecte variate [i chiar contradictorii:
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� pot fi concepute ca stagiu de tranzi]ie între ne[colarizarea copiilor [i intrarea lor
într-o clas\ ordinar\;
� pot oferi o predare �par]ial\� într-o propor]ie ce variaz\ func]ie de: capacitatea
[i dorin]a copilului de integrare într-o clas\ obi[nuit\; gradul de conflict ce
caracterizeaz\ rela]iile dintre copiii ]igani [i ceilal]i etc. � într-o alt\ variant\, clasa
special\ poate fi închis\, avînd caracterisitici de ghetto. Copiii sînt respin[i [i
chiar profesorii care predau la clasele respective sînt marginaliza]i de colegii lor.
Acest soi de apertheid marcheaz\ toate contactele [i toate schimburile dintre cele
dou\ grupuri de copii. ~ntr-o asemenea situa]ie, este posibil ca, dincolo de [coal\,
conflictele intergrupuri s\ ia forme din ce în ce mai grave [i mai violente.

Clasele închise de ]igani pot fi o form\ de tranzi]ie, dar [i de constrîngere.
�Proximitatea fizic\ pe care ele o permit nu este în mod necesar, prin ea îns\[i, un
sinonim pentru contactele socio-culturale. Din contr\, se poate spune c\ în aceste
cazuri proximitatea fizic\ îns\[i genereaz\ izolarea, sau, uneori, demonstreaz\ stig-
matizarea copiilor ]igani, a claselor lor, a profesorilor lor� (Liegeois, 1994, p. 214).

Cei mai mul]i dintre copii ]igani care urmeaz\ [coala o fac în clase ordinare.
{colarizarea în clase ordinare sau [coli ordinare este o dorin]\ comun\ [i copiilor de
]igani [i factorilor de decizie în politica educa]ional\. Exist\, îns\, tendin]a insti-
tu]iilor [colare de a integra copiii ]igani în clase pentru retarda]i sau handicapa]i, ceea
ce reprezint\ o tr\s\tur\ a politicii asimila]ioniste. O alt\ problem\ ar fi aceea c\, de
multe ori, clasele ordinare nu sînt adaptate pentru a face fa]\ exigen]elor [colare
vizînd copiii de ]igani. Clasele ordinare pot fi [i ele asociate asimil\rii politice, în
sensul c\ duc la �normalizare�, adic\ uniformizare [i pierdere a identit\]ii. De-a
lungul timpului, acest lucru s-a urm\rit cu prisosin]\. Este absurd s\ pretindem c\
tendin]ele politice nu au influen]at activitatea în clase. Din acest punct de vedere,
clasele ordinare sînt în mod real �ordinare�, parte a unui întreg care r\mîne prost
adaptat la pluralismul cultural. {colile ordinare trebuie v\zute ca o op]iune, o alterna-
tiv\. Rezultatele cercet\rilor pe aceast\ tem\ confirm\ ideea c\ integrarea cu succes a
multor copii ]igani e efectul supravegherii claselor specializate pentru o perioad\.

Vom prezenta, mai departe, analiza unui caz în care s-au experimentat, de[i pentru
scurt timp [i din motive care nu derivau direct din idealul integr\rii educa]ionale a
copiilor de ]igani, variante precum: integrarea în clase ordinare, e[uat\ înc\ de la
primele încerc\ri; constituirea unei clase speciale pentru copiii de ]igani [i � varianta
valabil\ ast\zi � func]ionarea unei [coli speciale pentru copiii ]igani.

2. Studiu de caz : {colarizarea copiilor ]igani
din satul Zanea, comuna Ciurea, Ia[i

Din totalul de 8300 locuitori ai comunei Ciurea, o suburbie a ora[ului Ia[i, apro-
ximativ 500, deci 16, 6%, sînt romi. }iganii alc\tuiesc un sat întreg, Zanea. Ini]ial,
satul a fost de români, dar, dup\ stabilirea ]iganilor în anii '60-'70, din cauza neîn]ele-
gerilor, românii s-au retras, treptat. Comunitatea de ]igani este divizat\ din punct de
vedere politic, fapt relevat de existen]a a doi buliba[i, supu[i, unul, autorit\]ii regelui,
cel\lalt, împ\ratului. Ierarhia p\turilor sociale în sînul comunit\]ii este foarte strict\.
To]i ]iganii sînt c\ld\rari, seminomazi, ceea ce complic\ situa]ia [colar\ a copiilor,
obliga]i s\ p\r\seasc\ [coala cu lunile. Mentalit\]ile determin\ atitudinea p\rin]ilor
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fa]\ de copiii nou-n\scu]i de sex feminin, abandona]i adesea în maternit\]i, dar [i fa]\
de feti]ele de vîrst\ [colar\ care rareori sînt înscrise la [coal\, iar atunci cînd se
întîmpl\, cel mai adesea este din cauza condi]ion\rii aloca]iei de între]inere a copilului
de frecventarea [colii.

Dup\ 1989, în aceast\ localitate s-au produs mai multe conflicte, aproape toate
generate de nemul]umirea ]iganilor în leg\tur\ cu func]ionarea [colii. Un prim
conflict a fost generat de inexisten]a unei [coli speciale pentru ]igani, cerin]\ impus\
de faptul c\ p\rin]ii copiiilor de români nu au acceptat [i nu accept\ în continuare
prezen]a copiiilor de ]igani la [coala din comun\. Un alt conflict a fost generat de
neprimirea certificatelor de absolvire a patru clase de c\tre ]iganii care pretindeau
acest lucru în urma unei frecven]e foarte slabe sau a unei totale neprezent\ri la [coal\.
~n contextul acestui conflict s-a ajuns chiar la încercarea de incendiere de c\tre ]igani
a [colii. Dup\ acest incident s-a încercat integrarea elevilor romi în [coala din
comun\, ceea ce a generat vii reac]ii de împotrivire din partea p\rin]ilor copiilor
români. Nici constituirea unei clase speciale pentru copiii ]igani în cadrul [colii nu a
fost de natur\ s\ detensioneze situa]ia, astfel c\ singura variant\ valabil\ a r\mas, în
continuare, func]ionarea unei [coli separate pentru ]igani, în urma repar\rii acesteia.

Obiectivele investiga]iei, într-o prim\ etap\, au constat în:
� identificarea reprezent\rilor despre [coal\ ale copiiilor de romi;
� perceperea reciproc\ a copiiilor români [i a copiiilor ]igani în perspectiva pre-
g\tirii lor [colare într-o [coal\ comun\.
Datele culese, cu preponderen]\, din interviuri [i chestionare relev\ o mare dispo-

nibilitate a copiiilor ]igani pentru integrare [i confirm\ ideea c\ educa]ia, îndeosebi
cea realizat\ în [coal\, joac\ un rol important în acest sens; relev\, în acela[i timp,
multiple dificult\]i generate de prejudec\]i, dezinteres, neinformare, probleme finan-
ciare etc. Prezent\m, în continuare, cîteva concluzii rezultate din interpretarea datelor
culese prin aplicarea de chestionare copiiilor ]igani [i români:
1. Copiii de români [i copiii de ]igani [i-au construit imagini pozitive legate de

frecven]a [colar\: 93,33% dintre copiii ]igani cred c\, de obicei, copiii români
frecventeaz\ [coala; 70,37% dintre copiii români cred acela[i lucru despre copiii
]igani;

2. Copiii ]igani prefer\, în aceea[i m\sur\ (60%), prieteni ]igani [i prieteni români;
într-un procent foarte mare (93,33%) ei au indicat c\ doresc colegi de clas\ ro-
mâni, semn al nevoii de acceptare [i integrare. Ca vecini, locuitori ai comunei [i
colegi de banc\, îns\, ei prefer\ pe ]igani. R\spunsurile confirm\, pe de o parte,
solidaritatea cu membrii comunit\]ii, pe de alt\ parte, izolarea geografic\ [i so-
cial\ a comunit\]ii de ]igani. }iganii sînt refuza]i de majoritatea (70,37%) copiiilor
români ca prieteni, colegi de banc\ sau vecini. Sînt accepta]i doar într-o m\sur\
mic\ în calitate de colegi de clas\ sau locuitori ai acelea[i comune.

3. To]i copiii de romi recunosc c\ [coala le este necesar\ pentru a înv\]a s\ scrie [i
s\ citeasc\. Ca motive ale frecvent\rii [colii, indic\: b\ie]ii, în procentul de
100%, dorin]a de a deveni [oferi cînd vor fi mari, fetele, în procent de 60%,
pentru c\ �a[a trebuie�, semn al nevoii de integrare, dar [i al unui spirit de confor-
mare mai accentuat. ~ntr-un procent ridicat, 73,33%, copiii ]igani apreciaz\ c\
frecventarea [colii poate conduce la o mai bun\ vecin\tate cu românii, lucru
remarcat de copiii români într-un procent cu mult mai mic (29,62%).

4. Mai mult de jum\tate dintre copiii ]igani nu doresc [coli proprii [i nici s\ înve]e în
limba romani, iar în ceea ce prive[te apari]ia de ziare [i existen]a unor posturi de
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radio [i televiziune în limba ]ig\neasc\ coexist\ opinii pentru [i împotriv\. P\rerile
copiiilor români difer\, îns\, de cele ale copiiilor ]igani. Majoritatea copiiilor
români (70,37%) indic\ faptul c\ romii ar trebui s\ aib\ [coli proprii, fetele fiind,
chiar, mai ferme în pozi]ia lor. Aproape 60% dintre copiii români nu sînt de acord
ca ]iganii s\ aib\ ziare, posturi de radio [i TV în limba lor, ceea ce indic\ neaccep-
tare, intoleran]\.

5. ~n timp ce copiii ]igani nu percep sau nu recunosc existen]a conflictelor între
români [i ]igani, majoritatea copiiilor români (85,18%) identific\ aceste neîn]e-
legeri ca dominant\ a rela]iilor cu comunitatea de romi din comun\.

~n condi]iile în care modificarea structurii [colii în favoarea integr\rii copiilor [i,
în general, a ]iganilor nu va fi posibil\, cel pu]in ca solu]ie imediat\, se impun conce-
perea [i experimentarea unor strategii educa]ionale adaptate specificului comunit\]ii
[colare de ]igani din aceast\ localitate (vîrste foarte mari [i diferite, lipsa de motiva]ie
sau existen]a unei motiva]ii exterioare etc.).

Educa]ia [colar\ poate constitui cheia rezolv\rii problemei ]iganilor. Nu e vorba
doar de educa]ia copiilor ]igani, ci [i de educa]ia, dintr-o perspectiv\ intercultural\, a
copiilor popula]iei majoritare. Piedica în calea integr\rii ]iganilor nu const\ doar în
lipsa de preg\tire [i nerenun]area la stilul lor de via]\, ci [i în atitudinea ne]iganilor.
�Stereotipurile tradi]ionale sînt îns\ active� (Zamfir, 1993, p. 172) [i sînt corelate cu
indiferen]a fa]\ de situa]ia social\ a romilor. Majoritarii prefer\ s\-i ignore decît s\
adopte tactici active de integrare; prefer\ s\-i men]in\ la marginea societ\]ii decît s\
depun\ eforturi pentru a-i accepta.

3. Pentru o educa]ie intercultural\

Teoretiz\rile [i ac]iunile vizînd interculturalitatea constituie consecin]a unor dificult\]i
rela]ionale ivite în situa]iile de criz\. Interculturalismul, ca principiu teoretic [i
ac]ional, s-a afirmat ca un r\spuns specific la o problem\ de teren: e[ecul [colariz\rii
copiilor imigran]i (Abdallah-Pretceille, 1986), generalizîndu-se ca solu]ie posibil\
pentru toate situa]iile problematice ce transpar din rela]iile dintre comunit\]i. Analiza
problemei ]iganilor pe coordonatele psihosocial\ [i pedagogic\ a confirmat ideea unei
educa]ii interculturale, vizînd copiii ]igani [i români, deopotriv\.

O definire comprehensiv\ a interculturalismului ne ofer\ Micheline Rey
(1984, p. 13): �Cine spune intercultural, spune în mod necesar, plecînd de la sensul
plenar al prefixului inter: interac]iune, schimb, deschidere, reciprocitate, solidaritate
obiectiv\. Spune, de asemenea, dînd deplinul sens termenului cultur\: recunoa[terea
valorilor, a modurilor de via]\, a reprezent\rior simbolice la care se raporteaz\ fiin-
]ele umane, indivizi sau societ\]i, în interac]iunea lor cu altul [i în în]elegerea lumii,
recunoa[terea importan]ei lor, recunoa[terea interac]iunilor care intervin simultan
între multiplele registre ale aceleia[i culturi [i între diferite culturi�.

Educa]ia intercultural\ vizeaz\ o abordare pedagogic\ a diferen]elor culturale,
strategie prin care se iau în considera]ie specificit\]ile spirituale sau de alt gen (dife-
ren]e sociale, economice etc.), evitîndu-se, pe cît posibil, riscurile ce decurg din
schimburile integrale dintre culturi sau, [i mai grav, tendin]ele de atomizare a cultu-
rilor. Abordarea intercultural\, se arat\ într-o lucrare editat\ de Consiliul Europei
(Perotti, 1992), nu este o nou\ [tiin]\, nici o nou\ disciplin\, ci o nou\ metodologie
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ce caut\ s\ integreze, în interoga]ia asupra spa]iului educa]ional, datele psihologiei,
antropologiei, [tiin]elor socialului, politicii, culturii, istoriei. Discursul asupra inter-
culturalului î[i extrage seva din perspectivele deschise de conexiunile disciplinare.
Educa]ia intercultural\ vizeaz\ dezvoltarea unei educa]ii pentru to]i în spiritul recu-
noa[terii diferen]elor ce exist\ în interiorul aceleia[i societ\]i [i nu o educa]ie pentru
culturi diferite, ceea ce ar presupune staticism [i izolarea grupurilor culturale. O
educa]ie conceput\ în perspectiv\ intercultural\ va resemnifica rela]iile dintre [coal\
[i alte spa]ii educative; ea va deborda zidurile [colii, prelungindu-se [i insinuîndu-se
în activit\]ile informale.

Abordarea intercultural\ refuz\ tentativa folcloric\ [i caricatural\ de apropiere a
unei culturi, stigmatizarea sau ierarhizarea valoric\ a culturilor. Perspectiva inter-
cultural\ poate conduce la evitarea tendin]elor de dispre] [i aneantizare a unei culturi
minoritare. Interculturalismul este �un instrument pentru ameliorarea egaliz\rii [an-
selor [i a inser]iei optimale a popula]iilor str\ine, europene sau nu, în via]a economic\
[i social\, punînd în practic\ dorin]a de înt\rire a drepturilor pentru to]i [i, de aici,
chiar dezvoltarea democra]iei� (Bouchez, Peretti, 1990, p. 139).

Educa]ia intercultural\ presupune o nou\ abordare a orizontului valorilor. Acestea
nu mai trebuie s\ fie concepute într-o manier\ binar\, exclusivist\ (bune-rele, ale
noastre-ale altora etc.). Perspectiva dihotomic\, maniheist\ este str\in\ ipotezei inter-
culturale.

Cercet\torii din perimetrul educa]iei interculturale relev\, în mod explicit, impor-
tan]a alterit\]ii pentru delimitarea [i constituirea identit\]ii. Micheline Rey sugereaz\
faptul c\ interculturalitatea nu presupune, cum se sugereaz\ deseori, �dreptul la
diferen]\�, întrucît acest slogan (pedagogic) conduce la apertheid [i tinde chiar s\-l
justifice. �Interculturalul este mai ales dreptul la egalitate (pe care diversitatea nu o
pune în chestiune) [i, mai ales, locul esen]ial al alterit\]ii, care simultan fundamen-
teaz\ [i reînnoie[te întreaga via]\ (individual\ [i social\) [i îns\[i cultura� (1985, p. 2).
Posibilit\]ile de adaptare ale individului devin mai largi. Individul poate actualiza un
anumit segment identitar, pentru a se ancora mai bine în situa]iile în care se implic\.
~n acela[i timp, contactul cu altul constituie cea mai bun\ ocazie de a se interoga
asupra propriei identit\]i.

Cînd se pune problema identit\]ii ]iganilor, avem în vedere identitatea lor cultu-
ral\. Prin identitate cultural\ vom în]elege apartenen]a lor la o serie de referin]e
culturale stabile, la un ansamblu de semnifica]ii, de valoriz\ri ale realului.

Perspectiva intercultural\, imprimat\ înv\]\mîntului nostru, s-ar putea lovi de anu-
mite prejudec\]i sau ar putea s\ reînvie sentimente de ur\ sau dispre], acumulate în
timp. ~nainte de a încerca s\ cultiv\m în spiritele oamenilor dorin]a de cunoa[tere [i
ata[are la alte culturi, trebuie s\ se disipeze sentimentele [i prejudec\]ile vechi;
trebuie preg\tit un �grad zero� în obi[nuin]ele [i mentalit\tile noastre, pentru a favo-
riza dezvoltarea unei atitudini interculturale autentice.

~ntre numeroasele exigen]e pe care le creeaz\ perspectiva unei educa]ii intercultu-
rale, un loc aparte îl ocup\ formarea formatorilor în sensul dobîndirii unei competen]e
transculturale prin cunoa[terea, direct\ sau indirect\, a cît mai multor medii culturale.
~n virtutea acestei exigen]e, educatorii pentru clasele de ]igani vor fi introdu[i nu doar
în problematica pedagogiei interculturale, ci [i în universul cultural al lumii ]iganilor.
E necesar ca ei s\ perceap\ stilul lor de via]\, distinctivitatea lor, pentru a realiza
ac]iunea educativ\ cu succes [i pentru a crea puntea de leg\tur\ `ntre clasele de copii
]igani [i celelalte clase, `ntre lumea ]iganilor [i cea a ne]iganilor.
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Emigran]i din Europa de Est în Olanda

Monica S\vulescu-Voudouris1

Dup\ cel de-al doilea r\zboi mondial [i în perioada Cortinei de Fier, în Olanda,
ca [i în restul ]\rilor Europei de Vest, [i-a f\cut apari]ia un grup multina]ional de
emigran]i, numit global �est-europeni� [i r\mas aproape nestudiat din punct de vedere
sociologic.

Potrivit cifrelor anuale din registrele prim\riilor, num\rul celor înscri[i pentru
ob]inerea permisului de [edere [i proveni]i dintr-una din ]\rile Europei de Est, atinge
zecile de mii.

Motivele invocate ca stînd la baza emigr\rii se refereau pîn\ de curînd în marea
majoritate la criza politic\ a sistemului din ]\rile pe care ei voiser\ sau fuseser\
nevoi]i s\ le p\r\seasc\.

Dup\ r\sturn\rile politice ce au avut loc în ]\rile fostului bloc socialist în deceniul 9,
num\rul imigran]ilor est-europeeni nu a sc\zut, ci, paradoxal, a crescut.

De remarcat este îns\ c\ politica de primire [i absorb]ie a ]\rilor gazd\ s-a schim-
bat considerabil fa]\ de ace[ti imigran]i; anul 1990 reprezint\, în aceast\ politic\, un
punct de discontinuitate.

Situa]ia este valabil\ [i în Olanda, ]ar\ renumit\ prin mult afi[ata ei �deschidere�
[i �toleran]\� fa]\ de fenomenul migra]iei. Aici, în cel mai înalt grad s-ar fi putut
vorbi pîn\ de curînd despre o continuitate de cîteva secole în receptarea [i absorb]ia
garantat\ a imigra]iei.

Orice schimbare teoretic\ asupra subiectului plaseaz\ aceast\ atitudine �deschis\�
a olandezilor fa]\ de str\ini în tradi]ie [i în istorie. Ceea ce se verific\ într-adev\r, la
o privire asupra valurilor de emigran]i care au fost accepta]i aici începînd înc\ din
secolul al XVI-lea. Fenomen cu un dublu profit, pe de o parte, pentru cei care î[i
g\seau sub cerul ]\rii mici [i înnorate acoperi[, pe de alt\ parte, pentru ]ara-gazd\
îns\[i, care dobîndea prin venirea lor mai mult\ culoare [i un mai mare renume. S\
nu mai vorbim de numele celebre de savan]i [i de filosofi, care, în vremuri de restri[te
politic\ sau religioas\ în alte ]\ri europene, s-au refugiat [i-au putut exersa liber
profesiile [i credin]ele în Olanda, spre marea ei cinste [i în folosul intr\rii ei în
circuitul european.

Imigra]ia în mas\ din alte ]\ri europene în Olanda cunoa[te cîteva mari etape.
Istoria ei începe cu flamanzii din provinciile de sud (ast\zi belgiene), care s-au
transmutat cu miile în provinciile din nord, ca urmare a r\zboiului de 80 de ani
(1568-1648).

1. Cercet\tor la European Research Center on Migration and Ethnic Relations, Universitatea din Utrecht.
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Un alt val la fel de faimos este cel al hugheno]ilor, care au p\r\sit tot cu zecile de
mii Fran]a dup\ Noaptea Sfîntului Bartolomeu [i s-au a[ezat în provinciile sudice ale
Olandei. Inchizi]ia i-a fug\rit aici în mas\ pe evreii din Portugalia [i din Spania.
Pogromurile, pe cei din Europa Central\ [i cea de Est. Posibilitatea de a-[i fructifica
for]a de munc\ i-a f\cut s\ se îndrepte spre acest col] retras al Europei pe foarte mul]i
navigatori [i comercian]i sco]ieni, greci sau belgieni.

Al doilea mare moment în istoria imigra]iei olandeze îl ofer\ decolonizarea.
Eliberarea Indoneziei (fost\ colonie a Regatului Olandez) a însemnat o transmutare

a zeci de mii de locuitori ai insulelor în perioada 1945-1958.
Din aceea[i parte de lume colonial\ au imigrat în Olanda molucii, în anul 1951,

cu istoria lor dramatic\ [i cu dubla tr\dare care i-a marcat, traumatism a c\rui vinde-
care va mai dura decenii, chiar [i la genera]iile n\scute pe alte p\mînturi.

Emigra]ia din zona Caraibelor (Surinam, Aruba, Curaçao � alte foste colonii olan-
deze), începe masiv prin anul 1951 [i se afl\ înc\ în plin proces, cu rezultate
imprevizibile.

Dar cu adev\rat spectaculoas\, periculoas\ [i dup\ cum se pare insolubil\ la nivel
social, este imigra]ia for]ei de munc\ din bazinul Mediteranei. O emigra]ie specific\
celei de a doua jum\t\]i a secolului 20, care atrage dup\ sine toate contradic]iile de
natur\ sociologic\ cu care acest sfîr[it de mileniu, ce se vrea tehnicist, pragmatic [i
umanist deopotriv\, confrunt\ omenirea.

�Gastarbeider�-ii, muncitorii cu contract, au fost �invita]i� s\ munceasc\ în Olanda
(fenomen ap\rut în aceea[i perioad\ [i în Fran]a, Belgia [i Germania), pentru muncile
grele, cum ar fi mineritul, industria grea, construc]iile de vapoare. �Invita]ia� în-
semna selec]ionarea lor de c\tre reprezentan]i ai firmelor dornice de profit, deplasa]i
în statele cele mai marginale din ]\rile respective, unde [ansele progresului economic
r\mîneau în perspectiv\ minime, [i unde locuitorii erau dispu[i, pentru o raz\ de
speran]\, s\ accepte orice condi]ii. Selectarea se f\cea, de asemenea, pe baza unor
criterii riguroase: s\n\tate de fier, pentru a nu ridica pe timpul contractului probleme
de asigurare, nivel de [colarizare cît mai redus cu putin]\, pentru a nu veni cu pre-
ten]ii de promovare, s\r\cie lucie, pentru a accepta orice salarizare ca pe o man\
cereasc\.

Condi]iile de munc\ [i de via]\ care le sînt oferite în Occident sînt [i ele pe m\sur\
(chiar dac\ � dureroas\ fa]et\ a realit\]ii � la cel mai sc\zut nivel fiind în ]ara gazd\,
ele sînt totu[i superioare celor din ]\rile de provenien]\; � m\ refer la facilit\]i de
tipul apei calde, a înc\lzirii centrale, a posibilit\]ii de a se aproviziona, fie [i la limita
de jos a s\r\ciei, dar oricum mai u[or [i mai consistent decît în ]\rile lor).

Aceast\ �perioad\ s\lbatic\� a achizi]ion\rii for]ei de munc\ str\ine dureaz\ cam
de prin 1945 pîn\ în 1960.

Boom-ul economic al anilor 60-70, boom la care imigran]ii [i-au adus partea lor
substan]ial\ de contribu]ie, determin\ guvernul s\ îmbun\t\]easc\ ceva din condi]iile
lor de via]\ [i de munc\.

Contractarea trece din mîna particularilor în mîna unor organisme centralizate [i
se face pe baza unor conven]ii guvernamentale cu ]\rile din care for]a de munc\ este
importat\; se asigur\ prin legea imigran]ilor dreptul de reunificare a familiei, dreptul
la locuin]\ [i protec]ie social\, dreptul la indemniza]ie pentru copii.

Evident este faptul c\, de[i dup\ 1971 importarea for]ei de munc\ este controlat\
pe toate c\ile, constatîndu-se o infla]ie de str\ini, totu[i, num\rul celor care imigreaz\
din ]\rile slab dezvoltate în Olanda nu este în sc\dere, ci în vertiginoas\ cre[tere ([i
aici m\ refer doar la imigra]ia legal\).

M. S|VULESCU-VOUDOURIS
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Valul nu mai poate fi oprit sau ]inut sub control, pîrghiile legale sînt for]ate la
maximum, apare pe lîng\ unificarea familiei a[a numita �imigrare în lan]� (dreptul
copiilor din cea de-a doua genera]ie de a-[i aduce partenerii din ]\rile de provenien]\),
coruperea patronului [i a autorit\]ilor etc.

Guvernul ajunge [i el la concluzia c\ muncitorul cu contract nu mai este un
personaj temporar [i marginal în peisajul ]\rii, ci el devine locuitor permanent. De-a
lungul ultimilor ani denumirea lui se tot schimba, în documentele oficiale el a fost
�gastarbeider�, apoi a devenit �imigrant�, acum se nume[te �alohton�. {i tendin]a
este s\ fie p\strat în categoria �alohtoni� pîn\ la a n-a genera]ie, chiar dac\ el s-a
naturalizat [i a devenit deci cet\]ean olandez de decenii, chiar dac\ pe p\mîntul
acestei ]\ri mici [i înnorate s-au n\scut nu numai copii lui ([i ei alohtoni, desigur),
dar chiar [i nepo]ii (idem).

La marea mas\ a imigran]ilor din bazinul Mediteranei, care î[i primesc dreptul de
[edere în schimbul unei presta]ii, a doua jum\tate a secolului 20 adaug\ (pe baza
faimosului tratat al drepturilor omului de la Geneva, la care Olanda este [i ea sem-
natar\) masa refugia]ilor religio[i [i politici. Ei sînt cre[tini din ]\rile fundamentaliste,
refugia]i politici din ]\rile Europei de Est, [i ... nu numai din ]\rile Europei de Est,
ci din Uganda, Chile, Uruguay, Argentina, Etiopia, Eritreea, Vietnam, Cambodgia,
Ghana etc.

Anul 1980 este sub acest aspect un an de cotitur\ în îns\[i definirea statutului
]\rii. O cotitur\ despre care mai mult se tace decît se vorbe[te; analizîndu-se raportul
între num\rul imigran]ilor [i al emigran]ilor [i perspectivele de viitor ale acestui
raport, s-a constatat c\ Olanda este [i va fi o ]ar\ în care num\rul intr\rilor va fi cu
mult mai mare decît al ie[irilor. Ceea ce înseamn\ ... ]ar\ de imigra]ie. Ceea ce
înseamn\ deopotriv\, politic\ restrictiv\, pentru a se mai salva totu[i din elementul
autohton, ceea ce se mai poate salva, înainte de a fi prea tîrziu.

~n aceast\ lume suprasaturat\ de popula]ie alohton\ [i ca atare xenofob\, î[i face
deci apari]ia imigrantul est-european. ~ntîi timid, azi unul, mîine altul, refugia]i
politici care sînt la începutul perioadei crezu]i pe cuvînt, apoi, pe m\sura trecerii
anilor li se cer din ce în ce mai multe documente doveditoare ale particip\rii lor la
activitatea antistatal\ din fostele ]\ri socialiste; în ultimele dou\ decenii, num\rul lor
cre[te în propor]ie direct\ cu declinul politic [i economic al ]\rilor din care vin,
pentru ca dup\ 1990, valul lor s\ for]eze grani]ele ]\rii, s\ produc\ o adev\rat\ criz\
în criteriile de acceptare a statutului de refugiat, o politic\ din ce în ce mai drastic\
de acceptare [i o contrareac]ie xenofob\ f\]i[\ din partea popula]iei locale.

Despre lumea fr\mîntat\ [i dramatic\ a imigra]iei, imigrantul din ]\rile Europei
de Est nu de]ine de acas\ nici o informa]ie. Pentru el Occidentul înseamn\ libertate
politic\ total\, protec]ie social\ [i p\mînt al f\g\duin]ei.

Dezinformarea lui este rezultatul unui dublu demers negativ: pe de o parte, scîrbit
de fabrica de minciuni a lumii a[a zis �comuniste�, orice informa]ie care i-a parvenit
a fost taxat\ automat drept neadev\rat\; pe de alt\ parte, propaganda politic\ [i
reclama mediatizat\ [i ieftin\ a societ\]ilor de consum despre ]\rile lor de lapte [i
miere, întrez\rite parcimonios [i dobîndind astfel valoarea fructului oprit, l-au f\cut
credul ca un mielu[el, într-o lume f\r\ s\raci, doar cu zgîrie nori, cu protec]ie social\
garantat\ [i cu întreprinderi lesnicioase [i luxoase, în care el este a[teptat, ca s\ fie
numit [ef.

Est-europeanul se treze[te deci aruncat la gr\mad\ în aceast\ mas\ pestri]\ de
�alohtoni� pe vecie.
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El vine în contact cu un anume segment al societ\]ii, este orientat automat spre
acest segment, pîrghiile sociale sînt puse în func]iune (institu]ii de înregistrare, [coli
pentru înv\]area limbii, cartiere în care prime[te locuin]\), pentru a-l plasa [i a-l
p\stra în acest segment.

Lui i se cere s\ se adapteze nu noii societ\]i, ci unui anumit segment al noii
societ\]i, lumea str\inilor, a imigran]ilor. Cu care se aseam\n\ în noile condi]ii de
existen]\, dar [i de care se deosebe[te prin factori esen]iali.

Printre imigran]ii est-europeni exist\ dou\ categorii distincte: fie cei cu înalt nivel
profesional (de cele mai multe ori cu o motiva]ie politic\ a emigr\rii), un �brain
drain� sui generis, care tr\ie[te marea dram\ [i umilin]\ a nerecunoa[terii capacit\]ii
intelectuale, fie refuza]i ai oric\rei profesii [i ai muncii cinstite (cu o motiva]ie econo-
mic\ a emigr\rii), care sper\ f\r\ temei s\ se realizeze în condi]iile str\in\t\]ii [i/sau
îngroa[\ mai devreme sau mai tîrziu într-un num\r de cazuri rîndurile asocialilor [i al
celor cu comportament criminal.

S\ analiz\m mecanismele de supravie]uire social\ a acestor categorii, asem\n\rile
[i deosebirile lor fa]\ de alte p\turi de imigran]i.

Spre deosebire de �gastarbeideri� deci, printre est-europeni sînt mul]i cu un înalt
nivel de preg\tire intelectual\. Ceea ce pare pentru institu]iile cu care vin în contact
un non-sens [i o situa]ie imposibil de etichetat, deci care trebuie neutralizat\.

Imigrantul, pentru func]ionarul guvernamental, reprezint\ o lume primitiv\, cu
[anse sociale reduse, care a imigrat pentru a profita de sistemul de asigur\ri sociale
bine pus la punct al Olandei, [i c\ruia trebuie oricum s\ i se taie din preten]ii.

Din acest punct de vedere, lumea imigran]ilor cunoa[te situa]ii intrate deja în
folclor, cum ar fi povestea doctorului în estetic\, c\ruia i s-a dat sfatul, la biroul de
plasare a for]elor de munc\, s\-[i deschid\ un salon de înfrumuse]are (un cabinet de
cosmetic\, deci), sau istoria inginerului constructor de avioane, care a fost înscris
automat la un curs de mers cu bicicleta. Fiindc\, dac\ e[ti str\in, trebuie s\ te
compor]i ca str\inii, or, personalul din institu]iile care deservesc str\inii trebuie s\
bifeze anumite activit\]i potrivite lor. {i se [tie, mai ales din experien]a avut\ cu
imigran]ii din ]\rile fundamentaliste, c\ str\inii nu [tiu s\ mearg\ cu bicicleta. De ce
ar [ti atunci un alt imigrant din Europa de Est? El trebuie �adaptat�, el trebuie
�emancipat�, el va tr\i aici la un nivel material derizoriu, nu-[i va putea cump\ra din
ajutorul de [omaj o ma[in\, deci trebuie ajutat totu[i s\ se descurce: ce mijloc de
transport este mai ieftin decît bicicleta?

Spre deosebire de imigran]ii din Asia [i din Africa, imigrantul est-european face
parte dintr-o imigra]ie intra-european\. Ca atare, potrivit oric\rei teorii sociologice
referitoare la procesele adapt\rii, situa]ia lui ar trebui s\ fie mult mai u[oar\ pe pia]a
de munc\.

Dar, spre deosebire de absolventul unei universit\]i germane, franceze sau en-
gleze, spre exemplu (deci tot din cadrul imigra]iei intra-europene), care oricînd poate
ocupa în Olanda o func]ie de conducere, diploma absolventului est-european nu este
echivalat\.

Ignoran]a func]ionarului guvernamental este din acest punct de vedere cras\. Des-
pre calitatea studiilor în Europa de Est el nu [tie nimic. Sau... poate nu vrea s\ [tie,
ca s\ evite dintru `nceput orice concuren]\. Fiindc\ datorit\ studiilor [i al nivelului
lui intelectual, imigrantul est-european este un adev\rat pericol în concuren]a pentru
un loc de munc\. Or, pia]a de munc\ a dobîndit [i aici în ultimii ani s\lb\ticia junglei.

Ca brain drain, în compara]ie cu brain drain-ul din fostele colonii, intelectualul
est-european are o pozi]ie dezavantajat\. La acela[i nivel profesional, el este handi-

M. S|VULESCU-VOUDOURIS
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capat de faptul c\ nu cunoa[te limba [i sistemul de lucru propriu ]\rii de imigrare;
ceea ce pentru un intelectual din Surinam sau Aruba, spre exemplu, crescut [i educat
în limba [i cultura olandez\, nu reprezint\ nici un impediment.

De asemenea, spre deosebire de imigrantul din Surinam, din Indonezia sau din
Aruba, fa]\ de care guvernul olandez consider\ c\ are anumite datorii morale, ca
locuitor al fostelor colonii, fa]\ de imigrantul est-european autorit\]ile nu se simt în
nici un fel r\spunz\toare. El a primit ajutorul umanitar bazal (permis de [edere [i
permis de lucru) în rest, s\ se descurce cum poate. Sau, mai degrab\ cum nu poate,
fiindc\ legisla]ia muncii este riguroas\ [i perfect pus\ la punct: un om cu studii
superioare nu poate fi încadrat decît ca om cu studii superioare, or, presta]ia nu
corespunde preten]iilor, din cauza lipsei cuno[tin]elor perfecte de limb\. Dac\ renun]i
la studiile superioare de bun\voie (oricum ele nefiind recunoscute oficial), e[ti totu[i
un handicapat din cauza experien]ei de munc\ pe care trebuie s-o descrii la orice
solicitare cu lux de am\nunte. Or, legisla]ia muncii spune r\spicat: la atî]ia ani de
serviciu, salarizarea trebuie s\ se înscrie în tarife fixe; pricin\ din care, de cele mai
multe ori, imigrantul din Europa de Est aude din gura patronului c\ el, cu experien]a
lui de munc\ este �prea scump� pentru firm\.

Pe aceast\ pia]\ de munc\ s\lbatic\, imigrantul economic din Europa de Est nu
este nici el mai fericit. Sistemul socialist în care a fost obi[nuit s\-[i cî[tige existen]a
l-a obi[nuit cu o anumit\ siguran]\ a muncii, l-a f\cut s\ cread\ c\ �statul� are fa]\
de el anumite obliga]ii de plasare în circuitul muncii, i-a diminuat din mobilitate;
lumea în care s-a lansat aici este str\in\ [i plin\ de ascunzi[uri [i subtilit\]i sub
aparenta ei ordine [i rigoare.

Spre deosebire de �gastarbeider�, imigrantul din Europa de Est nu a fost �invi-
tat�, ci acceptat. Pentru venirea lui aici nu s-au semnat contracte între guverne, el nu
reprezint\ din punct de vedere numeric un balast pentru societate, cre[terea rapid\ a
popula]iei de provenien]\ alohton\ nu-l include [i pe el, soarta lui [i a copiilor lui nu
ridic\, deci, semne de întrebare la nivel na]ional [i nu trebuie, deci, studiat\ socio-
logic. El nu apar]ine �grupului target�, reprezint\ o categorie social\ sc\pat\ din
vedere, uitat\.

Anul 1990 aduce, prin multiplicarea pe toate planurile a contactelor dintre Europa
de Est [i de Vest, o schimbare de optic\ la nivel guvernamental, atît de o parte, cît [i
de alta.

Imigrantul din Europa de Est, dup\ cî]iva ani de la imigra]ie, vine în aceast\ nou\
conjunctur\ cu cuno[tin]e [i capacitate de munc\ în ambele sisteme. El poate func-
]iona ca om-pod între cele dou\ ]\ri, cea de emigrare [i cea de imigrare. ~i vor recu-
noa[te oare sau nu cele dou\ ]\ri aceast\ func]ie? Dac\ aceast\ schimbare istoric\
reprezint\ un avantaj sau un dezavantaj pentru imigrantul est-european � este tema de
studiu a proiectului ini]iat `n 1996 de ERCOMER � European Research Centre on
Migration and Ethnic Relations de la Universitatea din Utrecht.

Sper\m ca datele cercet\rii s\ lumineze multe aspecte ale unei problematici stu-
diate cu acest prilej în premier\ european\.
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O vecin\tate incomod\: cuplurile
de converti]i la ortodoxie [i vecinii lor

în Ia[ii primei jum\t\]i de secol XIX

Mihai-R\zvan Ungureanu1

Converti]ii la ortodoxie nu s`nt o raritate în Ia[ii începutului de secol trecut. Ei
sperau ca, prin schimbarea statutului confesional, s\ ob]in\ avantaje însemnate într-o
societate destul de refractar\ la în]elegerea [i acceptarea variet\]ii culturale cl\dite pe
diferen]a etnic\ sau religioas\. De cele mai multe ori, privilegiile motiveaz\ o decizie
at`t de complicat\ [i de dificil\, ce atrage ruptura definitiv\ cu mediul originar. Prin
botezare, neofitul � alt\dat\ un marginal datorit\ apartenen]ei la un grup etnic sau/[i
cultural minoritar � devine membru al majorit\]ii ortodoxe autohtone [i îi s`nt
recunoscute drepturile ce decurg din învestirea cu aceast\ nou\ calitate social\. ~n
plus, bun\voin]a, nesuspectat\ � în timpul catehezei � de fariseism, îi este r\spl\tit\
cu scutirea de impozite (pe o perioad\ dat\ sau pentru o genera]ie), cu acordarea
unor licen]e de comer] sau de produc]ie care s\-i asigure un trai lini[tit m\car în
primii ani de la �botez� 2. Nu mai pu]in important este faptul c\ patronul spiritual �
na[ul � descarc\ asupra celui luat sub obl\duire întreaga autoritate simbolic\ ce-l
define[te în societate, garant`ndu-i sinceritatea [i inten]ia de integrare. Bun\oar\,
boteza]ii principelui sau ai doamnei sale nu ajung niciodat\ ni[te persoane oarecare;
influen]a de care abuzeaz\ dovede[te c\ locul lor, aidoma celor n\[i]i de familiile
boiere[ti cu stare sau de negustorii însemna]i, de ierarhii cu predilec]ii misionare, se
g\se[te printre domestices, între apropia]i, ca oameni de încredere [i devota]i
ocrotitorului lor 3. Din aceste motive, nici mariajele în care se implic\ � de multe ori
perfectate în preajma convertirii, ele însele gajuri de seriozitate � nu s`nt rare.

1. Asistent la Universitatea �Al. I. Cuza� Ia[i
2. �To](i) acei c`](i) vin din lege str\in\ r\t\cit\ la pravoslavnica credin]\ nu numai c\ de c\tr\ înaltili

st\p`niri s\ ocrotesc întru toate, dar s`nt socoti](i) [i cu mil\� � st\ scris într-o jalb\, adresat\
mitropolitului, a lui Dimitrie Botezat din Iaºi, la 28 iulie 1831. Cererea viza ob]inerea unui act care
s\ dovedeasc\ realitatea convertirii [i care s\ poat\ fi luat în seam\ de autorit\]i ca scutire de impozite
[i munci publice (Arhivele Statului Ia[i � în continuare ASI, fond Litere, B/106, f. 1). Miluirea este
�un obicei din vechime� (Ibidem, f.12) [i prive[te pe to]i cei care �s-au împreunat cu norodul
pravoslavnic� (Ibidem, f. 13v.).

3. V. [i Mihai-R\zvan Ungureanu, C`teva aspecte ale regimului integr\rii confesionale în Moldova.
Genealogii de �boteza]i� în �Arhiva Genealogic\�, I(VI), 1994, 1-2, pp. 229-237.
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C\s\toria înseamn\, cel pu]in aparent, stabilitate social\ [i catalizeaz\ integrarea,
îndeosebi în cazurile cuplurilor mixte din punct de vedere confesional, unde prezen]a
partenerului autohton înlesne[te acceptarea social\ a neofitului 1. ~n consecin]\, con-
vertitul se reg\se[te frecvent în perechea mixt\. Dar stabilitatea ei este precar\; o
dat\ cu instalarea rutinei de comportament în cadrul cuplului, episodul dramatic al
desp\r]irii de mediul nativ sau presupozi]ia unei convertiri factice, nesincere, devin
pretexte pentru separa]ia so]ilor. Dac\ preacurvia, be]ia, neîngrijirea casei [i a familiei
constituie oricum temeiuri ale ac]ion\rii în justi]ie 2, acuza secundar\ a nesincerit\]ii
confesionale func]ioneaz\ aproape perfect, sensibiliz`nd instan]a canonic\ [i influ-
en]`ndu-i hot\r`rile.

~n toate cazurile de desp\r]ire, procedura decurgea dup\ un tipic relativ simplu,
f\r\ prea multe complica]ii birocratice. Legiuirii Calimah, care reglementa raporturile
dintre consor]i sau succesiunea marital\, definea motivele plauzibile pentru intentarea
ac]iunii de divor] [i stabilea drepturile fiec\rei p\r]i asupra averii comune, i se ad\uga
judecata canonic\, sentin]\ executorie bazat\ pe ancheta s\v`r[it\ de Dicasteria mitro-
politan\ la sesizarea celei mai importante fe]e biserice[ti din principat. Pricina nu se
putea judeca precum o spe]\ civil\, înaintea �tribunalelor politice[ti�, dec`t dup\ pro-
nun]area hot\r`rii canonice, care consfin]ea desfacerea leg\turii duhovnice[ti dintre
parteneri. Jalbei prezentate de reclamant mitropolitului îi urma în[tiin]area celeilalte
p\r]i, iar r\spunsului acesteia din urm\, o cercetare am\nun]it\, ai c\rei executan]i
erau, de obicei, preo]ii parohiilor de care apar]ineau împricina]ii. Sinteza m\rturiilor
culese de parohi constituia �anaforaua pricinei�, act supus judec\]ii mitropolitane,
consemnat\ în apostila autograf\ a înaltului ierarh.

Am selectat c`teva cazuri de divor] din perioada pre- [i post- regulamentar\
(1832), petrecute în Ia[i, care implic\ m\car un partener �botezat�. Aten]ia noastr\
s-a îndreptat c\tre probele convocate de anchetatori pentru alc\tuirea anaforalei dicas-
teriale; depozi]iile, fie ale martorilor oculari, fie indirecte, reproduc [i fapte reale, [i
stereotipuri mentale, schi]`nd defini]ia social\ a categoriei umane descrise aici.

C`nd rela]iile dintre o oarecare Maria [i so]ul ei, Ilie �botezatul din evreu�, s-au
stricat într-at`t înc`t nu mai putea fi nicicum prilej de împ\care, nemul]umita con-
soart\ a înaintat o pl`ngere la Mitropolie pentru a se desface [i leg\tura duhovniceasc\
dintre ei, p`r`ndu-l pe Ilie cum c\ ar fi r\mas �numai cu numile de cre[tin, iar în
fapt\ tot jidov� 3. Ilie, afirma soa]a pornit\ pe r\zbunare, nu prime[te �duhovnicirea,
doctorie suflet<ului>, nu priim\[ti am`ndoiele posturi, legi nu p\z\[ti (...), alte

1. Codul Calimah precizeaz\ clar c\ una dintre condi]iile c\s\toriei mixte în Moldova este garantarea
calit\]ii rela]iilor maritale: �Str\inului ce voie[te a se c\s\tori în ]ara aceasta s\ nu i s\ dea voie p`n\
nu va aduce cea de trebuin]\ [i vrednic\ de credin]\ dovad\ cum c\ nu are nici o legiuit\ oprire întru
aceasta [i p`n\ nu va da [i chez\[ie pentru siguran]a c\s\toriei� (paragraful 80 în Codul Calimah, ed.
Andrei R\dulescu, Bucure[ti, 1958, p. 93). Proba invocat\ este, în acela[i timp, [i o prob\ a
botezului ortodox, în cazul mariajului cu un pravoslavnic. Nu s`nt rare divor]urile � în cuplurile
omogene confesional � datorate convertirii unuia dintre parteneri la ortodoxie; o asemenea separare
nu atr\gea [i partajul judec\toresc sau, cum afirm\ documentul, �înso]irea se dezleag\ f\r\ p\gubirea
am`nduror p\r]ilor� (paragraful 153, Ibidem, p. 117). C\s\torindu-se în rit ortodox, un str\in putea
s\-[i refac\ via]a f\r\ s\ mai ]in\ cont de anii petrecu]i �în neagra hain\ a ne[tiin]ei de Dumnezeu�.
C`nd o Maria Botezata din Ia[i, so]ie a lui Iordachi buluba[a, pomenea de primii ani ai vie]ii ei în
capitala Moldovei, nu uita s\ precizeze c\ �a socotit bine s\ se c\s\toreasc\ fiind strein\�. Cel care a
înzestrat-o [i i-a g\sit b\rbat era un boier de starea a treia, serdarul Chiriac Dascalul (ASI, fond
Mitropolia Moldovei [i Sucevei � în continuare MMS, B. 38/ 1830, f. 1).

2. V., de exemplu, paragraful 121 (�Desfacerea c\s\toriei cu p\gubirea din pricina femeii�), Ibidem,
p. 105.

3. ASI, MMS, B. 32/ 1829, f. 1.
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rug\ciuni nu le priime[ti�, ba înc\ o îndeamn\ s\ mearg\ �la }ara Le[asc\, de unde
este el, supt închipuire a veni la r\t\cire cei dint`i� 1. Ilie � se în]elege � este un
proasp\t convertit la ortodoxie, înc\ nesigur de oportunitatea gestului s\u [i dornic s\
revin\ la locul de ba[tin\, poate chiar [i la credin]a p\rin]ilor s\i. Nici Maria, îns\,
nu este str\in\ de fr\m`nt\rile suflete[ti ale consortului. Iat\ ce m\rturise[te: �fiind
de legea evreiasc\, dup\ ce m-am r\dicat în cuviincioasa v`rst\, am în]\les adiv\rata
credin]\ a Bisericii R\s\ritului [i în acela[i merunt\ (minut � n.n.) îndat\ am [i f\cut
hot\r`re a m\ lep\da de p\rin]i [i neamul [i orice avere, numai s\ c`[tig Sf`ntul Botez
[i cre[tiniciia ca credin]\. Pronie cereasc\ m-au ajutorat a c`[tiga dorin]a ar\tat\, on
Il`ie j`dov botezat m-au luoat întru înso]`re luie[i muieri, dup\ viclenitoarile lui
chipuri ce-au urmat an(i) doi...� 2. Iar împotriva so]ului, care �voie[ti a m\ aduce de
la lumin\ la credin]a ce am avut-o înt`i� 3, se ridica decis\ a se rupe de el, ca de unul
de la care [i-a �r\dicat n\dejdile�, nemaisuport`nd �mai mult a vide lege [i Sf`nta
Biseric\ oc\r`t\ [i neb\gat\ în seam\ de c\tr\ un nelegiuit� 4. Procesul � din care am
început s\ cit\m �pricina întemeietoare� � dateaz\ din 1829.

M\rturiile, str`nse de un preot din mahalaua Bunavestire din Ia[i, s`nt foarte bo-
gate în am\nunte. Unele arat\ �ro\a [i netrebnica urmare a Mariei�, care, împreun\
cu iubitul ei, merge �în toate zilele [i în toate nop]ile (...) pe la boieri de cere amilos-
tenii sub cuv`nt c\ i-ar fi so]ie (acestuia din urm\ � n.n.)� 5. ~ns\ parohul afl\, prin
cercetarea direct\, c\, �în trecere de [apte luni�, nici un vecin �nu i-au v\zut merg`nd
la biseric\, cum [i posturile de-a pururea m`nca(u) carne [i miercurea, [i vinerea
am`ndoi, iar\ alte închin\ciuni cu(m) or fi avut nu au nici o [tiin]\� 6. Testatorii erau
oameni cu greutate, al c\ror cuv`nt cu greu putea fi pus la îndoial\ (unul dintre ei se
recomanda ca buluba[ la H\tm\nie). P`r`tul nu a a[teptat pasiv rezultatele anchetei;
dup\ c`teva zile, se înf\]i[a la Dicasterie promi]`nd c\ �o va dovidi pe j\<luitoa>re
ci esti de douî ori botezat\� 7, el sus]in`nd c\ are suficien]i martori megie[i gata s\
jure: �1-iu. C\ neadev\rul arat\ pentru c\ o tragi (pe Maria � n.n.) la legea ce(a)
dint`i; 2. C\ la beseric\ el mergi totdeauna (...); 3. Preao]i priime[ti în m\h\laoa;
4. Legea pravoslavnic\ o p\z\[ti întocmai�. �Ar\t\rile� ei s`nt, sus]ine Ilie Pavlovici,
�cu n\p\stuire [i nedrepte� 8. ~ntr-adev\r, Ilie izbute[te s\ arate, sprijinindu-se pe
spusele fo[tilor ei cons\teni, c\ Maria s-a botezat mai înt`i la Bulbucani (]inutul Ia[i),
locul ei de ob`r[ie 9. Acolo îi fusese na[ sp\tarul Ca]ichi �[i botez`ndu-s\, numai vro
trei luni de zile ar fi [\zut, apoi neast`mp\ratul ei n\rav al desfr`n\rii ner\bd`nd-o, au
fugit iar(\)[i la jidovi, la un cumnat al s\u Leiba, [i, prin chipurile lui, noaptea, cu
cazacii, îmbr\cat\ jidove[te, ar fi trecut-o Prutul d`nd-o în m`na jidovilor [i ar fi
vie]uit jidove[te p`n\ la venirea turcilor, c`nd un alt cumnat al ei, Condurache,
hristiian, ci are so]ie pi o sor(\) a ei botezat\, v\z`nd-o [i cunosc`nd-o, au f\cut [tire
dreg\toriei de la B\l]i, [i de acolo trime]`nd-o în judecat\ cu jidovii de la Chi[in\u [i
ap\r`ndu-s\ ei c\ n-at fi [tiut-o c`t au ]inut-o la d`n[ii c\ iaste botezat\, abia ar fi
sc\pat� 10. {i vecini, [i rude � din Moldova sau din Basarabia � acord\ o deosebit\

1. Ibidem, f. 3.
2. Ibidem.
3. Ibidem.
4 Ibidem, f. 1.
5. Ibidem, f. 7.
6. Ibidem, f. 9.
7. Ibidem, f. 10 v.
8. Ibidem, f. 11.
9. Ibidem, f. 15 � 15 v.
10. Ibidem, f. 17 v.
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aten]ie accidentelor biografice ale Mariei [i-i urm\resc îndeaproape atitudinea fa]\ de
religia majoritar\; conduita, certificat\ de martorii oculari, este neconform\ cu ceea
ce se a[teapt\ de la un convertit.

La 1830, o alt\ Maria Botezata, consoarta lui Iordache Buluba[a din Ia[i (v. nota 3),
cercetat\ în acela[i mod de preotul mahalalei, era cunoscut\ de megie[i ca �botezat\
înainte revolu]`ii (de la 1821 � n.n.)� [i �m\ritat\ cu un fran]uz ce s\ chema Jan, pi
careli eu (martorul interogat, serdarul Chiriac Dascalul, na[ de botez al Mariei � n.n.)
îl avem d\dac\ la copii, [tiind limba fran]ozasc\� 1. Martorii cunosc, îns\, [i faptul c\
Maria este �foarte aprig\ [i g`lcevnic\ [i oc\r\[te nu numai pre so]ul ei, ci [i pre
megie[i, mai ales dac\ se îmbat\� 2, c\ �s\ iu]\[ti, îl oc\r\[ti [i îl faci t`lhar�. Dar
mai r\u în ochii vecinilor � se recunoa[te în anchet\ � este c\ ace[tia �v\d b\t\lii [i
sfezi [i îl sudui pe d`nsul de cruce [i de legi asemene ca un b\rbat�3.

C`nd Rari]a s-a hot\r`t s\ se despart\ de Costache Botezatu din Ia[i 4, la 1835, a
invocat infidelitatea so]ului [i violen]a al c\rei obiect era. Din cercetarea întreprins\
de un preot de la m\n\stirea Barnovschi reie[ea c\, dincolo de �g`lcevitoriul haractir
al p`r`tului�, la nervi �suduie cu feliuri de cuvinte sc`rnave ating\toare de cele
sfinte� 5. Obligat ca, prin divor], s\ returneze zestrea so]iei, Costache semneaz\ un
zapis de împ\care, leg`ndu-se nu doar s\ poarte de grij\ familiei [i gospod\riei, ci s\
[i �urmeze ducirea mea în toat\ duminica la bis\ric\, la posturili îns\mnati s\ m\
isp\v\duiesc, precum [i celante ali cre[tin(\)t\]ii, pentru ca s\ nu fiu în pripus ca un
nou botezat c\ nu urmez ale cre[tin\[tii pricum s\ cuvini�. La �împotriv\ urmare�,
ar consim]i s\ fie pedepsit dup\ canon [i �îndep\rtat de legea cre[tineasc\� 6. Ancheta
a stabilit c\ am`ndoi so]ii s`nt vinova]i de preacurvie, dar c\ lui Costache nu i se pot
ierta blasfemiile, drept pentru care, dovedit de martori ca �nesupus credin]ei locului�,
va cere mitropolitului o ultim\ favoare: �c\ci pentru c\ eu m\ aflu luminat cu
Sv(`ntul) Botez din na]`ia evreiasc\, spre a s\ înr\d\cina mai bine în mine credin]a
aceast\ dreptsl\vitoare, s\ m\ duc la una din monastiri� 7.

Nici finii lui Gheorghe Asachi, Evdochia M\iasca [i Ioan Botezatu, nu au sc\pat
de privirea atent\ a vecinilor. ~n jalba ei, Evdochia m\rturise[te c\, la [ase luni de la
c\s\torie, �au început a-[i tractarisî haractirul barbatul meu�, b\t`nd-o [i, prin
urmare, �st`rnind pe megie[ii a privi la noi ca la o minune vrednic\ de privire�. ~n
plus, el �suduie Sf`nta Lege [i crucea, întinz`ndu-s\ cu sudalme p`n\ la protectuitoare
st\p`nirea a legii, la care batjocur\ adun`ndu-s\ norodile din mahalaoa, ap\r`ndu-m\
de el, s\ minuna, sf\tuindu-l s\ nu s\ ating\ de st\p`nire sfintelor a legii, asupra
c\rora s\lb\ticindu-s\ s\ porne cu b\t\lie, fiind zioa� 8. Vecinii afirm\ c\ Ioan Botezatu
�nici datorie cre[tineasc\ nu urmeaz\, ba sudui Crucea, Lumina, Ivangheliia� 9, c\
�o suduie pe nevast\ de Sf`nta Cruce în huiet [i calabal`c de batalie� 10, �fiind cu totul
dezbr\cat de haracteriu�. Angajat pentru o vreme la Consulatul Prusiei, nu i-a fost

1. ASI, MMS, B. 38/ 1830, f. 9.
2. Ibidem, f. 7.
3. Ibidem, f. 7 v.
4. ASI, MMS, B. 49/ 1835, f. 9 � 9 v., 11 � 11 v.: �Eu în vremi afl`ndu-m\ în lege ovreiasc\ [i v\z`ndu

c\ e[ti cu totul m`r[av\, m-am lep\dat cu totul priimindu Sf`ntul Botez cre[tinesc, p\zindu-l [i ast\zi
dup\ legi�, îns\ isc\le[te �cu condeiul meu� cu caractere ebraice (f. 39 v.)!

5. Ibidem, f. 2.
6. Ibidem, f. 4 � 4 v.
7. Ibidem, f. 34 � 34 v.
8. ASI, MMS, f. 1 � 1v.
9. Ibidem, f. 6.
10. Ibidem, f. 10 � 10 v.
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greu s\ ob]in\ de la dragoman, Iosef von Neigebauer, un certificat de bun\ purtare,
unde este specificat [i detaliul convertirii sale, din religia mozaic\, la ortodoxie. ~ns\
prima persoan\ care l-a suspectat de necredin]\ a fost chiar so]ia lui 1, care � se
men]ioneaz\ în cuprinsul actului � �mai v`rtos îi arunc\ în tot ceasul lege lui ce de
mai înainte, numindu-l «j`dan spurcat» p`n\ trage el sabia asupra ei� 2. O a doua
cercetare, f\cut\ la c`]iva ani dup\ împ\carea p\r]ilor (1843), scotea la iveal\ � în
urma depozi]iilor semnate sau adeverite de vecinii cre[tini � faptul c\ Ioan Botezatu
�la biseric\, dup\ datoria cre[tineasc\, nu merge, av`nd petrecire sa pururi cu j`dovii
[i s\rb`nd cu ei; post nu ]`ni�. Altcineva ar\ta c\ �înspre zioa de Pa[ti, toat\ noapti
aceea au petrecut cu j`dovii [i la toaca înt`i, c`nd toat\ lume mergi la biseric\, el
petreci cu j`dovii, m`nc`nd carni în T`rgul de Sus� 3. Acest detaliu, al\turat repro-
[urilor privitoare la starea casei, la administrarea zestrei [i la furtul pu]inelor bijuterii,
este reprodus de Evdochia în jalba adresat\ Mitropolitului, prin care solicita, pe un
ton rug\tor, deplina desfacere de so] dup\ v\dite încerc\ri nereu[ite de închegare a
c\s\toriei: �di vremi c\ el s-au botizat [i c\ s\ g\s\[ti adiv\rat cre[tin, apoi trebui di
istov s\ s\ lepidi de neamurile sale, iar nu el s\-i ocroteasc\ de toate celi trebuitoare
pentru ali m`nc\rii [i pentru ali îmbr\c\mintii, pi l`ng\ cari apoi [i pitrecire cu ei în
m`nc\ri [i în b\uturi deopotriv\ ca un j`d(o)v, de cari to](i) r`d, z`c`nd cum c\ de[i
esti botezat, dar tot j`dov s\ nume[ti (s.n.), fiindc\ pitrecire osp\]ului s\u di-a purure
urmeaz\ la un j`dov ghebos cu numili Boroh, p`r\ c`nd, s`mb\t\ spre duminic\ înspri
~nviere Domnului nostru Isus Hristos, merg`nd eu (Evdochia � n.n.) la biseric\,
întov\r\[it\ [i de so]ie lui Costandin ab\geriu [i altile, ne-am uitat pe fereasta acealui
j`d(o)v [i l-am v\zut chiar în adiv\r [\z`nd cu j`dovii la mas\� 4. Dicasteria va
pronun]a divor]ul specific`nd, ca motiv conex celor care întemeiaz\ ac]iunea, lipsa de
credin]\ a lui Ioan Botezatu [i comportarea neconform\ cu preceptele morale cre[tine.

Pl`ngerea Marghioalei, fiica polcovnicului Panaite Zaharia, împotriva lui Tudurache
(înainte de botezare: Mihel) {fardin]chi, din iulie 1832 cuprinde o remarc\ defa-
vorabil\ acestuia din urm\, atr\g`nd aten]ia asupra devo]iunii sale ortodoxe: �el nu
[i-a schimbat obiceaiurile na]iei sale, împline[te [i toate ceale împrotiva legii noastre
ceaii dreptsl\vitoare, postul nu [tie, ci iaste m`nc`nd de-a pur(u)rea carne, ispovedanie
[i altile a hristiianit\]ii, de c`nd m-au luat, nu v\z s\ le aib\, dar înc\ ceale mai
necuv`ntate hule [i sud\lmi asupra celor sfinte r\vars\ din gura lui cea batjoco-
ritoare� 5. Ca s\ poat\ r\m`ne în continuare al\turi de Marghioala, Tudurache
{fardin]chi consimte s\ primeasc\ în cas\, �între ei, o fimei b\tr`n\ privighitoare,
aleas\ dintri megie[i� 6, care s\ le semnaleze gre[elile [i s\-l p\zeasc\ pe �botezat�
de proferarea blasfemiilor. Venirea chiria[ului nu salveaz\ c\snicia; împotriva ei,
ceva mai t`rziu, se va ridica chiar tat\l Marghioalei, care va invoca cuno[tin]ele sale
[i ale �oaminilor cinsti]i de primpregiur� pentru a demonstra c\, dac\ �noi cre[tinii

1. Ea îns\[i �de releghii le[c\, cu socotin]\ c\ ar fi cre[tin\ pravoslavnic\�, �s\ afl\ din alt\ lege [i
nebotezat\� (Ibidem, f. 25).

2. Ibidem, f. 11. Evdochia, pretinde unul dintre martori, este �st\p`nit\ de stra[nica patim\ a be]iei, pe
l`ng\ care are tovar\[ nest`mp\rarea gurii, c\ st\ mahalaoa în gura ei [i-l tot face pe Iohan �jidov� [i
cu alte cuvinte proaste� (f. 30 v.).

3. Ibidem, f. 13.
4. Ibidem, f. 14 v.
5. ASI, MMS, B. 73/ 1832, f. 1�1 v. {i el se pl`nge amar de �r\lele purt\ri�, c\ci �se hr\ne[te cu

putredi idei� care �i-au d\r`mat [i cinstea, [i s\n\tatea� (f. 4). Mihel {fardin]chi venise in Moldova
la 1812: �m\ g\s\sc cu totul str\in di tot feliul di rudenii�, �în vr`st\ [i c\l\torit mai mult c\tr\
b\tr`ne]\� (Ibidem).

6. Ibidem, f. 6.
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nu ne cunun\m la consula]i, ci la Bisereca R\s\ritului�, ginerele, �dac\ el iaste
papista[, ia ia-[ lui de asemine so]ie� 1. Altfel spus, o c\s\torie de coniven]\ dintre un
convertit [i o p\m`nteanc\, contractat\ mai ales pentru a-i servi b\rbatului, nu este
acceptabil\ nici pentru socri, nici nu favorizeaz\ o rela]ie destins\ cu vecinii. C`nd
Dicasteria s-a ar\tat prea pu]in sensibil\ la pl`ngerile Marghioalei, o alt\ jalb\
readucea în aten]ia tribunalului ecleziastic comportarea nerespectuoas\ fa]\ de cele
sfinte a so]ului, ca argument definitiv al separ\rii: pretinde c\ îl [tie �de b\rbat pre
b\t\i, pre oc\ri, pre batjocuri, pre sud\lmi de cruce [i pre alte r`suri multe ce-[i face
cu mine�, c\ nu merge la biseric\, nu p\ze[te legea ortodox\, �nu [tie credin]a� �
�pre pu]in\ deos\bire are de un eritic� 2. Vecinii, cum era de a[teptat, confirm\ întru
totul afirma]iile femeii.

Cazurile expuse au un numitor comun: calitatea rela]iei dintre familiile care
includ converti]i la ortodoxie [i vecinii lor direc]i. Ultimii, întotdeauna în postura
martorilor la proces, se dovedesc aten]i la comportarea neofitului fa]\ de biseric\ [i
fa]\ de prescrip]iile rituale obligatorii, preg\ti]i s\ aprecieze, uneori în termeni lipsi]i
de echivoc, devo]iunea celui botezat [i, prin urmare, sinceritatea op]iunii confesio-
nale. Din perspectiva leg\turilor cu majoritatea etnic\ [i confesional\, exemplele
invocate aici pot fi valorificate ca modele e[uate de adaptare la un context preten]ios
sub aspectul gradului de conformism cerut nou-venitului.

Grupul în care subiectul încearc\ s\ se integreze are un caracter informal (mediul
majoritar nu este nic\ieri definit ca �societate�), c\ruia persoana i se al\tur\ din
proprie ini]iativ\, indiferent de motiva]iile pragmatice ale gestului s\u. For]a de atrac-
]ie este determinat\, în primul r`nd, de avantajele implicite ale convertirii. Analiza
comportamentelor neconforme cu norma validat\ de majoritari în suita divor]urilor
petrecute în Ia[ii primei jum\t\]i a secolului trecut relev\ c\ �botezarea� din con-
vingere este destul de rar\. Convertirea reprezint\ o variant\ de conformism fa]\ de
mentalitatea colectiv\ în ceea ce prive[te ata[amentul pentru ritualul cre[tin. Judecat\
de vecini, care, prin îns\[i pozi]ia lor, au ocazia s\ asiste la desf\[urarea compor-
tamental\ a �botezatului�, convertirea este suspect\ [i niciodat\ presupus\ ca
dezinteresat\. Gradul ei de conformitate cu accep]iunea local\ a devo]iunii religioase
depinde, în mare m\sur\, de num\rul [i publicul gesturilor personale care amestec\
simbolurile ortodoxiei. Cum vecinii s`nt sensibili la nesocotirea lor, aderen]a la norm\
apare, în termenii observatorilor, ca minim\ [i inefectiv\ în constituirea unui mariaj
credibil, stabil.

Dup\ Blake [i Mouton, factorii asocia]i conduitelor conformiste se raporteaz\ la
situa]ia personal\ (incertitudine, absen]a informa]iei [i a criteriilor de orientare so-
cial\), la rela]iile interpersonale (for]a de convingere a cuiva, de exemplu), la con-
duitele de grup (tipul de coeziune, de structurare a autorit\]ii) [i la personalitatea
subiectului (lipsa de încredere în sine, absen]a dorin]ei de originalitate, supunerea în
fa]a autorit\]ii, conven]ionalism etc.) 3. ~n cazul nostru, conduita conformist\ se de-
duce aproape exclusiv din situa]ia personal\ (avantajat\ [i net superioar\ celei ante-
rioare convertirii), se construie[te pe raporturile cu reprezentan]ii autorit\]ii laice [i/
sau religioase. ~ns\ ea este apreciat\ sever de observatorii care �definesc� caracteris-
ticile conduitei de grup [i transformat\ în criteriu de apreciere a integr\rii confesio-
nale [i sociale; defini]ia proprie a personalit\]ii nu beneficiaz\ de aceea[i credibilitate
pe care o împ\rt\[esc m\rturiile vecinilor.

1. Ibidem, f. 18.
2. Ibidem, f. 24 � 24 v.
3. Studiul lor a fost tip\rit în Conformity and Deviation, I.A. Berg, B.M. Bass (eds.), New York, 1961.
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Minoritatea romilor � de la investiga]ii
constative la interven]ie social\

Ticu Constantin 1

1. Problema

Integrarea cultural\ este unul din principalele obiective ale politicii comunit\]ii inter-
na]ionale la acest sfîr[it de mileniu. Atît oamenii de [tiin]\ din sfera [tiin]elor sociale,
cît [i politicienii lumii au con[tientizat faptul c\ o veritabil\ cooperare la nivel na]io-
nal [i interna]ional nu este posibil\ f\r\ aplanarea confictelor între diferite grup\ri
etnice, rasiale, religioase sau politice. Renun]îndu-se (cel pu]in la nivel declarativ) la
ideea rezolv\rii conflictelor prin puterea for]ei militare, se încearc\ asanarea surselor
de conflict prin negocierea între for]ele aflate în disput\.

Un prim pas spre acceptarea dialogului [i realizarea de concesii reciproce este
cunoa[terea reciproc\ a p\r]ilor. Acest\ atitudine de dialog [i negociere este necesar\
atît în cazul conflictelor majore, declan[atoare de confrunt\ri armate, cît [i în cazul
conflictelor de mic\ intensitate, generatoare de ceea ce este denumit, în mod generic,
�fenomen de marginalizare�. Este cazul tensiunilor [i st\rilor conflictuale generate
între o popula]ie majoritar\ care tinde s\ perceap\ o minoritate (etnic\, religioas\,
politic\ etc.) ca fiind �anomic\�, �destabilizatoare� sau pur [i simplu �incomod\� [i
o minoritate care, la rîndul ei, percepe ca agresive [i neadecvate presiunile de inte-
grare exercitate de popula]ia majoritar\.

Printre cercet\rile referitoare la problematica minorit\]ilor care au interesat [i
continu\ s\ intereseze comunitatea european\, un loc prioritar este acordat celor
referitoare la �romi� (�]igani�, �gypsies�). Acest interes deosebit se datoreaz\ atît
num\rului mare de ]\ri europene în care ace[tia constituie o minoritate, cît [i parti-
cularit\]ilor etniei romilor, etnie care se dovede[te a fi deosebit de rezistent\ la
eforturile de integrare realizate în ]\rile în care ei sînt percepu]i ca o minoritate
�incomod\�. �Problema romilor� a continuat s\ preocupe atît pe oamenii de [tiin]\
din domeniul [tiin]elor psiho-sociologice, cît [i pe politicienii investi]i s\ g\seasc\ o
rezolvare favorabil\ problemelor comunit\]ilor pentru care activeaz\.

~n încercarea de a da un r\spuns, în spa]iul românesc, la problematica minori-
t\]ilor, în prima jum\tate a anului 1995 am ini]iat o serie de investiga]ii prin care

1. Preparator la Universitatea �Al.I. Cuza�, Ia[i.
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inten]ion\m s\ surprindem pozi]ia popula]iei majoritare fa]\ de gruparea etnic\ a
romilor. ~ntregul proiect de cercetare vizeaz\, în special, identificarea punctului de la
care popula]ia majoritar\ este dispus\ s\-[i schimbe, s\-[i reevalueze atitudinea fa]\
de minoritatea romilor, a condi]iilor pe care ea le pune (implicit sau explicit) în ideea
unei �re-negocieri� [i schimb\ri a patternurilor perceptive, atitudinale [i comporta-
mentale vis-à-vis de comunitatea romilor. Principiile care stau la baza întregului pro-
iect de cercetare rezult\ dintr-o perspectiv\ teoretic\ [i metodologic\ nou\, sensibil
diferit\ de cele propuse în ultimii 5 ani în România în domeniul interven]iilor sociale
realizate în beneficiul minorit\]ilor.

2. Premise teoretice

~nainte de a trece la prezentarea principalelor elemente care constituie baza teoretic\
a proiectului de cercetare amintit, este necesar\ o scurt\ definire a conceptului de
minoritate. Re]inem ca defini]ie pertinent\ pe cea propus\ de Jaun Antonio Pérez [i
Francisco Dasi, care consider\ c\ minorit\]ile sînt �acele colectivit\]i care, ocupînd
o pozi]ie de inferioritate într-o rela]ie social\ de putere, nu sînt considerate drept
reprezentantele cele mai legitime ale normelor, fiind, din punct de vedere social valo-
rizate negativ, deseori devenind obiectul inferioriz\rii�. ~n opinia autorilor men]iona]i,
conceptul de minoritar nu face referirie la o anume caracteristic\ intrinsec\ a naturii
grupului, ci, mai curînd, la �o pozi]ie de inferioritate în cadrul unei rela]ii de putere
dintre dou\ grupuri, la un anumit moment dat�, la �[...] tot ceea ce deviaz\ de la
normele dorite [i valorizate de majoritate�(Pérez, Dasi, 1996, p. 63).

O prim\ suit\ de obseva]ii cu caracter general, care stau la baza acestei abord\ri
dintr-o perspectiv\ nou\ a problematicii minorit\]ilor, au rezultat în urma analizei
informa]iilor, pe aceast\ tem\, extrase din literatura de specialitate (date teoretice,
investigative sau rezultate ale unor demersuri de interven]ie social\). ~n urma
consult\rii surselor informative care mi-au fost accesibile, au rezultat urm\toarele
observa]ii:

Investiga]iile pur constatative au o slab\ utilitate practic\ atît timp cît informa]iile
rezultate nu sînt convertite în demersuri practice de interven]ie social\.

Majoritatea strategiilor de interven]ie propuse spre aplicare au în vedere un num\r
redus de persoane din popula]ia ]int\ (colectivitatea unui sat, membrii unui cartier,
colectivele unor clase [colare etc.).
I. Strategiile de interven]ie propuse (chiar [i atunci cînd sînt declarate reu[ite!) nu

determin\ schimb\ri de mentalitate, percep]ie sau practic\ rela]ional\, profunde
[i persistente în timp.

II. Premisele teoretice de la care se porne[te în astfel de demersuri aplicative sînt
dep\[ite (�uzate moral�).
Noile date oferite de psihologia social\ european\, centrat\ pe studierea feno-

menelor de influen]\ social\ (de exemplu, �teoria elabor\rii conflictului�) [i/sau pro-
blematica grupurilor minoritate (de exemplu, �minorit\]ile active� � Moscovici) [i de
[coala psihologic\ american\ (�social cognition�), predominant centrat\ pe studierea
stereotipurilor, prejudec\]ilor gîndirii umane [i pe implica]iile acestora asupra feno-
menele de natur\ rasial\, sînt, din p\cate, foarte pu]in utilizate în practic\.
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Cîteva din principiile de natur\ psiho-social\ puse în eviden]\ de cercet\rile recente [i
de care nu se ]ine cont (înc\) în interven]ia social\ actual\ în România sînt urm\toarele:
1. Gîndirea uman\ nu poate s\ func]ioneze f\r\ a recurge [i la stereotipuri [i preju-

dec\]i. Stereotipul este un produs �normal� al gîndirii umane, fiind rezultatul
fenomenului de categorizare [i de schematizare atît de necesar gîndirii în efortul
acesteia de a organiza volumul mare de informa]ii pe care trebuie s\ le prelucreze.
Prejudecata, în]eleas\ ca �un mod de a defini grupul prin atribute transsitua-
]ionale, interne grupului� (Pérez, Dasi, 1996, p. 67), este rezultatul condens\rii
[i exprim\rii sintetice a caracteristicilor considerate esen]iale pentru un anumit
grup. Aceste elemente, de cele mai multe ori, nu sînt rezultatul experien]ei directe,
fiind preluate de la ceilal]i membri ai propriului grup [i sînt utilizate în judec\]ile
de valoare asupra unui alt grup ca [i cum ar fi adev\ruri verificate.

2. Strategiile de interven]ie asupra stereotipurilor trebuie s\ se centreze nu asupra
anul\rii lor (obiectiv imposibil!), ci asupra modific\rii raporturilor de domi-
nan]\ dintre stereotipurile negative [i cele pozitive (în favoarea celor pozitive),
prin: a) cre[terea ponderii stereotipurilor mai pu]in negative existente; b) crearea
[i/sau valorizarea stereotipurilor pozitive; c) diminuarea importan]ei (prin
sc\derea inciden]ei) stereotipurilor puternic negative.

3. Prejudec\]ile pot fi �remodelate� numai prin aportul unui volum mare de infor-
ma]ii care s\ vizeze dou\ obiective: a) o informare cît mai consistent\ despre
grupul/minoritatea care sufer\ valorizarea defectuoas\; b) l\rgirea orizontului
atitudinal al popula]iei majoritare în sensul de a accepta [i valoriza diversitatea
etnic\, religioas\, cultural\ etc..

4. Interven]ia psiho-social\, atît timp cît nu vizeaz\ globalitatea sau m\car un
segment important al popula]iei ]int\, este sortit\ e[ecului datorit\ faptului c\:
� tendin]a fireasc\ a fiin]ei umane este de a reveni la moduri de gîndire [i ac]iune
anterior utilizate dac\ presiunea exterioar\ a disp\rut (în cazul nostru, presiunea
exercitat\ de orice demers care vizeaz\ dobîndirea unor abilit\]i de integrare)
[i/sau dac\ noul stil de conduit\ nu mai este valorizat de mediul social de referin]\
(în cazul nostru în mediul de referin]\ este comunitatea de apartenen]\ �
comunitatea de romi);
� indiferent de valorizarea personal\ (consecutiv sau ca o consecin]\ a �reu[itei�
interven]iei sociale) pe care subiec]ii o acord\ comportamentelor lor �pozitive�,
la un moment dat (în termenii popula]iei majoritare!), în timp, comportamentele
oferite de grupul de apartenen]\ sînt mai importante [i, ca atare, vor fi preluate
cu prioritate de c\tre membrii comunit\]ii (de aici importan]a aplic\rii unor stra-
tegii care s\ vizeze întreaga comunitate).

5. Conceptele de �identificare�, �apartenen]\ social\� [i �valorizare social\� sînt
conceptele cheie în jurul c\rora trebuie gîndit\ strategia de interven]ie social\.
Orice demers care nu ]ine cont de legit\]ile [i constrîngerile psiho-sociale impuse
de realit\]ile sociale desemnate de aceste concepte, poate fi sortit e[ecului.

6. Influen]a social\ exercitat\ atît de popula]ia majoritar\, cît [i de minorit\]ile care
militeaz\ pentru o imagine pozitiv\ în sînul comunit\]ii este determinant\ prin
efectele ei. Accentele puse pe influen]a manifest\ [i/sau pe cea latent\ au arii
diferite de aplicabilitate în func]ie de natura sursei care propune schimbarea,
natura atitudinilor a c\ror schimbare este urm\rit\ (intensitatea [i �înc\rc\tura lor
pozitiv\ sau negativ\), caracteristicile popula]iei ]int\, tipul de conflict cognitiv
declan[at etc.
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Pornind de la aceste constat\ri, am considerat util\ încercarea de elaborare [i
punere în practic\ a unui nou mod de realizare a investiga]iilor [i de elaborarea a
strategiilor de interven]ie social\ care s\ vizeze problematica minorit\]ilor.

Principalele elemente ale demersului strategic gîndit în acest sens (investiga]ii [i
interven]ie psiho-social\ care s\ vizeze îmbun\t\]irea rela]iilor dintre o majoritate
dominant\ [i o minoritate perceput\ negativ) ar putea fi rezumate în urm\toarele idei:
1. Elaborarea unui demers strategic trebuie: a) s\ valorifice informa]iile teoretice

relevante pentru tema în studiu [i datele rezultate în urma unor studii experi-
mentale sau investigative realizate în procese psiho-sociale similare; b) s\ fie în
acord cu legit\]ile psihologice dovedite a interveni în astfel de procese.

2. ~n elaborarea unei strategii de interven]ie social\, este absolut necesar s\ se ]in\
cont de: �pozi]iile� actuale (aici [i acum) ale ambelor p\r]i aflate în interac]iune
(în plan perceptiv, atitudinal [i comportamental), atît sub aspectul valen]elor
negative cît [i sub cel al valen]elor pozitive.

3. Elementele a ceea ce poate fi numit �suportul perceptiv-atitudinal al schimb\rii�
adic\ punctul de la care popula]ia majoritar\ este dispus\ s\ �negocieze� o schim-
bare atitudinal\ vis-à-vis de minoritatea perceput\ negativ, condi]iile prealabile
pe care ea le pune (explicit sau implicit) pentru acesta, sînt esen]iale pentru orga-
nizarea unor strategii de interven]ie social\ eficiente. Poate fi la fel de util\ [i
cunoa[terea acelora[i categorii de date, dar din perspecticva popula]iei minoritare.
Aceste date le consider\m esen]iale pentru c\ numai pe baza lor strategiile de
interven]ie social\ vor viza exact acele elememte care pot fi supuse schimb\rii
atitudinale iar demersul de interven]ie va putea fi gradat în func]ie de evolu]iile
înregistrate în sfera atitudinal\. Identificarea suportului atitudinal de acceptare a
unor muta]ii în sfera atitudinal\ [i rela]ional\ vis-à-vis de minoritatea romilor
este principalul obiectiv al întregii noastre investiga]ii.

4. Izolarea, în interiorul patternului cultural al popula]iei minoritare, a acelor com-
portamente care sînt predominant valorizate de c\tre popula]ia majoritar\ [i care
pot fi înbun\t\]ite sub raportul inciden]ei de manifestare, poate permite realizarea
bazei pornind de la care pot fi organizate strategiile de influen]are a atitudinilor
(atît ale popula]iei majoritare, cît [i ale minorit\]ii).

5. Reunirea, în ideea colabor\rii, a factorilor de decizie interesa]i în aplicarea în
practic\ a unui astfel de demers de interven]ie social\ (reprezentan]i ai adminis-
tra]iei locale sau guvernamentale, speciali[ti din sfera [tiin]elor sociale [i repre-
zentan]i ai organiza]iilor popula]iei minoritare) este una din condi]iile necesare
ob]inerii unor efecte pozitive, durabile în timp [i pe o scar\ extins\.

Designul proiectului de cercetare a fost elaborat în ideea realiz\rii unor succesiuni
de investiga]ii exploratorii (Etapa I) [i constatative (Etapa a II-a) care s\ ne furnizeze
datele necesare elabor\rii unor strategii de interven]ie psiho-social\ vizînd mino-
ritatea romilor [i aplic\rii în practic\ a strategiilor astfel elaborate (Etapa a III-a).

Principalele etape ale întregului proiect sînt:
Etapa I. Investiga]ie exploratorie 1

1.1 Documentere teoretic\
1.2 Conceptualizarea datelor [i construirea instrumentelor

1. Etap\ realizat\ în 1995 [i finalizat\ cu un raport par]ial prezentat la �Work-shop�-ul interna]ional
�Romii (}iganii) [i reprezentarea lor social\�, desf\[urat la Ia[i în perioada 2-4 iunie 1995.
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1.3 Pretestarea instrumetelor;
1.4 Elaborarea instrumetelor finale;
1.5 Analiza [i interpretarea datelor.

Etapa a II-a Investiga]ie constatativ\
2.1 Interpretarea [i analiza datelor [i punerea lor în acord cu noile paradigme

 teoretice;
2.2 Redefinirea investiga]iei în acord cu principiile stategice cerute de etapa

 aplicativ\;
2.3 L\rgirea lotului investiga]iei [i e[antionarea în raport de popula]iile-]int\

vizate;
2.4 Aplicarea instrumentelor [i interpretarea datelor;
2.5 Extragerea elementelor utile pentru elaborarea demersului aplicativ.

Etapa a III-a Interven]ie social\
3.1 Elaborarea strategiei de interven]ie psiho-social\;
3.2 Formarea unei echipe mixte (care s\ cuprind\: repezentan]i ai mass-media

 locale; reprezentan]i ai comunit\]ii romilor; reprezentan]i ai adminstra]iei
 locale; speciali[ti în domeniul [tiin]elor sociale);

3.3 Medierea realiz\rii unui acord între participan]i privind;
� acceptarea a strategiilor propuse ca fiind viabile, aplicabile [i ca respectînd
normele deontologice [i interesele p\r]ilor implicate;
� asumarea rolurilor complementare în aplicarea practic\ a strategiilor;
� acceptarea responsabilit\]ilor fiec\rei p\r]i privind demersul social;

3.4 Aplicarea strategiilor de interven]ie social\ în condi]iile anterior stabilite;
3.5 Verificarea relevan]ei practice [i eficien]ei demersului social realizat 1.

3. Rezultatele investiga]iei exploratorii

~n încercarea de a identifica premisele perceptiv-atitudinale ale popula]iei majoritare
care ar putea sta la baza elabor\rii unor strategii de schimb intercultural capabile de a
facilita conve]uirea armonioas\, în prima jum\tate a anului 1995 am realizat o investi-
ga]ie în mediul studen]esc, prin care am inten]ionat s\ surprindem pozi]ia popula]iei
studente[ti fa]\ de gruparea etnic\ a romilor.

Lotul pe care s-a realizat investiga]ia a fost alc\tuit din 120 de subiec]i, selec]iona]i
pe criterii de sex (60 F., 60 M.) [i de specializare: filosofie (10 F., 10 M.); medici-
n\ (10 F., 10 M.); teologie (10 F., 10 M.); [tiin]e economice (10 F., 10 M.); chimie
(10 F., 10 M.); mecanic\ (10 F., 10 M.).

Un prim obiectiv al primei etape a cercet\rii a fost acela de a identifica modul în
care sînt percepu]i romii în popula]ia studen]easc\.

Dimensiunile urm\rite în cadrul acestui prim obiectiv (în func]ie de care a fost
conceput [i instrumentul) au fost urm\toarele:

1. Etape finale care, prin amploarea lor sub aspect practic, financiar [i de buget de timp (dep\[ind 3 ani
ca aplicare), vor face obiectul unui alt proiect care va fi avansat spre aprobare, sus]inere [i aplicare
poten]ialilor finan]atori ai progamelor de interven]ie social\.
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� atitudinea fa]\ de romi (sub aspectul accept\rii sau al respingerii) [i intensitatea
acestei atitudini (scala distan]ei sociale a lui Bogardus);
� �cli[eele perceptive� vis-à-vis de minoritatea romilor (elementele constitutive
ale reprezent\rii sociale referitoare la romi) ob]inute prin tehnica complet\rii de
fraze;
� sensul conotativ (�profilul semantic�) al cuvîntului �]igan� (realizat pe baza
metodei lui Osgood).
Al doilea obiectiv al cercet\rii a constat în încercarea de identificare a acelor date

care ar putea servi ca punct de plecare pentru elaborarea unor strategii de schimb
intercultural.

Metodologia utilizat\

~n prima etap\ a investiga]iei, am folosit dou\ tehnici clasice: �Scala distan]ei
sociale�, [i �Diferen]iatorul semantic�.

~n ceea ce prive[te �Scala distan]ei sociale� (Bogardus) [i �Diferen]iatorul seman-
tic� (Osgood), atît instrumetele, cît [i variabilele pe care le pun ele în eviden]\ sînt
destul de bine cunoscute. De aceea nu vom insista asupra prezentarii lor [i nici asupra
rezultatelor ob]inute cu ajutorul lor (rezultatele ob]inute [i concluziile extrase au fost
prezentate în cadrul workshop-lui pe tema �}iganii [i reprezentarea lor social\�, Ia[i,
22 mai 1995).

Elementul de noutate prezent în cercetarea noastr\ l-a reprezentat folosirea tehnicii
complet\rii de fraze pentru a surprinde �cli[eele verbale�, �stereotipurile� de perce-
pere [i de judecare a popula]iei de romi. Folosirea acestei tehnici ne-a permis [i
atingerea celui de al doilea obiectiv al cercet\rii care, de acest\ dat\, nu mai este
doar constatativ (ca în cazul surprinderii atitudinii fa]\ de romi, a sensului conotativ
al cuvîntului �]igan�). Acest\ parte a instumentului a fost centrat\ pe surprinderea
elementelor care ar putea servi ca punct de plecare pentru elaborarea unor strategii
de interven]ie social\ vizînd atît ameliorarea imaginii romilor în cadrul popula]iei
române[ti, cît [i educarea unei atitudini mai tolerante a românilor fa]\ de etnia romi-
lor). Pentru realizarea acestui obiectiv, pe lîng\ itemii destina]i surprinderii calit\]ilor
[i defectelor, am introdus itemi pe care i-am grupat în patru clase: �posibila conci-
liere�; �perspectiva viitoare�; �empatie-cunoa[tere�; �marginalizare�.

Ne-a interesat ca, dincolo de cli[eele de percep]ie [i gîndire inerente func]ion\rii
sistemului cognitiv uman, s\ g\sim acele elementele care pot fi valorificate în ideea
constituirii unei strategii de îmbun\t\]ire a atitudinilor [i rela]iilor (latente sau
manifeste) dintre români [i romi.

Rezultatele ob]inute [i interpretarea datelor

Principalele dou\ concluzii care se desprind din analiza datelor întregii investiga]ii
sînt urm\toarele:

� exist\ un puternic pattern negativ în percep]ia romilor de c\tre popula]ia
studen]easc\ (raport de 4,2: 1 fa]\ de patternul de acceptare pe scala distan]ei
sociale a lui Bogardus);
� portretul-robot al romilor este saturat de stereotipuri negative dar [i pozitive,
raportul fiind în favoarea caracteristicilor negative (513: 258 p.).
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Tabel I.
Patternurile perceptive pozitive [i negative referitoare le minoritatea romilor

Elementele patternului pozitiv frecv. Elementele patternului negativ frecv.

unitate [i ajutor reciproc 60 murdari 84
buni meseria[i 44 ho]i 77
arti[ti-muzican]i 56 escroci, 63
s\n\to[i 28 lene[i 58
spirit comercial 22 incul]i 54
abili 14 violen]i 49
p\str\tori de tradi]ii 12 nerespectuo[i 25
buni dansatori 12 altele (zgomoto[i, mincino[i,

[mecheri, r\i, la[i, imorali, 173
nesociabili etc.)

Total: 258 513

Aceste date s-au dovedit concordante cu cele ob]inute de al]i cercet\tori în inves-
tiga]ii similare, dar nu ne ofer\ posibilitatea unei analize de fine]e [i nu ne spun nimic
despre gradul de acceptare (sau de respingere) a unei tentative de �re-negociere� a
atitudinilor, despre condi]iile care se pun (implicit sau explicit) în ideea unei eventuale
schimb\ri atitudinal-comportamentale, deci, despre toate acele elemente care ar putea
servi la elaborarea unor strategii de schimb intercultural apte de a produce schimb\ri
ale modului de percep]ie, gîndire, valorizare sau rela]ionare.

Itemii introdu[i de noi în cadrul tehnicii complet\rii de fraze (itemii: 7, 8, 9, 11,
12, 17) s-au dovedit deosebit de utili. Cu ajutorul lor am reu[it s\ identific\m atitudi-
nile subiec]ilor vis-à-vis de un posibil dialog intercultural care ar urm\ri ameliorarea
rela]iilor [i �negocierea� atitudinilor reciproce. ~n tabelul care urmeaz\ sînt prezen-
tate principalele tipuri de r\spunsuri atitudinale oferite de c\tre studen]i:

Tabel II.
Elemente ale patternurilor atitudinale referitoare la minoritatea romilor.

Nr. Itemii [i r\spunsurile date de subiec]i frecv. (+)  frecv (�)

1. itemul 7 � �Dac\ ]iganii ar fi mai ...� popula]ia studen]esc\
românesc\ cere (ca o condi]ie a bunelor rela]ii � n.n.) ca romii
s\ fie mai:

� cinsti]i (sinceri, corec]i); 49
� harnici (muncitori, gospodari); 47
� cura]i; 46
� civiliza]i (sociabili, educa]i, politico[i); 41
� lini[ti]i (calmi, calcula]i; mai pu]in agresivi, mai pu]in
impulsivi); 33
(Nu au dat r\spuns 14 subiec]i)

2. itemul 11 � �A[ fi de acord ca ]iganii...�
� s\ accepte regulile impuse de societate (s\ înve]e, s\ lucreze,
s\ respecte legile, s\ fie cura]i, supu[i, civiliza]i etc.); 48
� s\ aib\ acelea[i drepturi cu românii (s\ li se acorde asisten]\
social\, loc de munc\, subven]ii, programe speciale de educare
[i integrare, s\ aib\ munci de r\spundere, înv\]\mînt în limba
matern\ etc.); 38
� s\ fie izola]i (exclu[i); 33
(Nu au dat r\spuns 21 subiec]i)

T. CONSTANTIN



138 MINORITARI, MARGINALI, EXCLU{I

Nr. Itemii [i r\spunsurile date de subiec]i frecv. (+)  frecv (�)

3. Itemul 9 � �~nclin s\ cred c\ ]iganii...�
� pot fi ajuta]i s\ se integreze; 23
� au calit\]i (capabili, popor aparte, pot reu[i, trebuie accepta]i
ca cet\]eni, ne pot ajuta); 26
� nu se vor schimba (îndrepta) niciodat\; 20
(Nu au dat r\spuns 21 subiec]i)

4. Itemul 12 � �Dac\ a[ avea prieteni ]igani...� a determinat urm\toarele
reac]ii atitudinale:

� i-a[ ajuta (a[ fi sincer cu ei, i-a[ înv\]a s\, ...); 37
� exclus! 24
� i-a[ considera ca atare (dac\ merit\, dac\ au calit\]i); 23
� a[ avea de înv\]at unele lucruri (mi-a[ schimba modul de a-i
în]elege, m-ar interesa obiceiurile lor etc.); 13
(Nu au dat r\spuns 22 subiec]i)

5. Itemul 8 � �Marginalizarea ]iganilor...�, r\spunsurile pot fi grupate astfel:
� nu este o solu]ie (are consecin]e negative; societatea nu se ocup\,
în mod real, de integrarea lor; este o realitate); 51
� uneori este necesar\ (este acceptat\; este ceva firesc, este
necesar\, este o problem\ na]ional\); 39
� este o consecin]\ a modului lor de comportament ([i-o fac ei
în[i[i; se datoreaz\ lipsei lor de educa]ie...); 28
(Nu au dat r\spuns 14 subiec]i)

6 Itemul 17 � �~n viitor ]iganii...�, r\spunsurile ob]inute au fost grupate
astfel:

� se vor adapta la cerin]ele sociale (integrare, vor fi mai
cura]i, boga]i); 47
� vor deveni mai numero[i (se vor impune, vor p\trunde peste tot); 41
� vor fi o problem\ pentru societate; 20
� trebuie marginaliza]i; 13
(Nu au dat r\spuns 24 subiec]i).

Total r\spunsuri pe categorii: pozitive (acceptare-colaborare-integrare) 527
negative (obiec]ii-neîncredere-respingere) 218

Coroborînd aceste date (itemii 7, 9, [i 11 � �posibila conciliere�; itemul 17 �
�perspectiva viitoare�; itemul 12 � �empatie-cunoa[tere�; itemul 8 � �margina-
lizare�) cu cele referitoare la patternurile perceptive, concluziile anterioare permit
urm\toarele nuan]\ri:
1. Atitudinea popula]iei studen]e[ti fa]\ de romi, sub aspect interac]ional [i prospec-

tiv, pe ansamblu, este pozitiv\. De[i stereotipurile perceptive au, în mare parte,
conota]ii negative (vezi Tabelul I.), la itemii grupa]i mai sus, raportul între stereo-
tipurile atitudinale pozitive (acceptare-colaborare-integrare) [i cele negative
(obiec]ii-neîncredere-respingere) este, în general, în favoarea celor pozitive (49/20
pentru itemul 9; 86/33 pentru itemul 11; 73/24 pentru itemul 12 etc.). Existen]a
unor stereotipuri de percepere pronun]at negative nu este înso]it\ de o atitudine de
respingere agresiv\ sau categoric\ din partea popula]iei majoritate. Presupunem
c\ acest fapt ofer\ posibilitatea unor reac]ii favorabile din partea popula]iei majori-
tare la ac]iunile de interven]ie curative de natur\ psiho-social\, dac\ aceste stra-
tegii de interven]ie vizeaz\ exact acele puncte care au fost precizate ca putînd fi
supuse �re-negocierii�.
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2. Marginalizarea ]iganilor (itemul 8) este perceput\ atît ca o deficien]\ a societ\]ii
(nu este o solu]ie), cît [i ca o consecin]\ a modului lor de via]\, în acest din urm\
caz, accentul fiind pus pe lipsa lor de educa]ie.

3. Popula]ia studen]easc\ percepe situa]ia ca fiind pasibil\ de modific\ri pozitive în
sensul integr\rii dar [i al �prolifer\rii problemelor pe care ei le genereaz\ (vezi
itemul 17).

4. Popula]ia studen]easc\ ramîne deschis\ �concilierii�, acceptînd, în mare parte,
ipoteza �dar dac\ ...�, formulînd cerin]e rezonabile [i realizabile.

Limite ale investiga]iei

Datele ob]inute în etapa investigativ\ reprezint\ pentru noi doar puncte de plecare
pentru adîncirea [i particularizarea investiga]iilor. Ele exprim\ doar tendin]e generale
care pot fi validate sau nu de investiga]iile viitoare sau permit nuan]\ri în ceea ce
prive[te ob]inerea, analiza sau interpretarea acestor date, pentru c\:

� în forma prezent\, instrumentul nu are suficient\ fine]e ca s\ permit\ identifi-
carea elemenetelor care stau la baza patternurilor perceptiv-atitudinale ale
popula]iei majoritare vis-à-vis de minoritatea romilor; el permite sesizarea direc-
]iilor care ar trebui explorate pentru identificarea elementelor de baz\;
� lotul investigat a fost extras numai din popula]ia studen]easc\, rezultatele putînd
fi viciate de o serie de variabile suplimentare (nivelul de instruire, ambian]a cultu-
ral\, mediul de provenien]\, vîrsta, tendin]ele de conformism intelectual etc.);
� r\spunsurile date la itemii analiza]i pot fi influen]a]i de tendin]ele de fa]ad\;
� popula]ia-]int\ vizat\ (romii, ]iganii) a fost analizat\, în mod implicit, ca o popu-
la]ie omogen\, f\r\ a permite diferen]ieri în cadrul ei (]igani �cer[etori�, �zl\-
tari�, �corturari�, �muzican]i�, �argintari� etc.);
� itemii chestionarului nu sînt suficient de selectivi (exprim\ doar opinii generale,
poate conformiste).
Am enumerat aceste limite ale investiga]iei pentru c\ ele subliniaz\ direc]iile în

care, în cea de a doua etap\ (etapa constatativ\), se va ac]iona în ideea ob]inerii unor
date valide [i pertinente pentru elaborarea unor strategii de interven]ie social\ efi-
ciente. Este necesar\ construirea unui instrument care s\ detalieze pentru fiecare
categorie de r\spunsuri [i, eventual, s\ m\soare intensitatea acestor atitudini [i cores-
ponden]a lor în plan atitudinal, s\ permit\ controlul [i/sau verificarea tendin]elor de
fa]ad\ [i a opiniilor conformiste [i care s\ fie aplicat pe un e[antion extins, repre-
zentativ pentru întreaga popula]ie româneasc\.

~n plus, merit\ analizate [i g\site r\spunsuri, în termeni de psihologie social\ [i
sub form\ de strategii de ac]iune, la dou\ întreb\ri:

Popula]ia majoritar\ accept\ într-adev\r o �negociere� a atitudinilor?
Aceasta se va reflecta într-o tendin]\ de schimbare a unor comportamente?

4. ~n loc de concluzii

Proiectul de cercetare din care am prezentat rezultatele etapei exploratorii, are ca
principale obiective:

� identificarea, la popula]ia majoritar\, a elementelor care pot constitui suportul
atitudinal de acceptare a unor muta]ii în sfera atitudinal\ [i rela]ional\ vis-à-vis de
minoritatea romilor;
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� identificarea în interiorul minorit\]ii romilor a comportamentelor pasibile de a
fi înbun\t\]ite sub raportul inciden]ei [i care sînt predominant valorizate de c\tre
popula]ia majoritar\;
� elaborarea unui demers strategic care s\ valorifice toate aceste informa]ii [i care
s\ fie în acord cu legit\]ile psihologice dovedite a interveni în astfel de procese;
� reunirea, în ideea colabor\rii, a factorilor de decizie interesa]i în aplicarea în
practic\ a unui astfel de demers de interven]ie social\.
~n acest context, credem c\ principalul mijloc care poate fi utilizat în promovarea

unor reprezent\ri sensibil pozitive ale minorit\]ii romilor [i în �medierea� unui schimb
intercultural favorabil accept\rii [i valoriz\rii reciproce îl constituie mass-media.

Avans\m ipoteza c\ o mediatizare a exemplelor pozitive care contrazic stereo-
tipurile negative, �justificarea� (cu abilitate) a unora din comportamentele mai pu]in
negative ale majorit\]ii romilor prin prezentarea în termeni pozitivi a filosofiei lor de
via]\ [i comutarea accentului în prezentarea romilor pe aspectele ce ]in de ineditul
tradi]iilor lor [i a stilului boem de via]\, ar duce la reducerea intensit\]ii acestor
atitudini negative [i, eventual, la cre[terea semnifica]iei stereotipurilor cu conata]ii
pozitive. Cercetarea psihologic\ a demonstrat faptul c\ un stereotip negativ poate fi
redus mai degrab\ prin formarea altor stereotipuri mai pu]in negative sau prin cre[-
terea în importan]\ a celor pozitive, gîndirea uman\ nefiind capabil\ s\ se elibereze
de stereotipurile de gîndire (Sanitioso, 1995). Elaborarea unei astfel de strategii tre-
buie s\ ]in\ cont de datele ob]inute prin investiga]ii similare celei de fa]\, folosind
astfel de date pentru a influen]a atitudinea popula]iei majoritare, pentru a promova
stereotipuri pozitive [i pentru a cre[te toleran]a popula]iei majoritare fa]\ de diversi-
tatea etnic\.

~n paralel cu acesta, este necesar\ [i o interven]ie curativ\ realizat\ în interiorul
comunit\]ilor romilor, interven]ie în care rolul principal îl vor avea reprezentan]ii
organiza]iilor [i asocia]iilor (culturale sau politice) ale romilor [i reprezentan]ii admi-
nistra]iei locale.

Elaborarea unei astfel de strategii [i punerea ei în aplicare va cere, deci, o cola-
borare de durat\ între organismele guvernamentale, speciali[ti din sfera [tiin]elor
sociale [i reprezentan]i ai organiza]iilor romilor. Acest\ colaborare este necesar\
pentru a se putea ac]iona în dublu sens, atît asupra îmbun\t\]irii patternurilor
comportamentale ale romilor (promovarea identita]ii etnice, a modelelor pozitive de
comportament, a tradi]iilor culturale atît de apreciate de popula]ia majoritar\), cît [i
asupra stereotipurilor [i gradului de toleran]\ a popula]iei majoritare.

�Problema romilor� va r\mîne în continuare o problem\, în lipsa unei strategii
coerente de schimb intercultural, realizat\ în acord cu legit\]ile psihologice inerente
unui astfel de demers.

Not\. La construirea instrumentului utilizat în prima etap\ a investiga]iei, la aplicarea lui
[i la colectarea rezultatelor am beneficiat de colaborarea psihopedagogului Ovidiu Gavrilovici
[i a membrilor Organiza]iei �EUTIMIA�.

BIBLIOGRAFIE:

Achim, M., Sociologia american\ a grupurilor mici, Bucure[ti, Editura Politic\, 1970.
B\canu, M., }iganii � minoritate na]ional\ sau majoritate infrac]ional\, Bucure[ti, Editura

Bravo-Press, 1996.
Chelcea, S., Personalitate [i societate în tranzi]ie, Bucure[ti, Editura {tiin]\ [i Tehnic\, 1996.



141

Cornelius, Helena, Faire Shoshana, {tiin]a rezolv\rii conflictelor, Bucure[ti, Editura {tiin]\ [i
Tehnic\, 1996.

Le Bon, G., Mircea, C., Opiniile [i credin]ele, Bucure[ti, Editura {tiin]ific\, 1995, 1979.
Miclea, M., Psihologie cognitiv\, Cluj, Editura Gloria, 1994.
Moscovici, S., Psihologia social\ sau ma[ina de fabricat zei, Ia[i, Editura Universit\]ii

�Al.I. Cuza�, 1994.
Neculau, A., Reprezent\rile sociale � o nou\ carier\, in �Analele [tiin]ifice ale Universit\]ii

«Al.I. Cuza», Ia[i, Editura Univ. �Al.I. Cuza�, 1992.
Pérez, J.A., Dasi, F., Reprezent\rile sociale ale grupurilor minoritare, in Adrian Neculau

(coordonator), Psihologie social\. Aspecte contemporane, Ia[i, Editura Polirom, 1996.

T. CONSTANTIN



142 MINORITARI, MARGINALI, EXCLU{I

Percep]ia reciproc\ a factorilor
rela]ionali din `nv\]\m`ntul superior

de stat (ISS) [i `nv\]\m`ntul superior
particular autorizat (ISPA)

Ana Stoica-Constantin1, Alois Ghergu] 2

1. Percep]ia colectiv\ asupra unui element colectiv,
component\ a percep]iei sociale

Fenomenul percep]iei reciproce este o component\ a percep]iei sociale, bazat pe o
serie de mecanisme psihologice cu relevan]\ în ac]iunile noastre cotidiene.

~n esen]\, percep]ia social\ este definit\ ca un proces cognitiv care se realizeaz\
în timp, pe baza unor experien]e sociale ale individului, prin folosirea unor tipare,
stereotipuri, cli[ee sau pattern-uri culturale cu semnifica]ii generalizate, existente
într-o colectivitate. Prin acest proces, individul reflect\ rela]iile umane, normele [i
coeziunea grupului, interac]iunea [i procesele psihosociale care se manifest\ într-un
sistem social (Feldman, 1985).
Percep]ia social\ aglutineaz\ componentele:

� percep]ia de sine, ca percep]ie a propriei persoane cu referire la ceilal]i [i la
rela]iile proprii cu grupul. Acest tip de percep]ie se bazeaz\ foarte mult pe
feedback-ul primit de la ceilal]i membri ai grupului cu privire la propria
persoan\;
� percep]ia celuilalt, ca percep]ie de c\tre subiect a unei alte persoane în urma
unei rela]ion\ri directe cu aceasta sau pe baza unor informa]ii primite pe diferite
canale;
� percep]ia colectiv\, ca percep]ie institu]ionalizat\ a indivizilor [i construit\ ca
un mod comun de a reflecta realitatea social\.

Percep]ia social\ se realizeaz\ la individ în dou\ ipostaze:
a. ca percep]ie real\ a comportamentului social manifestat de un individ sau de

membrii unui grup.

1. Cercet\tor la Institutul de {tiin]e Socio-Umane, Ia[i.
2. Preparator la Universitatea �Al.I. Cuza�, Ia[i.
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b. ca o percep]ie prezumtiv\, adic\ ceea ce a[teapt\ subiectul de la persoanele din
jur, în func]ie de rol-statusul în pozi]ia social\ a acestora (Sanitiosso, 1995).

Fenomenul percep]iei sociale presupune: pe de o parte, existen]a celui care per-
cepe � individ sau grup de indivizi �, iar pe de alt\ parte, existen]a celui perceput �
care, la rîndul lui, poate fi un individ sau un grup de indivizi (microgrup, organiza]ie,
institu]ie, societate). De asemenea, calitatea percep]iei asupra unui grup este dat\ de
calitatea indivizilor care alc\tuiesc grupul respectiv, precum [i de o serie de al]i
factori externi (condi]ii socio-economice, culturale, educa]ionale etc.). Calitatea per-
cep]iei asupra unui individ este influen]at\ [i de calitatea percep]iei asupra grupului
din care face parte acel individ, printr-un fenomen de transfer. De exemplu, percep]ia
asupra unui ]igan este marcat\ de percep]ia, devenit\ prejudecat\, asupra ]iganilor în
ansamblu.

La fel ca în via]a personal\, omul simte nevoia de a introduce �ordine� în mediu,
inclusiv în ambian]a social\. Scopul acestor nevoi este g\sirea unei st\ri de confort
psihic, caracterizat\ printr-un sentiment de siguran]\ [i stabilitate. ~n virtutea acestui
fapt, el atribuie �etichete� unor fapte, comportamente, evenimente, simplificîndu-le
la maximum, astfel încît s\ se poat\ orienta [i adapta cu un consum minim de energie
la condi]iile în permanent\ schimbare, impuse de mediu.

Aceast\ perspectiv\ face parte din a[a-numitele �teorii implicite asupra perso-
nalit\]ii�, de care au vorbit J. Bruner, R. Taggiuri (1954) [i D.J. Schneider (1976),
care se constituie într-o reprezentare mental\ sumar\ cu rol de �a controla� realitatea
printr-o simplificare a complexit\]ii [i diferen]elor care compun aceast\ realitate.

G.N. Fischer afirma, în 1987, c\ teoriile implicite asupra personalit\]ii definesc
toate formele de �categorizare� ce ne permit s\ sesiz\m caracteristicile altuia, s\ ne
d\m seama de conduitele noastre în viitor, în func]ie de ideile preconcepute care se
vor fi format între timp (Sanitiosso, 1995).

~n plus, dificultatea perceperii celorlal]i spore[te datorit\ faptului c\ oamenii au
întotdeauna anumite scopuri, interese, motiva]ii, sînt imprevizibili în ac]iuni [i felul
de a fi: într-un anumit context apar într-o postur\, în altul apar în cu totul alta.
Astfel, informa]iile ce ne parvin de la (sau despre) una [i aceea[i persoan\ pot fi
contradictorii. ~n procesul de structurare a percep]iei celuilalt nu toate informa]iile au
o pondere egal\; în formarea impresiilor despre oameni intervin unele �concepte
monopoliste� care dau o configura]ie specific\ imaginilor perceptive. ~n acest sens,
sînt cunoscute experimentele ini]iate de Solomon Asch, care a demonstrat c\, înlo-
cuind un singur cuvînt dintr-o list\ de atribute cu antonimul cuvîntului respectiv, se
modific\ substan]ial percep]ia despre acea persoan\. Ca atare, percep]ia persoanei se
bazeaz\ pe anumite informa]ii care dau o structur\ specific\ imaginii despre cel\lalt.
�Orientarea anticipativ\ a celui care percepe introduce o puternic\ segregare a infor-
ma]iilor. Dac\ în baza st\rii noastre de expecta]ie (a[teptare) percepem o persoan\ ca
prieten, în imaginea ce ne-o form\m vor predomina tr\s\turile de caracter pozitive.
Dimpotriv\, dac\ a[teptarea este de ostilitate, vor fi percepute primordial caracte-
risticile negative. {i într-un caz [i în cel\lalt nu percepem persoana în mod, cuprin-
z\tor [i nu re]inem din imaginea format\ totalitatea tr\s\turilor de personalitate�
(Chelcea, 1994, p. 79).

Oamenii asociaz\ în mod incon[tient informa]iilor verificate o serie întreag\ de
presupuneri, pe care le consider\, de asemenea, indubitabile.

Pornind de la cele ar\tate mai sus, putem deduce existen]a unor factori care favo-
rizeaz\ [i/sau distorsioneaz\ percep]ia social\ (Radu, 1994, pp. 44-45):

A. STOICA-CONSTANTIN, A. GHERGU}
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a. Fenomenul de cristalizare const\ în transfigurarea persoanelor, situa]iilor, obiec-
telor [i fenomenelor sub influen]a sentimentelor, a pasiunii. Din punct de vedere
psihologic, cristalizarea reprezint\ un proces de proiec]ie a personalit\]ii, prin care
aspira]ia transfigureaz\ obiectul, lumea dorin]elor [i lumea realit\]ilor. Crista-
lizarea poate avea loc într-o direc]ie în care se p\streaz\ contactul cu realitatea,
sînt prezente spiritul critic [i flexibilitatea gîndirii fa]\ de argumentele [i informa-
]iile noi. Sînt cazuri cînd, în urma fenomenului de cristalizare, se pierde contactul
cu realitatea, se evolueaz\ spre onirism, spre delir (paranoicul), spre fabula]ie
(mitomanul), spre ipocrizie, disimulare, impostur\ etc. Aceste atitudini [i compor-
tamente sînt prezente în jurul nostru în destul de multe situa]ii, uneori influen]înd
direct fenomenul percep]iei sociale la persoane aparent neutre.

b. Fenomenul prezum]iei de similitudine se explic\ prin anumite asem\n\ri sau �afini-
t\]i� suflete[ti (altfel spus, �sl\biciuni� fa]\ de ceva sau cineva). Acest fenomen
are la baz\ compara]ia dintre sine, luat drept etalon, [i cei din jur. Fenomenul are
o doz\ ridicat\ de subiectivism, deoarece ceea ce este în afara persoanei se reduce
la propriile sale norme, percep]ii [i aprecieri care vin s\ îmbog\]easc\ sau s\
consolideze imaginea de sine. Ceea ce vine în contradic]ie cu imaginea de sine nu
este luat în considera]ie.
O alt\ surs\ de distorsiune sau de facilitare a percep]iei sociale este tendin]a de a-i
judeca pe al]ii prin contrast. {i aici func]ioneaz\ proiec]ia, prin intermediul c\reia
evaluatorul (care joac\ rol de etalon) exagereaz\ importan]a [i semnifica]ia real\ a
unor însu[iri prezente la el [i absente la ceilal]i sau absente la el [i prezente la
ceilal]i.

c. Efectul de halo este una din cele mai frecvente surse de eroare `n cunoa[terea
psihologic\. Percep]iile sînt influen]ate de o judecat\ global\, se produce o
nivelare a constela]iei de tr\s\turi, ceea ce duce la un portret foarte pu]in nuan]at
al persoanei apreciate. De exemplu, dac\ [tim cu siguran]\ c\ cineva este inteli-
gent, noi deducem prin extensiune, cu aceea[i siguran]\, c\ el este [i activ, [i
chibzuit, [i eficient, [i independent, politicos, echilibrat, spiritual [i multe altele
de acest gen.

d. Efectul generalit\]ii (sau al indulgen]ei), prin care oamenii au tendin]a de a aprecia
favorabil statutul viitor al unei persoane. Astfel, caracteriz\rile date nu pot dife-
ren]ia indivizii [i de multe ori intervine �tehnica alegerii for]ate�, care poate
induce o serie întreag\ de erori.
Existen]a [i activitatea în grup influen]eaz\ în mod sensibil atît procesul percep]iei

sociale, cît [i modalit\]ile de cunoa[tere [i selec]ie a semenilor. G.W. Allport subli-
niaz\ importan]a corectitudinii percep]iei celuilalt, care trebuie s\ se constituie într-un
scop major al rela]iilor noastre sociale. De corectitudinea percep]iei celuilalt depinde
în mare m\sur\ stabilitatea, func]ionarea [i evolu]ia rela]iilor interpersonale.

2. ~nv\]\mîntul superior particular, o nou\ realitate social\

~ncepînd din anul 1990, scena social\ a ]\rii noastre a suferit o serie de transform\ri,
cu efecte vizibile asupra unor categorii de oameni (de exemplu, manifest\ri stradale
violente, [omajul, mitinguri [i greve, ideea de economie liberalizat\ etc.). Apari]ia
institu]iilor de înv\]\mînt superior privat, ca alternativ\ la oferta destul de �rigid\� a
înv\]\mîntului superior de stat, este unul din evenimentele actuale cu impact
psihosocial.
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Evolu]ia acestui fenomen a avut o traiectorie destul de controversat\ în planul
percep]iei [i reprezent\rii sociale. Actualmente, ideea înv\]\mîntului superior s-a
sedimentat într-o form\ sau alta în gîndirea oamenilor din societatea româneasc\; la
fel ca [i celelalte noi realit\]i, înv\]\mîntul privat a fost acceptat, el exist\ [i mar-
cheaz\ existen]a unora dintre noi.

Resursele umane

a) Corpul didactic din înv\]\mîntul superior privat este alc\tuit din:
� profesori de prestigiu [i cu experien]\ didactic\, racola]i de la institu]ii de înv\-
]\mînt superior cu tradi]ie;
� personal didactic cu experien]\ didactic\ incert\, provenind din afara cîmpului
universitar (cercet\tori, speciali[ti din industrie sau alte domenii);
� cadre didactice universitare, pensionate în înv\]\mîntul de stat.

b) Studen]ii provin, în marea lor majoritate, dintre candida]ii respin[i la examenele
de admitere în înv\]\mîntul de stat. Aceasta atrage suspiciunea asupra calit\]ii lor,
opinia public\ v\zînd în criteriul financiar (posibilitatea de autofinan]are a stu-
diilor) un substitut al celui valoric. Observa]iile curente atest\, îns\, prezen]a unor
autentice valori în rîndurile studen]ilor din înv\]\mîntul privat autorizat [i, în
general, aceea[i distribu]ie normal\ ca [i în înv\]\mîntul superior de stat.

Resursele materiale

a) Spa]iile necesare desf\[ur\rii procesului instructiv-educativ sînt închiriate sau im-
provizate, ceea ce afecteaz\ constituirea imaginii publice de institu]ie de prestigiu,
independent\, de sine st\t\toare.

b) Dot\rile, mijloacele de înv\]\mînt sînt, de cele mai multe ori, necorespunz\toare.
c) Condi]iile materiale adiacente (spa]ii de cazare, cantine, s\li de lectur\), cînd

exist\, sînt nesatisf\c\toare.
Handicapurile de mai sus sînt completate [i cu altele, ]inînd de statutul de �nou

venit�, institu]ie f\r\ tradi]ie [i prestigiu dobîndit în timp sau de faptul c\ noile
institu]ii de înv\]\mînt superior n-au avut înc\ r\gazul s\-[i elaboreze o strategie
proprie, fiind nevoite s\ copie, cel pu]in pe moment, modelul înv\]\mîntului superior
de stat.

Percep]ia social\ vis-à-vis de ISPA a fost [i este marcat\ de reac]ia general uman\
a respingerii fa]\ de nou [i de teama de concuren]\ (atît personalul didactic, cît [i
studen]ii din înv\]\mîntul de stat v\zînd în ISPA un poten]ial pericol). Atitudinea de
lips\ de solicitudine, dac\ nu chiar de respingere manifestat\ de autorit\]i [i f\cut\
public\ prin mass-media a contribuit la întregirea unei imagini generale mai pu]in
pozitive despre ISPA: este incriminat caracterul s\u �improvizat� [i de �afacere
profitabil\�, studen]ii sînt privi]i cel pu]in cu condescenden]\.

A. STOICA-CONSTANTIN, A. GHERGU}
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3. Datele unei investiga]ii

Obiectivele cercet\rii

Investiga]ia a urm\rit percep]ia � atît a studen]ilor, cît [i a cadrelor didactice din cele
dou\ tipuri de universitate � a celor dou\ tipuri de înv\]\mînt superior: de stat (ISS)
[i particular autorizat (ISPA), aceasta însemnînd o investigare atît a �percep]iei de
sine� la nivel colectiv, cît [i a percep]iei �celuilalt�, acest �cel\lalt� fiind, de ase-
menea, de natur\ colectiv\.

Ipotezele

1. Pornind de la o serie de constat\ri de sim] comun privind atitudinea persoanelor
fa]a de ISPA, de la [ansele integr\rii în cîmpul muncii a speciali[tilor (indiferent
de tipul absolvit) [i de la starea de confuzie care se manifest\ la nivelul opiniei
publice, am presupus c\, în general, percep]ia [i autopercep]ia referitoare la ISPA
sînt mai slabe comparativ cu cele referitoare la ISS.

2. Studen]ii de la ISPA au o percep]ie mult mai favorabil\ asupra studen]ilor de la
ISS, comparativ cu percep]ia studen]ilor de la ISS asupra celor de la ISPA.

3. Ne a[tept\m s\ constat\m o percep]ie pozitiv\ a studen]ilor fa]\ de tipul de înv\-
]\mînt în care sînt înmatricula]i [i, complementar, o percep]ie a celuilalt tip de
înv\]\mînt u[or negativ\ sau cel pu]in comparabil\ cu cea a propriului tip.

4. Pornim de la considerentul c\ percep]ia relevat\ de cadrele didactice va fi mai
apropiat\ de realitatea obiectiv\, întrucît acestea au mai multe temeiuri de a
aprecia realist, degajat, cele dou\ tipuri de înv\]\mînt: a) majoritatea celor inclu[i
în lotul nostru func]ioneaz\ în ambele tipuri de universit\]i, ceea ce le confer\ atît
posibilitatea de a cunoa[te situa]ia �din interior�, cît [i expunerea la o atitudine
partizan\; b) au o experien]\ incontestabil mai bun\ decît a studen]ilor în materie
de înv\]\mînt universitar; c) nefiind afecta]i, ca studen]ii, de competi]ia care se
va da pe pia]a muncii între absolven]ii celor dou\ tipuri de universit\]i, ei nu sînt
expu[i subiectivit\]ii datorate similitudinii [i/sau haloului în percep]ie.

Lotul investigat

Au fost chestiona]i 160 subiec]i, din care:
a) N = 140 studen]i din to]i anii de studiu, facult\]ile de drept, studii economice [i

sec]ia de psihologie din dou\ institu]ii de înv\]\mînt superior particular autorizat
(Universitatea �Mihail Kog\lniceanu�, Ia[i [i Universitatea �Petre Andrei�, Ia[i) [i
una de stat: Universitatea �Al.I. Cuza� din Ia[i. Fiecare sector este reprezentat prin
num\r egal de studen]i: 70 de la ISS [i 70 de la ISPA. Distribu]ia pe sexe: N = 66
studen]i [i N = 74 studente. Dintre ace[tia, 23 (un num\r de 4 de la ISPA [i 19 de
la ISS) au mai fost înmatricula]i anterior la o institu]ie de înv\]\mînt superior.

b) N = 20 cadre didactice care sus]in cursuri la institu]iile de înv\]\mînt superior
amintite, la una singur\ sau la dou\ în mod simultan.

Metodele [i instrumentele utilizate

~n principal, s-a folosit ancheta pe baz\ de chestionar [i metoda statistic\. Am întocmit
un chestionar, în dou\ variante:
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� pentru studen]i
� pentru cadrele didactice

Rezultatele ob]inute

Din analiza datelor observ\m c\:
a) Atît studen]ii, cît [i cadrele didactice în marea lor majoritate consider\ c\ între

studen]ii din cele dou\ tipuri de înv\]\mînt superior se manifest\ o atitudine gene-
ral\ de respingere: 110 studen]i (78,5%) � între care intr\ [i 45 de la ISPA � [i 15
cadre didactice (75%) r\spund c\ nivelul respingerii este �foarte mare� sau
�mare�. Aceasta este percep]ia generalizat\, prin natura ei mai pu]in cenzurat\ de
evaluator. ~n schimb, la întrebarea �Dvs., personal, ave]i o atitudine de respingere
fa]\ de studen]ii de la cel\lalt tip de înv\]\mînt superior?�, 94 studen]i (respec-
tiv 67,1%) � între care 58 (41,4%) de la ISPA � [i 16 cadre didactice (respectiv 80%)
vin cu op]iunile contrarii: respingerea este �nesemnificativ\� sau �inexistent\�.
Dintr-un anumit punct de vedere, rezultatele sînt doar aparent contradictorii. Ca
efect al tendin]ei de protejare a eului, în fa]a unei întreb\ri cu caracter personalizat
apare o schimbare de pozi]ie, o atitudine mai tolerant\, cu tendin]e spre valorile
medii, neutre. Prin aceasta explic\m contrastul între r\spunsurile la cele dou\
întreb\ri vizînd aceea[i variabil\, dar o dat\ surprins\ într-un context general [i a
doua oar\ cu referire expres\ la propria persoan\.
De remarcat, de asemenea, c\ nivelul cel mai mare al respingerii se manifest\ la
studen]ii din înv\]\mîntul de stat: aproape to]i (65 din totalul de 70) au indicat
treapta �foarte mare� sau �mare�, comparativ cu 45 din totalul de 70 de studen]i
din înv\]\mîntul particular care au indicat valorile respective.

b) Marea majoritate a studen]ilor (un num\r de 109, reprezentînd 77,8% din totalul
celor chestiona]i) prefer\ înv\]\mîntul de stat. Un num\r de 51 (din 70) din
studen]ii din ISS sînt �în dezacord total� cu ideea unui transfer la ISPA, în vreme
ce 48 (din 70) studen]i din ISPA se declar\ în �acord total� cu ideea transferului
lor la ISS. Restul de 31 (din 140) au avut op]iuni intermediare.

c) ~n ceea ce prive[te egalitatea drepturilor de care se bucur\ studen]ii, majoritatea
studen]ilor (91, respectiv 65%) [i a cadrelor didactice (14, respectiv 70%) au
apreciat c\ acestea nu sînt egale, în sensul c\ absolven]ii ISPA vor fi defavoriza]i.
Datele de mai sus confirm\ în mare parte prima noastr\ ipotez\, care afirma c\

percep]ia general\ asupra ISPA este negativ\. ~n[i[i studen]ii din înv\]\mîntul
particular sesizeaz\ aceast\ atitudine la colegii lor.

Datele confirm\ ipoteza urm\toare, potrivit c\reia studen]ii de la înv\]\mîntul
particular îi valorizeaz\ superior pe cei din sectorul de stat, spre deosebire de ace[tia
din urm\, care au tendin]a s\-i subaprecieze. Studen]ii de la ISPA se arat\ mult mai
genero[i în aprecierea colegilor din ISS, decît o fac ace[tia, la rîndul lor, fa]\ de
studen]ii din înv\]\mîntul particular autorizat. ~n vreme ce studen]ii de la ISPA cred
c\ opinia public\ are o p\rere foarte bun\ sau bun\ despre omologii lor de la stat,
reversul este c\ numai 2 studen]i de la stat cred c\ opinia public\ are o p\rere foarte
bun\ sau bun\ despre colegii lor din înv\]\mîntul particular.

Rezultatele investiga]iei sînt congruente în ceea ce prive[te:
� Calitatea corpului profesoral. Un num\r de 39 de studen]i din ISPA evalueaz\
cu calificativele �foarte bine� [i �bine� calitatea profesorilor din ISS, în timp ce
59 de studen]i din ISS apreciaz\ cu calificativele de �satisf\c\tor�, �slab� [i
�foarte slab� calitatea corpului profesoral din ISPA.

A. STOICA-CONSTANTIN, A. GHERGU}
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� Condi]iile materiale: studen]ii din înv\]\mîntul privat (N=48) cred c\ �la stat�
acestea sînt foarte bune sau bune, iar cei �de la stat� (N=67) apreciaz\ c\ în
înv\]\mîntul particular condi]iile materiale sînt �satisf\c\toare�, �slabe� sau
�foarte slabe�.
� Nivelul de competen]\ pe care-l poate c\p\ta studentul în profesie la absolvire:
36 de studen]i de la ISPA evalueaz\ cu �foarte bine� [i �bine� nivelul posibil
celor din ISS, în timp ce 63 de studen]i din ISS evalueaz\ cu �satisf\c\tor�, �slab�
[i �foarte slab� nivelul celor de la ISPA.
Ipoteza a treia, c\ studen]ii din ambele tipuri de universit\]i au o p\rere mai bun\

despre institu]ia lor, decît despre cealalt\, este confirmat\ diferen]iat: în timp ce
studen]ii de la ISS o confirm\, cei de la ISPA o infirm\ întrucîtva, avînd o percep]ie
mai apreciativ\ fa]a de cel\lalt tip de institu]ie, decît a lor în[i[i. ISS se bucur\ de
mai multe calificative de �foarte bine� [i �bine�, decît o face ISPA. Distribu]ia op]iu-
nilor studen]ilor are un caracter bipolar, în sensul c\:

� Pentru ISS valorile cele mai mari corespund calificativelor cuprinse între �foarte
bine� [i �satisf\c\tor�, calificative indicate de studen]ii din ambele tipuri de
înv\]\mînt superior, dar cu preponderen]\ de cei din tipul particular;
� ~n cazul ISPA prevaleaz\ calificativele �satisf\c\tor� [i �slab�, acordate mai
insistent de �ceilal]i� studen]i, din înv\]\mîntul de stat.
Am anticipat c\ profesorii nu vor manifesta atitudini discriminatorii fa]\ de cele

dou\ tipuri de înv\]\mînt. Rezultatele indic\ îns\ faptul c\, în majoritatea cazurilor,
prin percep]iile lor ei consolideaz\ statutul ISS, ar\tîndu-se circumspec]i fa]\ de ISPA.
ISS este evaluat în termenii �foarte bine�, �bine� [i �satisf\c\tor�, comparativ cu
calificativul de �satisf\c\tor�, atribuit foarte frecvent înv\]\mîntului particular.

Ameliorarea imaginii ISPA

Cum ar putea fi modificat\ percep]ia fa]\ de ISPA? Mecanismul psihologic const\, în
primul rînd, în operarea unor schimb\ri la nivelul obiectului percep]iei, aceasta
traducîndu-se prin confirmarea practic\ a valorii institu]iilor particulare, prin nivelul
de competen]\ al absolven]ilor.
� Ea va fi o consecin]\ a prob\rii calit\]ilor sale, ceea ce, evident, se va face în

timp, dup\ ce acesta va fi lansat pe pia]a muncii cîteva genera]ii de absolven]i
deosebit de competen]i [i competitivi cu cei din înv\]\mîntul de stat.

� ~n situa]ia sa de înv\]\mînt �particular�, mai autonom [i mai pu]in supus deciziei
hipercentralizate care s-a dovedit sufocant\ pentru universit\]ile de stat, se pare c\
stau [ansele evolu]iei [i consolid\rii acestui nou tip de înv\]\mînt. El î[i poate
permite s\ fie mai flexibil în materie de planuri de înv\]\mînt, programe, tehno-
logie didactic\ sau management universitar. Deja multe universit\]i particulare au
inclus noi sec]ii, discipline [i capitole.

� Echipele manageriale, corpul profesoral [i studen]ii din înv\]\mîntul particular au
o puternic\ motiva]ie pentru succes, deoarece: a) confirmarea, acreditarea defi-
nitiv\ este condi]ionat\ de atingerea unui anumit prag al performan]ei (un anumit
procentaj de studen]i trebuie s\ promoveze examenul extern de absolvire organizat
[i desf\[urat în afara institu]iei particulare); b) studen]ii doresc s\-[i dep\[easc\
complexul de inferioritate fa]\ de colegii din înv\]\mîntul de stat. Ei intuiesc
faptul c\ perpetuarea acestei st\ri de inferioritate ar putea duce la marginalizarea
lor iremediabil\.
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� ~n fine, afirmarea ISPA va depinde [i de capacitatea acestora de a ignora sau
combate efectul Pygmalion, care const\ în conformarea incon[tient\ a studen]ilor,
profesorilor [i echipelor de conducere la a[tept\rile, opiniile proiectate fa]\ de ei
de diferite grupuri sociale sau de societate în ansamblu. ~n cazul de fa]\, ima-
ginea, percep]ia social\ preponderent negativ\ ar putea ac]iona ca o autoprofe]ie,
autoprogramare a e[ecului, dac\ elementele motiva]ionale pozitive nu vor fi sufi-
cient de mobilizatoare.
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Neo-protestan]i, ortodoc[i [i catolici �
o cercetare asupra percep]iei reciproce

Cornel Hav`rneanu1

Studierea con]inutului reprezent\rilor diferitelor confesiuni demonstreaz\ faptul
c\ acelea[i idei, credin]e primesc în con[tiin]a diferi]ilor credincio[i un sens diferit [i
ac]ioneaz\ diferit asupra comportamentului lor. Particularit\]ile grupului religios se
definesc prin activitatea lui, prin sistemul de idei [i scopuri religioase, prin norme [i
sanc]iuni, prin particularit\]ile rela]iilor dintre membrii acestuia. Specificitatea activi-
t\]ii grupului religios este dat\ de desf\[uraraea ritualului, de ideologie (doctrin\), de
pozi]ia fa]\ de Dumnezeu.

De[i Biblia este scris\ de mai mul]i autori, de-a lungul unei mari perioade de
timp, ea este totu[i o carte unic\, în care constat\m o unitate de gîndire care sugerea-
z\ faptul ca o singur\ minte a inspirat scrierea tuturor c\r]ilor ce o compun. De[i
unitatea textului biblic este evident\, constat\m o mare varietate de forme de inter-
pretare care au generat de-a lungul timpului numeroase controverse doctrinare [i
organizatorice în cadrul diferitelor confesiuni religioase.

Divizarea cre[tin\t\]ii este urmarea a dou\ rupturi care au avut loc în istorie:
Prima, în sec. XI, `n 1054, �Marea schism\ a cre[tin\t\]ii�, cînd Biserica de

R\s\rit s-a desp\r]it de cea de Apus, iar a doua, în sec. XVI, `n 1517, cînd Martin
Luther afi[eaz\ pe u[a bisericii din Wittemberg cele 95 de teze care, în esen]\, loveau
autoritatea papal\.

Dac\ prim\ sciziune în cadrul bisericii cre[tine s-a datorat luptei pentru
suprema]ie între papii Romei [i patriarhii Constantinopolului, cea de-a doua î[i are
originea în revela]ia lui Martin Luther potrivit c\reia �Cel drept va tr\i prin credin]\�.
Prin aceasta el a v\zut c\ mîntuirea se cap\t\ prin încredere în Dumnezeu, prin
Cristos, [i nu prin ritualurile, sacramentele [i canoanele bisericii.

Mi[carea protestant\ a fost un efort din partea Bisericii de Apus de a se elibera de
autoritatea Romei [i de a-[i cî[tiga dreptul de a se închina lui Dumnezeu dup\ cum îi
dicteaz\ propria con[tiin]\ (Henry H. Halley, 1983). Mi[carea a atins vîrsta de 400
de ani [i, în mod inevitabil, s-a scindat în mai multe curente, cu accente diferite.
Biserica protestant\, de[i e înc\ foarte departe de perfec]iune, prin curentele sale
contradictorii, reprezint\ în lumea de azi forma de cre[tinism cea mai apropiat\ de
textul biblic [i de formele ini]iale de organizare a bisericii.

1. Lector la Universitatea �Al.I. Cuza�, Ia[i.
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Iat\ ce a spus Harnak despre aceste trei biserici: �Biserica ortodox\ este cre[tinis-
mul primitiv plus p\gînismul grec [i oriental. Biserica romano-catolic\ este cre[ti-
nismul primitiv plus p\gînismul grec [i roman. Biserica protestant\ este încercarea de
a elibera cre[tinismul primitiv de toate formele de p\gînism�.

~n esen]\, diferen]ele doctrinare [i de practic\ religioas\ dintre bisericile tradi-
]ionale (ortodox\, romano-catolic\) [i bisericile protestante, cu toate variantele de
neo-protestantism, pornesc de la dou\ aspecte principale legate de interpretarea
textului biblic:

� neo-protestan]ii consider\ c\ Biblia este singurul izvor de inspira]ie divin\, în
timp ce reprezentan]ii bisericilor tradi]ionale accept\ Biblia ca primul [i cel mai
important izvor de inspira]ie divin\, dar al doilea, cu o importan]\ la fel de mare,
este sfînta tradi]ie.
� neo-protestan]ii sus]in c\ Biblia hot\r\[te ce trebuie s\ transmit\, �s\ înve]e�
Biserica. Biblia are autoritate deplin\ indiferent de om sau func]ie în ierarhia
bisericeasc\. Pentru confesiunile tradi]ionale, Biserica hot\r\[te ce trebuie s\
transmit\ Biblia. Biserica hot\r\[te ce este valabil din Biblie [i ce nu mai este
valabil. Biserica �leag\ [i dezleag\� pentru c\ Iisus a dat autoritate bisericii prin
Petru � �ce vei lega pe p\mînt va fi legat [i în ceruri [i ce vei dezlega pe p\mînt
va fi dezlegat [i în ceruri�. Aici este o problem\ de hermeneutic\: a lega [i
dezlega p\catele poate avea o dubl\ semnifica]ie, a stabili ce este [i ce nu este
p\cat sau a da prerogative preotului s\ lege [i s\ dezlege p\catele cuiva.
~n leg\tur\ cu �Sfînta Tradi]ie�, justificarea biblic\ este legat\ de ultimele versete

din Evanghelia dup\ Ioan. �Dar sînt alte multe lucruri pe care le-a f\cut Iisus [i care,
dac\ s-ar fi scris cu de-am\nuntul, cred c\ lumea aceasta n-ar cuprinde c\r]ile ce s-ar
fi scris� (Ioan 21, 25).

Acest text las\ libertatea unor complet\ri, nespecificate în textul Biliei, pentru c\
acesta ar avea un volum imens, imposibil de stocat la vremea respectiv\. Doctrinele
[i practicile religioase reprezint\ construc]ii subiective ale reprezentan]ilor diferitelor
culte referitor la textul biblic, sau la ceea ce Iisus ar fi f\cut dar nu a fost consemnat
în texte scrise.

Astfel, obiceiul, ritualul religios a fost p\strat în forma sa specific\, transmis gene-
ra]iilor urm\toare [i în cele din urm\ a fost considerat sfînt, fiind acceptat [i aprobat
de Consiliile Ecumenice.

~n esen]\, aceste diferen]e doctrinare, care au determinat diferen]e majore de prac-
tic\ religioas\, justific\ apari]ia numeroaselor confesiuni neo-protestante, care, de[i
sînt minoritare în arealul românesc, s-au constituit în organiza]ii religioase conso-
lidate, cu Biserici proprii [i credincio[i care le frecventeaz\ cu mare regularitate.

Rezultatele ultimului recens\mînt realizat în România prezint\ urm\toarea confi-
gura]ie statistic\:

Confesiune religioas\ Frecven]\ Procent

Ortodoc[i 19.762.135 86,8%
Romano-catolici  1.144.820 5%
Biserica reformat\ luteran\  801.577 3,7%
Greco-catolici  228.377 1%
Penticostali  220.011 1%
Bapti[ti  109.677 0,5%
Adventi[ti  78.658 0,3%
Biserica unitarian\ calvinist\  76.333 0,3%
Musulmani  55.988 0,2%

C. HAV~RNEANU



152 MINORITARI, MARGINALI, EXCLU{I

Analiza datelor prezentate relev\ faptul c\ neo-protestan]ii (penticostalii, bapti[tii
[i adventi[tii) reprezint\ 1,8% din totalul popula]iei, iar 4% din popula]ie este repre-
zentat\ de protestan]i (luterani [i calvini[ti). Aceste date statistice comport\ unele
discu]ii [i controverse avansate mai ales de reprezentan]ii cultelor neo-protestante.
Astfel, unele confesiuni religioase (Biserica Cre[tin\ dup\ Evanghelie, Martorii lui
Iehova) nu au fost luate în considera]ie cînd s-a întocmit statistica, de[i aceste
confesiuni sînt active, au Biserici proprii frecventate de credincio[ii care au aderat la
ele. ~n al doilea rînd, unii pastori neo-protestan]i consider\, pe baza statisticilor
proprii, c\ num\rul credincio[ilor care frecventeaz\ Biserica este cel pu]in dublu fa]\
de datele prezentate în statistica oficial\. Aceast\ situa]ie s-ar datota faptului c\ atunci
cînd s-a realizat recens\mîntul, minorii din familiile neo-protestante nu au fost înscri[i
la confesiunile respective, ceea ce nu s-a întîmplat în cazul familiilor ortodoxe sau
catolice.

Pornind de la teoria nodului central al reprezent\rii sociale (Abric, 1967, 1987,
1992), [i de la cercet\rile experimentale realizate pentru verificarea caracteristicilor
nodului central (Abric, 1989; Moliner, 1988, 1993; Guimelli [i Rouquette, 1992;
Dorai 1989), ne-am propus degajarea nodului central [i a elementelor periferice ale
reprezent\rilor sociale între cultele tradi]ionale [i cele neo-protestante. Cercetarea
experimental\ s-a realizat pe un grup de 126 de ortodoc[i, 105 catolici [i 97 de
neo-protestan]i, tineri elevi [i studen]i din cadrul confesiunilor respective. Acestora,
în func]ie de cultul religios de care apar]ineau, li s-au prezentat, alternativ, dou\
cuvinte inductoare care se refereau la celelalte dou\ culte, [i, prin asocia]ie liber\, li
se cerea s\ elaboreze o list\ de zece tr\s\turi [i/sau comportamente care caracterizea-
z\ cel mai bine credincio[ii. Astfel, ortodoc[ilor li s-au prezentat cuvintele inductoa-
re �catolic� [i �neo-protestant�, catolicilor, cuvintele �neo-protestant� [i �ortodox�,
iar neo-protestan]ilor cuvintele �ortodox� [i �catolic�. Dup\ ce lista a fost realizat\
pentru ambele cuvinte inductoare, subiec]ilor li s-a cerut s\ realizeze o ierarhizare a
elementelor produse prin asocia]ie, în ordinea preferin]elor. ~n felul acesta s-a ob]inut
pentru fiecare element doi indicatori: frecven]a de apari]ie pe baza asocia]iilor libere
[i rangul, clasamentul rezultat în urma ierarhiz\rii. Prin acest procedeu, urmat de
calculul corela]iilor dintre frecven]\ [i rang, Abric (1986) a reu[it s\ extrag\ ele-
mentele centrale ale reprezent\rii artizanului. Noi am preluat aceast\ metod\ dar am
renun]at la calculul corela]iilor dintre frecven]\ [i rang, utilizînd analiza prin e[an-
tionare multidimensional\ care este o form\ de interpretare a configura]iilor finale,
important\ datorit\ orient\rii cercet\torului în fa]a acestor configura]ii. Aceast\
analiz\ prin e[antionare multidimensional\ s-a dezvoltat în S.U.A. dup\ anii 60 [i
r\spunde la dou\ probleme (Silverman, 1976): eliminarea presupozi]iilor de unidi-
mensionalitate legate de m\surare [i interesul crescînd pentru metodele ordinale.
Procedeul const\ într-o transformare a disimilarit\]ilor în distan]e dup\ o procedur\
iterativ\. Datele de intrare se prezint\ sub forma unor matrici de similaritate sau
disimilaritate. Algoritmul de calcul se rezum\ la a transforma disimilarit\]ile în dis-
tan]e. Este vorba de ree[alonarea unei m\suri care poate fi efectuat\ dup\ diverse
disimilarit\]i prespecificate pentru analiz\, în una sau mai multe dimensiuni. ~n final
se ob]ine o matrice a celor mai bune distan]e posibile, care poate fi mai bine inter-
pretat\ printr-un sistem de coordonate decît printr-o configura]ie spa]ial\. Se poate,
deci, defini e[antionarea multidimensional\ ca o tehnic\ de reprezentare geometric\.
Interpretarea unei configura]ii de puncte ie[ite din aceast\ analiz\ difer\ de confi-
gura]iile analizei factoriale, prin aceea c\ scap\ interpret\rii dimensionale clasice.
Fundamentul ei const\ în aceea c\ toate distan]ele interpuncte care s`nt semnificative
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pot fi analizate. O configura]ie de puncte care la prima vedere pare nestructurat\ [i
f\r\ aport de informa]ie extern\ ofer\ analistului trei orient\ri interpretative: analiza
dimensiunilor, analiza de cluster [i de regiune. Cercetarea dimensiunilor difer\ de
analiza factorial\, configura]iile fiind extinse la alte dimensiuni decît cele mate-
rializate prin axele de coordonate. Cercetarea unei regiuni se face prin studierea zonei
vecine spa]iului în care punctele vehiculeaz\ un aspect comun, diferit de aspectul
vehiculat de punctele zonei vecine. Clusterul este o zon\ a spa]iului cu puternic\
concentrare de puncte. ~n cluster, distan]ele între punctele intra-grup trebuie s\ fie
inferioare distan]elor inter-grup. Orientarea în cercetarea regiunii [i a clusterului este
diferit\ în sensul c\ conceperea unui cluster începe prin no]iunea de distan]e
interpuncte c\reia îi urmeaz\ atribuirea unei semnifica]ii, pe cînd în]elegerea unei
regiuni începe prin cunoa[terea unei semnifica]ii urmat\ de delimitarea zonei. Acest
tip de analiz\ elimin\ numeroase surse de imperfec]iune rezultate din analiza
factorial\. Teoria în fa]ete este indicat\ pentru a preciza universul itemilor, e[alonarea
multidimensional\ permite a adapta mai bine modelul de e[alonare la nivelul datelor
de analizat. Bog\]ia configura]iilor ob]inute prin e[alonare multidimensional\ ofer\
posibilitatea unei extrapol\ri superioare analizei factoriale cu condi]ia ca aceste extra-
pol\ri s\ nu fie selective, ci legate într-o sintez\ care are sens. Concret, dup\ ce s-a
calculat frecven]a de apari]ie a fiec\rui indicator [i suma rangurilor pe care subiec]ii
le-au stabilit prin ierarhizare s-a folosit un procedeu matematic de forma frecven]a x
suma rangurilor/num\r total de subiec]i investiga]i. ~n func]ie de num\rul de subiec]i
ai e[antionului investigat, se pot ob]ine, teoretic, urm\toarele valori: ortodoc[i min.
0.0079, max. 1260, catolici min. 0,0095, max. 1050, iar pentru neo-protestan]i
min. 0.01, max. 970. ~n acest fel, fiecare indicator ob]inut prin asocia]ie liber\ cap\t\
o valoare numeric\, iar aceste valori reprezentate pe o ax\ de coordonate vor da o
configura]ie în care elementele nodului central se vor plasa la o distan]\ mare fa]\ de
elementele periferice ale reprezent\rii. Elementele periferice se vor aglomera pe ax\,
distan]ele dintre ele fiind foarte mici, în final fiind necesar\ interpretarea configura]iei
de puncte ob]inut\, prin analiza modului în care aceste elemente alimenteaz\ compo-
nentele nodului central. Centralitatea elementelor nu poate fi stabilit\ pornind numai
de la aspectele cantitative. Frecven]a de apari]ie este un criteriu necesar dar nu [i
suficient pentru a-i determina centralitatea, aspect care a determinat acordarea unei
importan]e deosebite leg\turilor pe care un element le între]ine cu ansamblul de ele-
mente ale reprezent\rii.

Analiza datelor ob]inute a oferit posibilitatea eviden]ierii elementelor nodului cen-
tral [i a elementelor periferice în percep]ia reciproc\ dintre culte.

Catolicii consider\ religiozitatea ortodoc[ilor un element central, dar aceasta se
manifest\ în special la persoanele vîrstnice care dau dovad\ de pio[enie [i credin]\
profund\. Majoritatea ortodoc[ilor frecventeaz\ rar biserica, manifestînd o credin]\
formal\ la care se face apel mai ales în situa]ii limit\. Tot ca un element al nodului
central imoralitatea, manifestat\ prin r\utate, nep\sare, libertinaj [i prezen]a unor
vicii, element care apare [i în reprezent\rile neo-protestan]ilor dar cu unele elemente
periferice diferite (egoism, necinste). Acest aspect poate fi explicat prin faptul c\,
procentual, num\rul ortodoc[ilor este foarte mare comparativ cu celelalte culte,
86,8%, deci [i probabilitatea apari]iei unor comportamente imorale este mai mare.

Dac\ formalismul credin]ei apare în reprezent\rile catolicilor ca un element
periferic, în reprezent\rile neo-protestan]ilor devine elementul central între]inut prin
tendin]a de idolatrizare, f\]\rnicie, rug\ciune indirect\ (icoane, sfin]i), credin]\
ocazional\.

C. HAV~RNEANU
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Fig. 1. Percep]ia ortodoc[ilor de c\tre catolici

Fig. 2. Percep]ia ortodoc[ilor de c\tre neo-protestan]i
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Respectarea tradi]iei apare ca element central atît în reprezent\rile catolicilor, cît
[i în cele ale neo-protestan]ilor, dar elementele periferice sînt diferite. Catolicii evoc\
conservatorismul, intoleran]a fa]\ de alte culte [i populismul, în timp ce neo-protes-
tan]ii, în conformitate cu aspectele doctrinare specifice cultului, evoc\ �sfînta tra-
di]ie�, credin]a în preot [i erezia.

Supersti]ia care se manifest\ prin cultul mor]ilor, milostivenia apar ca elemente
centrale în reprezent\rile catolicilor. Pentru neo-protestan]i, ca element central rele-
vant apare ignorarea Bibliei datorat\ neinform\rii [i naivit\]ii credincio[ilor care
determin\ acceptarea necritic\ a interpret\rilor date de preo]ii ortodoc[i textului
biblic.

~n ambele reprezent\ri sociale apare religiozitatea ca element central, manifestat\
prin evlavie, pio[enie, fanatism, în reprezent\rile ortodoc[ilor, fast [i rafinament în
cele ale neo-protestan]ilor.

Ca elemente centrale în reprezentarea catolicilor de c\tre ortodoc[i apare
onestitatea manifestat\ prin sinceritate, loialitate [i incoruptibilitate, conservatorismul
prin p\strarea tradi]iei, rigiditate în comportament [i tendin]e de convingere, unitatea
prin faptul c\ sînt prieteno[i, altrui[ti, solidari [i reuni]i în jurul Papei.

Elementele centrale în reprezent\rilor sociale ale neo-protestan]ilor sînt diferite,
dar p\streaz\ unele asem\n\ri cu cele ale ortodoc[ilor. ~n aceste reprezent\ri apar ca
elemente centrale ignorarea Bibliei, prin idolatrizare, recunoa[terea papalit\]ii [i
credin]a în Sfînta Maria, imoralitate, prin f\]\rnicie [i rug\ciune indirect\ (icoane,
sfin]i), la care se adaug\ ignorarea altor religii, manifestat\ prin intoleran]\, conser-
vatorism, p\stratrea tradi]iei.

{i în acest caz, religiozitatea apare ca element central în ambele reprezent\ri, în
jurul acestui element plasîndu-se evlavia, misticismul [i perseveren]a în credin]\.
Faptul c\ neo-protestan]ii sînt percepu]i ca fiind habotnici, cu elemente periferice de
intoleran]\, conservatorism, fanatism, perseveren]\ în reprezent\rile ortodoc[ilor [i
abstinen]\, fixism, exagerare, intoleran]\, în cele ale catolicilor demonstreaz\ c\ des-
prinderea acestora de practica religioas\ tradi]ional\ [i neacceptarea unor interpret\ri,
considerate denaturate, ale Bibliei a generat imaginea ata[amentului excesiv, cu
patim\ pentru o convingere, dublat de intoleran]\ fa]\ de convingerile altora. De[i
minoritari, ace[tia manifest\ tendin]e de expansiune, sînt persuasivi [i foarte insis-
ten]i, încercînd s\ conving\ pe ceilal]i c\ forma de credin]\ neo-protestant\ este
singura cale adev\rat\ de mîntuire. Unitatea, care apare ca element central în ambele
reprezent\ri, sugereaz\ o puternic\ coeziune în cadrul grupului de credincio[i [i este
concretizat\ prin semnifica]ii diferite de ortodoc[i [i catolici. La primii, altruismul [i
prietenia reprezint\ elementele periferice, în timp ce la catolici acestea sînt izolarea [i
închiderea în interiorul grupului. Sesiz\m cu u[urin]\ încercarea neo-protestan]ilor
de a se reîntoarce la Biserica ini]ial\, care la sfîr[itul epocii apostolice era inde-
pendent\, condus\ de un episcop [i un grup de presbiteri, m\rginindu-se exclusiv la
cî[tigarea oamenilor pentru Cristos, educîndu-i în aceast\ direc]ie, f\r\ nici un fel de
imixtiune politic\, sau încercare de a ob]ine putere în stat.

Observ\m, din analiza percep]iei reciproce, tendin]a de a organiza nodurile
centrale în jurul unor aspecte care vizeaz\ morala cre[tin\ [i formele specifice de
practic\ religioas\ care nuan]eaz\ atitudini [i comportamente diferen]iate în func]ie
de interpretarea textului Bibliei. Reprezentan]ii bisericilor tradi]ionale (ortodoc[ii [i
catolicii) au reprezent\ri aproape identice fa]\ de neo-protestan]i, în practic\, consta-
tîndu-se chiar o colaborare a acestora în ac]iunea comun\ de contracarare a acestor
practici religioase. ~n cadrul acestor reprezent\ri sociale, atît nodurile centrale, cît [i
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Fig. 3. Percep]ia catolicilor de c\tre ortodoc[i

Fig. 4. Percep]ia catolicilor de c\tre neo-protestan]i
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Fig. 5. Percep]ia neo-protestan]ilor de c\tre ortodoc[i

Fig. 6. Percep]ia neo-protestan]ilor de c\tre catolici
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elementele periferice sînt organizate în jurul unor aspecte care contravin punctelor de
vedere doctrinare acceptate de diferite culte. Stereotipurile [i credin]ele majoritarilor
fa]\ de minoritari (neo-protestan]i) sînt men]inute [i datorit\ faptului c\ minoritarii au
posibilit\]i reduse de a se face cunoscu]i în media, mijlocele lor de propagand\ au o
circula]ie restrîns\, informa]iile propagîndu-se mai ales printre reprezentan]ii acestor
culte, f\r\ o deschidere mai larg\.

Religiozitatea este elementul central prezent în toate reprezent\rile reciproce, dar
formele de manifestare concret\ a credin]ei, cu aspectele specifice fiec\rui cult, gene-
reaz\ imagini diferite, cu valoriz\ri pozitive [i negative. Din acest punct de vedere,
majoritarii atribuie minoritarilor mai pu]ine tr\s\turi [i comportamente valorizate
social negativ (ignorarea tradi]iei, fixism, expansionism), în timp ce la minoritari
aceste elemente apar cu o frecven]\ mult mai mare (imoralitate, credin]\ formal\,
f\]\rnicie, egoism, necinste).

~n percep]ia reciproc\, aceste reprezent\ri colective sînt imagini ale realit\]ii coti-
diene ce sintetizeaz\ informa]ia rezultat\ din rela]iile concrete ale indivizilor cu
contextul social, [i care determin\ luarea unor pozi]ii ce angajeaz\ competen]a lor
ac]ional\. Ele sînt mai presus de opiniile [i cli[eele consensuale, reprezentînd o for]\
de determinare a atitudinilor membrilor colectivit\]ii. Prin aceste caracteristici, ele
constituie un liant al vie]ii comunitare, oferind sentimentul apartenen]ei la grup, fiind
un instrument spiritual [i chiar institu]ional de adaptare [i coeziune social\.
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Vinituri [i }igani: Identit\]i stigmatizate
într-o comunitate multicultural\ 1

Octav Cristea 2, Puiu Latea 3, Liviu Chelcea 4

�[...] Domne, aici îs dou\ variante: din punct d\ vedere d\ patriotism eu sînt
obligat s\-i iubesc pe români, pentru c\ mi-ar fi jen\ s\ apar p\ ecran în fa]a lumii [i
s\ m\-ntrebe cineva: «Domne, cu care dai mîna: cu neam]u� sau cu moldoveanu�?»
Ce-ar zice istoria dac\ l-a[ îmbr\]i[a p\ neam] [i m-a[ întoarce cu spatele c\tre
român? Din punct de vedere social, din punct de vedere al vie]ii, ca vecin\tate [i ...
ca tr\it, a[a, via]\ colegial\, parc\...�(I.M. � coml\u[ean)

~n acest\ lucrare ne propunem s\ prezent\m situa]ia de excludere a dou\ grupuri
de la resursele simbolice ale unei comunit\]i multietnice. Primul grup este constituit
din imigran]ii ce au sosit din jude]e mai s\race precum Boto[ani, Maramure[, Vaslui,
Suceava sau Bistri]a-N\s\ud într-o comun\ bogat\ din vestul ]\rii, Sîntana. Al doilea
grup este cel al romilor/]iganilor, originari din comun\. Identitatea acestor dou\
grupuri este depreciat\ în fa]a identit\]ilor prestigioase pe plan local ale nem]ilor [i
românilor �p\mînteni�.

Mai întîi vom prezenta o scurt\ istorie a comunei Sîntana, punînd cîteva întreb\ri-
-cheie referitoare la problema identit\]ii grupurilor din comun\. Dup\ aceasta, vom
înf\]i[a cîteva prezum]ii ale interac]ionismului simbolic [i concep]ia lui Paul Ricoeur
despre identitatea narativ\, ce ne-au ajutat în studierea acestei situa]ii de teren. P\r]ile
3 [i 4 se refer\ efectiv la primul, respectiv la al doilea grup.

1. De ce Sîntana? Scurt\ prezentare a contextului local

Ultima gar\ important\ pe calea ferat\ dintre Oradea [i Arad, la 30 km de Arad,
comuna Sîntana datoreaz\ o anumit\ rezonan]\ simbolic\ faptului de a fi func]ionat
ca re[edin]\ de plas\ în perioada interbelic\ [i Ordinului Muncii clasa I, primit
deseori, pentru �rezultatele ob]inute în întrecerea socialist\ în agricultur\�.

1. Cercetarea nu ar fi fost posibil\ f\r\ bursa de cercetare Short Term Research Grants a filialei Cluj a
Funda]iei Soros. Am efectuat cercetarea în perioada iulie-septembrie 1995. Mul]umim tuturor celor
ce ne-au încurajat în realizarea acestui proiect.

2, 3, 4. Studen]i la Universitatea din Bucure[ti.
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Localitatea are mai multe zone, fiecare cu o istorie proprie. La început a fost
Coml\u[ul, sat men]ionat în documentele de zeciuial\ papal\ în 1335, ca apar]inînd
arhidiaconatului catolic de la Pîncota. ~n secolul al XVIII-lea, administra]ia austriac\
ini]iaz\ [i favorizeaz\ colonizarea Banatului [i a regiunilor de la nord de Mure[ cu
popula]ie catolic\ german\. ~n acest context, în imediata vecin\tate a Coml\u[ului
apare a[ezarea Sanktanna, c\reia Maria Tereza îi va conferi titlul de tîrg în 1748.
De[i al\turate spa]ial, cele dou\ localit\]i r\mîn separate administrativ pîn\ în 1950,
cînd, în urma raion\rii, vom avea de a face cu o singur\ comun\, Sîntana.

Pîn\ atunci îns\, un alt grup important va sosi pe teritoriul comunei: începînd cu
prim\vara anului 1945, prin reforma agrar\, spre Sîntana a fost atras\ popula]ie din
raioanele limitrofe (Cri[, Ineu, Gurahon], Beiu[). Cu timpul, acest grup devine tot
mai numeros [i cap\t\ unitate (cel pu]in) teritorial\, prin stabilirea în partea de
nord-vest a Sîntanei. Istoria local\ nu se opre[te aici. ~n 1966 sosesc în Sîntana
locuitorii fostei a[ez\ri Cri[ana (jude]ul Bihor), distrus\ în urma inunda]iilor din luna
februarie a acelui an. Cu ajutorul statului î[i vor construi 125 de locuin]e, în
continuarea celor ale coloni[tilor (termenul este folosit pentru desemnarea celor veni]i
dup\ 1945). Astfel a ap\rut zona Satul Nou.

Tot în jurul anului 1966 apare în Sîntana fenomenul emigr\rii etnicilor germani,
accentuat dup\ 1980. Pe fondul acesta, Decretul 242 din 1983 favorizeaz\ stabilirea
în comun\ a unor familii venite din Moldova, Bistri]a-N\s\ud, Maramure[, Alba [i
chiar Oltenia. Ultimul grup, dar nu cel din urm\ venit, mereu exorcizat de statistici,
este cel al ]iganilor, ocupan]ii p\r]ii nord-estice a Coml\u[ului1.

~n aceast mediu eterogen, oamenii (re)construiesc activ grani]ele identitare dintre
grupurile lor. Românii din Coml\u[ relativizeaz\ grani]ele identitare dintre ei [i
germani: �Românu� o-nv\]at de la neam] orice lucru, orice. [...] Noi am «furat»
multe de la nem]i, a[a, v\zute� (G.B. � coml\u[ean); �românii din Coml\u[ au fost
foarte mult influen]a]i de disciplina nem]easc\: p\i nu e nici [m\car] o diferen]\
mic\, ca organizare a comunei, între Sîntana [i Coml\u[� (I.P. � coml\u[ean). ~n
Sîntana, germanii pot fi considera]i drept grup de referin]\. Ei influen]eaz\ puternic
reprezent\rile [i nara]iunile identitare ale coml\u[enilor. Fenomenul are loc în ambele
sensuri. ~n urma vizitelor în Germania, nem]ii din Sîntana descoper\ c\ au în comun
cu românii [i Sîntana unele lucruri:

�Poate mîncarea e mai bun\ ca a lor [...] aci m\nînc\ mai bine, nu chimic, nu
conserve, nu alte chimicale. Aicea se m\nînc\ bine. {i se preg\te[te bine [...] Am
avut colegi de [coal\ cu care nu m-am întîlnit poate 40 de ani [i, cum o fost în vizit\,
o fotografiat [i c\mara unde-i sl\nina [i [unca [i tot... {i mi-o trimis fotografia; ai\
de acolo o zis c\ nu exist\ a[a ceva.� (S.H. � german)

Acest fenomen de trecere a grani]elor simbolice dintre românii din Coml\u[ [i
nem]i este înso]it de un fenomen de stigmatizare a celorlalte grupuri majore din
comune. Cei ce au sosit în Sîntana în ultimii 20-25 de ani precum [i romii nu se
bucur\ de acelea[i descrieri favorabile pe care coml\u[enii le au fa]\ de nem]i, sau
viceversa. ~n cele ce urmeaz\ încerc\m s\ r\spundem la cîteva întreb\ri. Cum î[i
construiesc grupurile locale modele identitare? Cum contribuie fiecare grup la forma-
rea identit\]ii celorlalte grupuri? Ce raporturi se stabilesc pe plan local între modelele
identitare construite? C\ut\m s\ surprindem posibilitatea folosirii acestor identit\]i

1. Potrivit romilor, ei se afl\ aici �de pe timpul desc\lec\rii barbarilor�. ~n 1869 se aflau cu siguran]\
în Coml\u[ (Slavici, 1995 [1924], 236).
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drept capital simbolic. ~n momentul crizelor de identitate, cu ce oferte identitare
alternative cocheteaz\ grupurile studiate? R\spunsurile nu trebuie considerate con-
cluzii definitive. De asemenea, ele nu acoper\ toate grupurile comunei, ci se vor
prezent\ri ale competi]iei pentru prestigiu identitar. De[i facem referin]e la coml\-
u[eni [i nem]i, în acest articol ne-am centrat analiza asupra viniturilor [i romilor.
Nem]ii [i coml\u[enii se afl\ în �cursa� pentru ocuparea pozi]iei simbolice privile-
giate, ultimelor dou\ grupuri r\mînîndu-le de evitat ultima pozi]ie din ierarhia
identitar\.

2. Cadrul teoretic al interac]ionismului simbolic

Herbert Blumer fundamenteaz\ interac]ionismul simbolic pe trei premise: a) oamenii
ac]ioneaz\ fa]\ de lucruri în func]ie de semnifica]iile pe care acestea le au pentru ei;
b) semnifica]iile acestor lucruri sînt derivate din interac]iunea social\ în care oamenii
sînt implica]i, sau apar în urma acesteia; c) semnifica]iile sînt vehiculate [i
modificate în cursul unui proces interpretativ folosit de oameni pentru a se raporta la
lucrurile cu care se întîlnesc (Blumer, 1969).

Simpla expunere a acestor premise atrage aten]ia asupra unor concepte cheie,
numite de Blumer imagini-r\d\cin\ (root-images): interac]iunea social\, omul ca
actor social, ac]iunile umane [i interconectarea lor, obiectele [i grupurile umane.
Analiza lui Blumer asupra imaginilor-r\d\cin\ reu[e[te s\ elucideze modul în care
interac]ionismul simbolic vede societatea [i comportamentul uman. De[i nu figureaz\
printre imaginile-r\d\cin\ [i, deci, nu se bucur\ de o aten]ie special\, termenul de
semnifica]ie revine obsesiv în aceast\ analiz\, fiind prezent în majoritatea defini]iilor.
Men]ion\m aici defini]ia obiectului: �natura unui obiect � a unuia [i a tuturor obiec-
telor � const\ din semnifica]ia pe care el o are pentru persoana pentru care el este
obiect� (Blumer 1969, 11).

Modelul textului la Paul Ricoeur

Vom completa cadrul teoretic al interac]ionismului simbolic cu teoria hermeneutic\ a
lui Paul Ricoeur. ~ncepînd cu lucr\rile sale mai recente, Ricoeur mut\ accentul
preocup\rilor sale de la o concep]ie limitat\ despre text c\tre restituirea semnifica]iei
[i sensului fenomenelor sociale. Trecerea de la o problematic\ la alta este cel mai clar
sintetizat\ în eseul Modelul textului: ac]iunea inten]ional\ considerat\ ca text
(Ricoeur, 1995, pp. 111-182). Potrivit lui Ricoeur, interpretarea textelor ridic\ un
anumit tip de probleme tocmai pentru c\ avem de-a face cu texte [i nu cu limbaj
vorbit. Patru tr\s\turi provenite din însu[i statutul textului (fixarea semnifica]iei,
disocierea sa de inten]ia mental\ a autorului, desf\[urarea unor referin]e neostensive
[i un poten]ial evantai universal al destinatarilor) îi asigur\ obiectivitatea, prefigurînd
ceea ce se va numi �paradigma lecturii�. Textul se distan]eaz\ de autorul s\u, iar a-l
interpreta înseamn\ a-l apropria. Prin apropriere, Ricoeur în]elege c\ �interpretarea
unui text se des\vîr[e[te în interpretarea de sine a unui subiect care de acum înainte
se în]elege mai bine, se în]elege altfel, sau chiar începe s\ se în]eleag\� (Ricouer,
1995, 125). Teoria hermeneutic\ este preocupat\ de �a media aceast\ interpretare-
-apropriere prin seria interpretan]ilor care apar]in travaliului textului asupra lui
însu[i� (Ricoeur, 1995, 132).

Pentru Ricoeur, ac]iunea social\ prezint\ tr\s\turile constitutive ale textului ca
text: fixarea ac]iunii, autonomia semnifica]iilor ac]iunilor fa]\ de agen]ii lor,

O. CRISTEA, P. LATEA, L. CHELCEA
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emanciparea fa]\ de contextul situa]ional [i disponibilitatea pentru interpret\ri ulte-
rioare. Aceast\ versiune modificat\ de criticism textual ofer\ o solu]ie paradoxului
metodologic al [tiin]elor umane, a c\ror autonomie, prezervat\ de dihotomia compre-
hensiune-explica]ie, a fost revendicat\ cu riscul ie[irii din sfera cercet\rii [tiin]ifice.

Ideologie [i identitate narativ\

La acest nivel al ac]iunii sociale caracterizate de semnifica]ie, orientare mutual\ [i
integrare în plan social, putem vorbi despre ideologie: �ideologia este un fenomen
de nedep\[it al existen]ei sociale, în m\sura în care realitatea social\ are dintotdeauna
o constitu]ie simbolic\ [i comport\ o interpretare, în imagini [i reprezent\ri, a leg\-
turii sociale ca atare� (Ricoeur, 1995, 214). Ricoeur caut\ un concept de ideologie
în]eles ca �mediator încorporat celei mai elementare leg\turi sociale�, c\reia îi
confer\ constitu]ie simbolic\ (Ricoeur, 1995, 213). Defini]ia sa este departe de a
trimite la conota]iile negative curente. Exist\, pentru grupurile sociale, un fel de
imposibilitate de a-[i da o imagine de sine, de a-[i justifica întemeierea. Atunci se
face raportarea la evenimente inaugurale, despre care se va vorbi ulterior în termeni
de origine a comunit\]ii înse[i. Rolul ideologiei este de �a difuza convingerea c\
evenimentele fondatoare sînt constitutive pentru memoria social\ [i, prin ea, pentru
îns\[i identitatea comunit\]ii (Ricoeur, 1995, 280). Ideologia mediaz\, deci, între
comemorare [i evenimentul inaugural. Func]ia sa este de integrare � s\n\toas\, spune
Ricoeur, atîta timp cît d\ unei comunit\]i �echivalentul a ceea ce am putea numi o
identitate narativ\� (Ricoeur, 1995, 286). Paul Ricoeur înf\]i[eaz\ în Temps et récit
construc]ia identit\]ii ca pe o opera]ie narativ\. Inspirîndu-se ([i) din analiza literar\
a autobiografiei, el observ\ c\ �istoria unei vie]i este refigurat\ continuu de c\tre
toate istoriile, veridice sau fictive, pe care subiectul le poveste[te despre sine. Aceast\
refigurare face din via]a îns\[i o ]es\tur\ de istorii povestite.� Identitatea narativ\ �
�adic\ acel fel de identitate la care o fiin]\ uman\ accede gra]ie medierii func]iei
narative� � evit\ dihotomia ce opune subiectului mereu identic cu sine o mul]ime de
gînduri, emo]ii, dorin]e, a c\ror unitate este considerat\ o iluzie esen]ialist\. Rezultat
al �rectific\rii la nesfîr[it a unei povestiri anterioare printr-o poveste ulterioar\, noul
concept d\ seama de schimbare în coeziunea unei vie]i. Ricoeur ne ajut\ s\ în]elegem
identitatea ca un proces continuu de (re)construc]ie, punînd un accent interesant pe
componenta interac]ional\: individul (sau comunitatea) se identific\ cu ceea ce
povestesc ceilal]i (din comunitate) despre el.

3. Viniturile [i orientalismul metonimic

~ntr-o scurt\, îns\ foarte bogat\ în sugestii, discu]ie pe marginea �orientalismului�,
Sorin Antohi descrie caracterul metonimic al acestei atitudini textuale: �[orienta-
lismul] se reproduce [i în interiorul continentului european, [i în interiorul unui stat
federal, [i în grani]ele unui stat na]ional� (Antohi, 1994, 268). Dac\ la Edward Said
era vorba de o viziune asupra culturilor perceptibil\ în discursul intelectualilor (Said,
1979), Antohi aduce problema la nivelul mentalit\]ilor populare [i deplaseaz\ discu]ia
de la nivelul civiliza]iilor (occidental\ vs. oriental\) la cel al culturilor regionale
intrastatale. ~n plus, el încadreaz\ acest concept în teoria goffmanian\ a stigmatului,
surprinzînd rela]iile dinamice dintre un centru [i o periferie simbolice.
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De[i nu întotdeauna axa vest-est este cea care orienteaz\ regiunile, problema
r\mîne aceea[i: reprezentarea culturilor se face prin intermediul unor seturi antino-
mice de valori, asociate spa]iilor considerate. �Progresul�, �modernizarea�, �ra]iona-
litatea�, �dezvoltarea economic\� sînt opuse �stagn\rii�, �tradi]ionalismului�,
�misticismului�, �înapoierii�. Departe de a fi inocent, acest discurs instaureaz\ [i
conserv\ hegemonia uneia din p\r]i.

Sîntana reproduce, la scar\ redus\, geografia simbolic\ a orientalismului intra-
statal � cazul românesc. ~ncepînd cu 1945, odat\ cu sosirea coloni[tilor, coml\u[enii
[i germanii se v\d pu[i în fa]a unui posibil pretendent la definirea normalit\]ii locale.
Problema se repet\ în momentul apari]iei viniturilor, iar transformarea acestora într-o
categorie social\ discreditat\ poate fi solu]ia impasului, argumentele retoricii
orientaliste avînd prioritate. Faptul nu surprinde, deoarece Sîntana apar]ine regiunii
favorizate de geografia simbolic\ a spa]iului românesc, iar cei ce au decis s\-[i
p\r\seasc\ locurile natale au fost influen]a]i în hot\rîrea lor [i de aceast\ hart\
imaginar\. Capitolul de fa]\ este o dezvoltare [i o argumentare a acestor idei.

Venirea în Sîntana; primele impresii

~ncepînd cu anii �80, statisticile arat\ o omogenizare a popula]iei din punct de vedere
etnic. Odinioar\ majoritari în S`ntana, germanii încep s\ emigreze, iar în locul lor
vin români din diferite zone ale ]\rii (în principal din Moldova � jude]ele Boto[ani,
Vaslui, Suceava �, din Bistri]a [i din Maramure[). Din 1983, odat\ cu apari]ia
Decretului 242, situa]ia este oficializat\. Cei mai mul]i dintre ei au luat contact cu
comuna în postura de lucr\tori sezonieri. Prima întîlnire cu Sîntana este rememorat\
cu pl\cere, în contradic]ie cu referirile � în termeni critici � la prezent. Aprecierile
fa]\ de lumea descoperit\ contrasteaz\ [i cu cele la adresa locului de ba[tin\. ~n
momentul plec\rii c\tre Sîntana ei erau atra[i de imaginea promi]\toare a ceea ce
pare o insul\ de modernitate.

�Venind aici, normal, comparînd traiul din Moldova, trai s\r\c\cios, c\ acolo
cine-o fost s\rac o fost s\rac [i cine-o fost bogat o fost bogat, c\ n-o fost omul de
vin\; n-o dat roade p\mîntul, cel pu]in acolo unde am stat noi, nu![...] cînd
taic\-meu o v\zut condi]iile de trai [i o v\zut c\ dac\ lucri, ai � pe vremea aia înc\ se
mai d\deau case de stat � o venit la mine [i zice: «Uite ce vreau s\ fac, am umblat în
]ara asta ([i la min\ o lucrat) [i am venit aici la Sîntana [i vreau s\ m\ mut aici».�
(S.V. � venit\)

La farmecul pe care comuna îl exercita asupra celor veni]i s\-[i încerce norocul,
se adaug\ cîteva elemente mult mai prozaice, de natur\ s\ influen]eze [i persoane mai
pu]in aplecate spre aventur\. Pe de o parte, nivelul produc]iei agricole promitea, în
afar\ de stabilitatea locurilor de munc\, posibilitatea de a agonisi avere:

�Bine, ei erau mul]umi]i pentru c\ aici recolta era foarte bun\ [i cînd se întorceau,
mi-aduc aminte c\ vagoane întregi de porumb î[i duceau acas\, pentru c\ ei primeau
cot\ parte � era unu la sut\ din ceea ce transportau ei într-o zi � [i pe vreme bun\
reu[eau s\ fac\ o gr\mad\ de transporturi. [...] {tiu c\ unul chiar a zis c\ el pe banii
ce i-a luat într-o toamn\ aici la Sîntana a reu[it s\-[i fac\ o cas\. ~nseamn\ c\ cî[tigul
a fost bun de tot.� (S.V. � venit\)

Pe de alt\ parte, problema locuin]elor era rezolvat\ înc\ înainte de a ap\rea, casele
rechizi]ionate de la germani fiind puse �cu generozitate� la dispozi]ia celor care î[i
declarau inten]ia de a se muta: �Tati o venit, i-o pl\cut, era promi]\tor. [...] Casa era
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deja primit\... Cînd tati o spus c\ vrea s\ vin\ (asta era în iulie), în septembrie tati o
avut deja cheile puse deoparte� (M.T. � venit\). Dorin]a de a deveni locuitor al
Sîntanei este sporit\ în unele cazuri de impresia ader\rii la un model cultural asociat
valorilor de tip occidental:�Gîndirea-i altfel... Pentru c\ n-am fost atît de mic\ s\ nu
realizez diferen]a dintre Moldova [i Ardeal sau Vest... Este totu[i o tendin]\ de ora[
aici... [i alt\ mentalitate.� (M.T. � venit\)

Devierea de la modelul identitar caracterizat prin atitudinea pozitiv\ fa]\ de
munc\, proprietate, h\rnicie [i cur\]enie este un element des întîlnit în descrierile
f\cute de localnici noilor veni]i. Accentuarea �diziden]elor� nu surprinde. Sîntem în
fa]a unui fapt normal: �managementul stigmatului este o tr\s\tur\ general\ a
societ\]ii, un proces ce apare oriunde exist\ norme ce vizeaz\ identitatea� (Goffman,
1992, 155). Miza acestei competi]ii identitare este prestigiul, ob]inerea legitimit\]ii
pentru preten]iile de arbitraj. Este interesant de observat c\ disocierea de vinituri nu
e la fel de u[or de f\cut de c\tre coml\u[eni [i germani; categorie ce func]ioneaz\ ca
obliga]ie constrîng\toare, etnicitatea provoac\ sentimente inconfortabile printre
b\[tina[ii români:

�Atuncea, în casele care în trecut erau ale [vabilor, ale nem]ilor, în multe case
s-au mutat diferi]i locuitori, din toat\ ]ara [i integrarea aceasta cu noi pu]inii care mai
sîntem aici, este [i mai greoaie. Nu ca atuncea cînd o venit coloni[tii [i cumva ne-am
mai în]eles. Asta este mai greoaie. Chiar dac\ sînt, adic\ oameni de exemplu din
Moldova, eu nu vreau s\ jignesc pe nimeni da� nu vreau s\... am avut eu cazuri cînd
le-am spus: «M\i, nu vede]i m\i cum gospod\rim noi, m\i, ordinea s\ fie, nu v\
place s\ fie frumos? S\ fie [i grajdul de porci s\ fie curat, s\ mai înv\]a]i de la noi
cî]i mai sîntem aici, c\ nu este r\u s\ fie bine».� (S.H. � german)

�Aicea-n Banat au venit maramure[eni, din Bistri]a-N\s\ud foarte mul]i... cam
slabi agricultori [...] de cînd au început s\ plece nem]ii deja o început s\ vin\ ni[te
oameni care ... neserio[i, domne, moldoveni de-\[tia, ... ne-o cam f\cut de baft\,
ne-or cam f\cut de rîs, domne, nu se prea ]in; [i-acuma dac\ te duci în Sîntana
domne, parc\ miroase, domne: aici-i român, aici-i neam] � c\ înc\ mai sînt cî]iva
nem]i. Românii nu prea m\tur\ la strad\, nu ]in o cur\]enie serioas\, or început s\
distrug\ pomi prin gr\dini, gardurile pe-acolo, e cam risip\ domne!� (I.M. �
coml\u[ean)

Conturarea unei categorii sociale discreditate: viniturile

Sînt vehiculate cu predilec]ie exemplele extreme, [ocante, picante chiar. Pe baza lor,
noilor veni]i li se construie[te o identitate social\ stigmatizat\, desemnat\ prin terme-
nul vinituri. ~ntr-o bun\ logic\ orientalist\, termenul se refer\ deseori la moldoveni:

�Cu ei (coloni[tii) ne-n]elegem, dar cu moldovenii, \[tia-s vai [i amar [...] sînt to]i
pr\p\di]i. Dac\ mere]i s\ vede]i ni[te c\[i, ap\i r\mîne]i tr\sni]i, tr\sni]i r\mîne]i.
Distrus tot!... distrus. {i-apoi, i-auzi dac\ în pivni]\ o b\gat porcii? No, ce spune]i
dumneavoastr\? {i-atuncea nu mai sco]i nici un gunoi, acolo r\mîne.� (H.W. � german)

�Moldovenii, \ia-s complet neserio[i, domnule; din van\, unde-ai avut van\
domne, în baie, o f\cut iesle, domle, la capr\; bag\ capra acolo. Al]ii taie parchetul.
Unii ce-or f\cut? [...] tot aicea la Sîntana a fost un caz, or t\iat parchetul � neam]ul o
avut cas\ fain\ domne � or t\iat parchetul [i-or f\cut o gaur\-n mijloc la camer\ [i
acolo-[i face necesit\]ile, [i-i cade necesit\]ile în pivni]\.� (I.M. � coml\u[ean)
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�Prestigiul� de care se bucur\ acest tip de exemple este de la sine gr\itor. ~n
aceste condi]ii, veridicitatea lor devine insignifiant\. Ceea ce conteaz\ este c\ varia-
]iunile pe aceast\ tem\ circul\ intens, configurînd o ideologie stigmatizant\, definit\
prin opozi]ie cu cele ale normalit\]ii locale. A discredita [i eventual a nu accepta
viniturile este o strategie prin care localnicii men]in hegemonia resurselor simbolice
prestigioase. Cealalt\ strategie pe care am întîlnit-o, exemplificat\ de citatul de mai
jos, trece cu vederea diferen]ele culturale prin mobilizarea solidarit\]ii etnice:

�[...] din punct de vedere social, a[a ca vecin\tate, îi regret\m pe nem]i; dar din
punct de vedere na]ional, totu[i e român de-al nostru, ce s\ faci, n-ai ... trebuie s\-l
tolerezi domne, doar doar se-ndreapt\. [...] Domne, aici îs dou\ variante: din punct
d\ vedere d\ patriotism eu sînt obligat s\-i iubesc pe români, cu toate p\catele, pentru
c\ mi-ar fi jen\ s\ apar p\ ecran în fa]a lumii [i s\ m\-ntrebe cineva: «Domne, cu
care dai mîna: cu neam]u sau cu moldoveanu?» Ce-ar zice istoria dac\ l-a[ îmbr\]i[a
p\ neam] [i m-a[ întoarce cu spatele c\tre român? Din punct de vedere social, din
punct de vedere al vie]ii, ca vecin\tate [i ... ca tr\it, a[a, via]a colegial\, parc\...�
(I.M. � coml\u[ean)

Strategii ale ie[irii din stigmat

Un alt argument în favoarea ideii c\ identitatea social\ de vinitur\ este una deteriorat\
(traducem spoiled identity) este [i faptul c\ noii veni]i percep aceast\ etichetare ca pe
o jignire:

�Omul care m-o jignit odat\ [i mi-o zis c\-s vinitur\ în fa]a mea nu mai e om. ~l
respect, îl salut, trebuie s\-l salut c\-i din sat cu mine .. c\ m\ consider localnic\,
stînd de-atî]ia ani, nu? Am copil\rit cum s-ar spune, am crescut aici, am luat obiceiu-
rile lor, m-am integrat în familia lor, m\ consider localnic\. Asta e!� (M.T. � venit\).

�Termenul de vinitur\ e folosit?�
�Se folose[te, da. {i pe mine m-a deranjat odat\, la o onomastic\, pe la

începuturi, cînd am venit aicea. Am surprins la telefon discu]ia dintre un coleg [i
nevast\-sa, la care i-o zis: «Ce trebuie s\ te duci la toate viniturile?» {-atuncea mult\
vreme i-am spus la so]: «Vezi, noi sîntem ni[te vinituri!» Deci asta a fost expresia.
Dar, în timp, dac\ ei v\d c\ e[ti om la locul t\u [i a[a mai departe... Eu, de exemplu,
acuma nu m\ mai consider c\-s o vinitur\.� (S.V. � venit\)

Citatul de mai sus se refer\ la strategiile de ie[ire din stigmat: interiorizarea
acestuia, urmat\ de adoptarea regulilor normalilor. Lucrurile nu se rezolv\ a[a u[or,
pentru c\ aceste tehnici nu garanteaz\ [i faptul c\ vei fi acceptat. De cele mai multe
ori, competi]ia simbolic\ dintre identit\]i continu\, stigmatizatul fiind nevoit s\ fac\
apel la un evantai mai larg de strategii. Bravada agresiv\ (Goffman) este un prim
exemplu: �Niciodat\ nu am regretat c\ am venit pentru c\ ne-am realizat, am muncit,
dar ne-am realizat! [...] Eu am p\rerea mea bun\ despre mine. Nu-mi r\mîne decît s\
le dovedesc c\ au gre[it. {i s\ m\ lupt cu ei!� (M.T. � venit\). Un alt exemplu este
încercarea de redefinire a categoriilor, urm\rindu-se prin aceasta o ajustare a
dezechilibrului de for]e:

�Am ajuns la concluzia c\ nu ne mai cunoa[tem care am fost aici de ani de zile [i
care-s mai noi, de 2-3 ani, eu [tiu? Nu ne mai [tim. Localnici, ce s\ spun, foarte
pu]ini acuma. Foarte pu]ini localnici. De fapt, localnici sîntem cu to]i. De exemplu
vecina din fa]a casei; b\[tina[\! Da-i b\[tina[\ din Coml\u[; în Sîntana [i ea-i o
vinitur\. C\ e totu[i o diferen]\, chiar dac\ e numai o [osea care le desparte. Se
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simte c\ \la-i Coml\u[ul [i asta-i Sîntana. [...] Dac\ st\m s-o lu\m logic, [i R. îi
vinitur\, c\ nu-i din Sîntana.� (M.T. � venit\)

Se pare c\ aceste strategii nu reu[esc decît s\ otr\veasc\ [i mai mult via]a
interioar\ a viniturilor. La rîndul lor, ace[tia î[i îndreapt\ descrierile orientaliste [i
produc]ia categoriei discredita]ilor spre etnia ]iganilor.

Romii sau Cel\lalt interior. P\reri contradictorii

Românii din Coml\u[ [tiu c\ nu sînt singurii care au privilegiul vechimii. }iganii au
venit în sat �foarte demult, aproape de cînd o ap\rut Coml\u[ul \sta. S-ar zice c\ ar
fi emigrat de prin India, de pe-acolo� (I.M. � coml\u[ean). P\rerea ]iganilor despre
începuturi este c\ str\mo[ii lor sînt aici �de pe timpul desc\lec\rii barbarilor� (I.D. �
rom). Impresiile sînt\nenilor despre ]igani sînt contradictorii. A[ezat în �cartierul
veseliei�, �ultimul popor migrator� are un comportament: �deplorabil, deplorabil,
creeaz\ greut\]i enorme. Am ajuns în situa]ia c\ mergi cu so]ia la plimbare [i trebuie
s\ fii preg\tit, cu ochii în patru. Furturi nu mai vorbesc...� (I.P. � coml\u[ean).
P\rerile mai elaborate tind a relativiza aceste descrieri dure, îns\ prin �fixarea�
]iganul într-o identitate imuabil\: �Tiganu� cam fur\, da� ce fur\... nu fur\ comoar\.
Fur\ g\ini d\ p\ strad\, dac\ poate [i din curte, numa� trebe s\-l urm\re[ti. Asta o
fost a ]iganului [i asta va r\mîne. Da� [i ]iganii-s lucr\tori. Or lucrat pîn� colectiv, or
lucrat pîn� f\bric\� (I.M.- coml\u[ean). Astfel, cine în]elege c\ a fura face parte din
defini]ia identitar\ f\cut\ ]iganilor îi poate chiar simpatiza deoarece:

�~n afar\ de faptul c\ fur\, nu a[ avea alte obiec]ii. Chiar azi discutam, zice:
«uit\-te, c\-s mai sp\l\]ei, mai îmbr\ca]i; acuma, de cînd or mers în Germania îs
mult mai bine îmbr\ca]i»... în general, mie mi-au inspirat încredere, eu i-am apreciat
pe ei; au un sim] al responsabilit\]ii [i o etic\ unii dintre ei... am avut copii pe care
de-a dreptul i-am simpatizat.� (S.V. � venit\)

�Tiganul este om?� Iat\, construit în miniatur\, un model al �bunului ]igan�,
care comport\ condi]ion\ri temporale. Tiganii �or fost un popor atîta de blînd [i-atîta
de con[tient [i-n]eleg\tori, domne... n-ar fi f\cut unul o tr\znaie. La ora actual\,
îns\ � draci împieli]a]i� (C.T. � coml\u[ean). Alteori condi]ion\rile sînt de ordin
spa]ial: �vine p\ drum, îl vezi � iaca vine un om; cînd a ajuns � ]igan� (M.G. �
coml\u[ean). Altfel spus, ]iganul este mereu �tot ]igan, nu poate el s\ fie la rînd cu
omul, pîn\-i lumea, oricît ar fi el� (M.G. � coml\u[ean). Pasajele acestea sugereaz\
persisten]a la nivelul reprezent\rilor, sub form\ ironic\ sau nu, a unei vechi figuri a
experien]ei alterit\]ii, întemeiat\ pe identificarea valorilor proprii cu valorile în
general: diferen]a este perceput\ în termeni de superioritate [i inferioritate pîn\ acolo
încît se refuz\ Celuilalt calitatea de subiect (Todorov, 1994).

~n aceste condi]ii, posibilitatea deconstruirii grani]elor identitare dintre tigani [i
restul oamenilor din Sîntana este improbabil\. Tiganilor le este rezervat un atopos ce
ar men]ine distan]a social\ dintre ei [i restul comunei:

�Dup\ mine, dup\ aprecierea mea, barem atîta, s\ fi f\cut Dumnezeu [i lor o
]ar\, undeva. S\ cure]e p\ to]i într-un loc, c\ nu-s oameni. Dac\ a[ fi fost eu mai
marele mah\r, le-a[ fi dat un teritoriu [i lor, da� nu le-a f\cut Dumnezeu ]ar\
nicicum.� (M.G. � coml\u[ean)

Imposibilitatea realiz\rii efective ale unor astfel de planuri conduce c\tre o solu]ie
simbolic\. De acum, stigmatul �]igan� va desemna mai degrab\ un tip uman. ~n
momentul în care un individ reu[e[te s\ ias\ din tiparele anticipate, el nu mai este
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]igan, ba chiar poate s\ intre �în rînd lumii�: �M-am dus în vizit\ la ei [i, ne[tiind
unde st\, am întrebat vecinii. {i, zic, «Cum v\-n]elege]i cu ei?» Zice: «Foarte bine,
n-ai probleme cu ei, nu se vede c\-s ]igani»� (S.V. � venit\).

Stigmatul �]igan� love[te [i alte grupuri, servind compara]iilor r\ut\cioase: po]i
auzi despre coml\u[eni �ca ]iganii�, dar [i c\-i �mai bine ]igan decît moldovean�. Cu
pu]in\ abilitate îns\, stigmatul poate fi folosit în moduri favorabile. Unul dintre ele
const\ în a ob]ine cî[tiguri secundare (Goffman). Realiz\ri oarecum modeste ale unor
indivizi reprezentativi pentru comunitatea ]iganilor, din punctul ei de vedere, sînt
supra-evaluate:

�Am fost anul trecut la edi]ia a II-a a Festivalului Comunit\]ii Etnice din România,
la Boto[ani. Am participat la festivalul... la a doua edi]ie, dintre care toat\ Moldova
era cu camera de luat vederi, c\ n-a mai v\zut a[a dansuri pe care le-avem noi, avem
[i un teatru în limba ]ig\neasc\ [i... or fost mul]umi]i de noi; am primit o vaz\, o
diplom\ de la \[tia din Boto[ani. Au participat... ansambluri folclorice care numai...
locul 1� 1 (C.D. � rom).

}iganii se mîndresc cu �o fat\ de la noi, ]iganc\, care a reu[it la contabilitate la
Salonta�. Echipa de fotbal �Fulgerul� Coml\u[, care �anul trecut a jucat în Promo]ie,
acum o intrat în Onoare�. Au �un bar care merge non-stop, o alimentar\, acum mai
face un bar�. Mai mult, [i copii din etnia romilor primesc premii. �Premiul I, II, III,
men]iune. A[a s-au luat!� (C.D. � rom). Un alt cî[tig secundar ar fi posibilitatea
explic\rii insucceselor prin stigmat. Falsa justificare este prezentat\ chiar în cazuri
extreme, precum înc\lcarea legii: �Mai sînt, s\ zicem a[a, zece la sut\ sau cinci la
sut\ care mai fac [i infrac]iuni, c\-s obliga]i. {i, oricît, cum a remarcat [i domnu�,
c\ decît s\ stai [i s\ vezi c\ n-are copilul t\u pîine [i cere, e [i normal c\ risc la via]a
ta� (I.D. � rom).

Adeseori, minoritarii au tendin]a de a prefera condi]ia de victim\ (Todorov, 1995).
Prin aceast\ re]et\ avantajoas\ dar pasiv\ �[se renun]\] la identitatea individual\
[i nu se vede decît apartenen]a la grup, [...] la un grup la care apar]ii neop]ional�
(Todorov, 1995). Pentru indivizii ce apar]in unui grup-victim\, avem de-a face cu
victimizarea colectiv\. Caracteristic\ ]iganilor din Sîntana este recuren]a lamento-ului
pe teme diferite: se tr\ie[te foarte greu, �din cauza Legii 18�, �la Prim\ria comunei
Sîntana sîntem marginaliza]i; mergem cu propuneri [i la consilieri, întotdeauna ne
respinge dolean]ele� (C.D. � rom). De[i exist\ cîteva succese sportive, �nu ne sprijin\
nimeni, nu ne sponsorizeaz\ nimeni, nu ne bag\ nimeni în seam\�, �copii sînt trata]i
r\u la [coal\�, �sîntem nec\ji]i, s\raci� (I.D. � rom). Pe scurt: �bîntuie s\r\cia
printre oameni, printre c\[i� (I.D. � rom). Mecanismul nu e inocent, condi]ia de
victim\ devine avantajoas\, gra]ie ei se exercit\ un tip subtil de [antaj asupra
comunit\]ii. Incorect tratat pîn\ acum, grupul dore[te s\ �i se deschid\ acum o «linie
de credit» inepuizabil\� (Todorov, 1995). Exist\ [i un argument legislativ: �[...] de
etnia noastr\ nu s\ intereseaz\ nimeni. Parc\ sîntem pierdu]i. Tot se vorbe[te de
dreptul oamenilor, de dreptul minorit\]ilor, da� în fond nu s\ face nimic, nu s\ vede
nimic, nici o îmbun\t\]ire� (I.D. � rom). Ar trebui �un pic de suport�, ar fi bine �s\
se fac\ o cantin\ social\� (C.D. � rom), �s\ se implice statul, s\ aib\ o [colarizare,
alfabetizare, s\ ne calific\m [i noi, s\ facem ceva�. (T. � rom)

1. Trebuie precizat\ teama ]iganilor de a purta o discu]ie înregistrat\. Astfel c\ informa]iile noastre sînt
ob]inute de la ceea ce Ervin Goffman nume[te �reprezentan]ii categoriei�. Aceasta ridic\ problema
orizontului comun în care s-a desf\[urat dialogul: am reu[it s\ sond\m adev\ratele probleme sau
sîntem doar la interfa]a a dou\ modele identitare mai diferite decît par?
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5. Concluzii

Pentru acest stadiu al cercet\rii, putem indica anumite recuren]e în modalit\]ile de
construc]ie a identit\]ilor de grup, în cazul comunit\]ilor multietnice [i multiculturale.
O atare construc]ie se bazeaz\ pe accentuarea diferen]elor culturale. Diferen]ele pe
care se articuleaz\ reconstruc]ia ]esutului social local sînt alese pentru a favoriza
defini]ii ale situa]iei în care propriul grup este valorizat pozitiv. Atunci cînd deplîng
absen]a cur\]eniei, ordinii sau a lucrului bine f\cut, nem]ii [i coml\u[enii au
perspectiva propriului canon cultural. }iganii justific\ propriul model cultural
punîndu-l în leg\tur\ necesar\ cu insuficienta integrare social\, traductibil\ în
termenii accesului diferen]iat la resurse: de la �bîntuie s\r\cia printre oameni [i
printre c\[i� pîn\ la �n-ai ce face, domne, mai furi� nu e decît un pas. Construc]ia
identit\]ii se prezint\ sub forma unei negocieri continue, jalonat\ de puncte de
consens sau controversate. Aceast\ tranzac]ie ia forma istoriilor comune ale grupurilor
din sat, pe care indivizii le (re)interpretez\ [i îmbog\]esc cu noi date, fapt ce poate fi
resim]it uneori ca o criz\ identitar\. Atunci cînd identitatea ce decurge din
apartenen]a la unul din grupurile locale este problematic\, subiec]ii apeleaz\ la
identific\ri alternative. De exemplu, pentru �vinituri� identitatea na]ional\ este un
atu în disputele cu membrii altor grupuri etnice (germani, ]igani). Pentru ]iganii
protestan]i, identitatea religioas\ permite o distan]are de tradi]ionali[tii propriului
grup etc. Exist\ [i varianta folosirii de etnicit\]i paralele circumstan]iale. Atunci cînd
cer ajutor social, �]iganii� recurg, ca strategie de ie[ire din stigmat, la o etichet\
convenabil\ (romi), lipsit\ de conota]ia negativ\. ~n acela[i timp, pentru coml\u[eni
identitatea na]ional\ func]ioneaz\ ca obliga]ie constrîng\toare, generînd dileme iden-
titare: de[i coml\u[enii au dezvoltat, împreun\ cu nem]ii, stiluri de via]a asem\-
n\toare, un individ apar]inînd �viniturilor� �trebuie acceptat� în m\sura în care �e
român de-al nostru�.

Dincolo de nara]iunea pe care am prezentat-o, dou\ concluzii ni se par impor-
tante 1. ~n primul rînd, �vocile� introduse în text certific\, mai mult decît argumentele
noastre, eterogenitatea din interiorul categoriei culturale de �român�. Omogenitatea
cultural\ a �na]iunii� [i identitatea istoriilor locale predicate de na]ionali[ti sînt,
desigur, mai mult o dorin]\ decît o realitate.

~n al doilea rînd, discursul de superioritate cultural\ [i de ierarhizare simbolic\ a
diferen]elor culturale (e.g. fa]\ de romi sau fa]\ de alte na]iuni învecinate) pe care îl
practic\ na]ionali[tii românii se reproduce, de multe ori cu aceea[i intensitate, atunci
cînd este vorba de rela]ia dintre regiunile din vestul Rom^niei (Transilvania [i Banat)
[i Muntenia, dar mai ales Moldova. Ambele sînt dou\ forme de esen]ialism [i
narcisism cultural ce î[i construiesc un �cel\lalt� inferior.

1. Am fi preferat s\ construim o nara]iune �á la Rabinow� (Rabinow, 1977) ce ar fi prezentat altfel
experien]a noastr\ în Sîntana, cît [i transcrierea selectiv\ a dialogurilor. De asemenea, ne sim]im
aproape de pozi]ia lui Edward Bruner în ceea ce prive[te rela]ia dintre etnografie ca nara]iune [i
cercetarea de teren (Bruner, 1986, în special pp. 142-143).
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Structura etnic\
a României în secolul XX

Gheorghe Iacob 1

Pentru problematica privind minorit\]ile din România, prezint\ un deosebit interes
evolu]ia structurii etnice a poporului român în ultimul veac. Am ales patru
recens\minte (1899, 1930, 1977, 1992), oprindu-ne la structura etnic\ [i la cea pe
religii. Datele recens\mîntului de la 1899 au fost completate cu informa]ii privind
structura etnic\ a provinciilor române[ti aflate sub ocupa]ie str\in\.

Structura popula]iei, conform recens\mîntului din 18991.

Cet\]enia Moldova Muntenia Oltenia Dobrogea România

români
supu[i str\ini
austro-ungari
germani
bulgari
francezi
greci
italieni
ru[i
sârbi
turci
alte state
evrei
evrei de
protec]ie român\
al]i str\ini de
protec]ie român\

1.606.470

24.529
1.352
1.001

330
4.808
1.818
1.694

197
2.632

309
2.510

193.282

7.190

2.487.960

62.302
4.975
4.618
1.049
9.871
4.024
1.131
1.117

10.843
1.019
2.383

58.142

10.083

1.149.124

14.160
910

1.240
65

1.159
1.396

37
2.616
3.540

78
694

4.187

2.337

245.742

3.117
399

1.105
120

4.219
1.603
1.339

59
5.974

220
272

877

2.762

5.489.296

104.108
7.736
7.964
1.564

20.057
8.841
4.201
3.989

22.989
1.626
5.859

256.488

22.072

Total: 1.848.122 2.659.517 1.181.243 267.808 5.956.690

De re]inut c\ în cifra �austro-ungarilor au fost cuprin[i [i românii din Transilvania,
Bucovina etc., cet\]eni ai monarhiei dualiste care s-au aflat locuind în ]ar\. Tot astfel,

1. Conferen]iar la Universitatea �Al.I. Cuza�, Ia[i.
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în num\rul turcilor au intrat românii macedoneni, supu[i ai Imperiului Otoman care
s-au g\sit stabili]i aici�.

Dup\ cum reiese din tabel, din categoria �str\ini de protec]ie român\� f\ceau
parte 256.488 de evrei [i 22.072 str\ini de alt\ na]ionalitate, ceea ce reprezenta 47 la
mia de locuitori.

Deosebit de interesant este [i un tabel privind num\rul str\inilor din diferite state
europene, în preajma anului 1900 2.

G. IACOB

}ara (anul) Nr. sr\inilor
Str\ini la 1.000

de locuitori

Elve]ia (1900)
România (1899)*
Danemarca (1901)**
Belgia (1900)
Norvegia (1900)**
Fran]a (1896)
Austria (1900)***
Germania (1900)
Bulgaria (1900)
Ungaria (1900)****
Olanda (1899)
Serbia (1900)
Anglia (1901)**
Portugalia (1900)
Suedia (1900)
Spania (1900)
Italia (1901)

383.419
467.394
80.018

206.061
64.689

1.051.907
517.903
779.536
49.838

245.544
52.989
24.280

385.835
41.728
15.274
55.383
61.606

115,6
79,0
32,7
31,0
29,0
27,3
20,2
13,8
13,3
12,8
10,4
9,7
9,3
7,5
3,0
3,0
1,9

* Din acest num\r, 278.560, adic\ 46, 8 la mie sînt f\r\ protec]ie str\in\.
** Sînt cuprin[i locuitorii n\scu]i în str\in\tate, afla]i în ]ar\ la epoca recens\mîntului.

*** Sînt cuprin[i [i supu[ii unguri.
**** Sînt cuprin[i [i supu[ii austrieci.

Prin urmare, România avea � cu excep]ia Elve]iei � cei mai mul]i str\ini, în raport
cu popula]ia autohton\.

*
*     *

Avînd în vedere importan]a problemei, men]ion\m [i structura etnic\ a provinciilor
române[ti aflate sub domina]ie str\in\.

Dup\ recens\mîntul maghiar din 1910, situa]ia etnic\ în Transilvania se prezenta
astfel 3:

Etnia Nr. locuitorilor %

români
maghiari
secui
germani
sârbi [i croa]i
ruteni
slovaci
alte na]ionalit\]i

2.909.260
1.617.231

441.636
731.964
287.122
164.443
42.674

109.842

46,2
25,7
7,0

11,6
4,6
2,6
0,6
1,7

Total: 6.304170 100�0
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Este de prisos s\ insist\m asupra faptului c\ maniera de realizare a recens\mîn-
tului a defavorizat popula]ia româneasc\ din Transilvania.

Românii erau majoritari [i în localit\]ile Transilvaniei. ~n cele 4.597 de comune,
situa]ia era urm\toarea 4:

� românii de]ineau majoritatea în 2.971 comune 64,7%
� maghiarii de]ineau majoritatea în 616  comune 13,4%
� secuii de]ineau majoritatea în 417  comune 9,1%
� germanii de]ineau majoritatea în 350  comune 7,6%
� al]ii de]ineau majoritatea în 243  comune 5,2%

TOTAL: 4.597 100,0%

Pentru situa]ia etnic\ din Bucovina, edificator este tabelul întocmit de I. Nistor 5:

Anul
Popula]ia
Bucovinei

Români Ucraineni
Germani, polonezi,

maghiari, armeni etc.

1774 72.750 52.750 15.000 4.000

1779 116.926 87.811 21.114 8.000

1786 135.494 91.823 31.671 12.000

1800 192.830 150.000 48.481

1848 377.571 209.293 108.907 59.381

1851 378.536 184.718 142.682 51.136

1861 456.920 202.655 170.983 83.282

1869 511.964 207.000 186.000 118.364

1880 568.453 190.005 239.690 138.758

1890 642.495 208.301 268.367 165.827

1900 730.195 229.018 297.798 203.379

1910 794.942 273.254 305.101 216.474

O situa]ie asem\n\toare întîlnim în Basarabia, cu singura deosebire c\ aici st\pî-
nirea era cea ]arist\ 6:

Na]ionalit\]i
1871

N.N. Oberucev

1897
Date oficiale ruse

(recens\mânt)

1930
Date oficiale române

(recens\mânt)

mii % mii % mii %

Moldoveni 692,0 67,4 920,9 47,58
1.610,7
(români)

56,2

Ruteni

162,2 15,8

382,1 19,75 314,2 11,0

Ucraineni
155,7 8,05

351,9
(ru[i)

12,3
Velicoru[i

Bulgari 25,6 2,5 103,2 5,33 163,7 5,7
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Concluzia lui A. Boldur este limpede:
�{i e de mirare c\ ru[ii, cu toat\ st\ruin]a lor secular\ de a coloniza aceast\

regiune de margine, nu au putut ob]ine decît rezultate foarte modeste, mai mult în
jude]ele de nord [i de sud� 7.

C\ci, pentru diploma]ia rus\, românii prezentau principala piedic\ în expansiunea
Rusiei spre Balcani. Un diplomat rus afirma în secolul trecut:

�Acest popor � românii � are tr\s\turi bine distincte [i nu pot s\ ascund\ c\,
privind harta, m\ apuc\ o dosad\ (mîhnire � n.n., Gh.I.) c\ aceste 8 milioane de
oameni str\ini de na]ie slav\ s-au a[ezat aici pe fermec\toarele povîrni[uri ale
mun]ilor Carpa]i, formînd parc\ o s\geat\ (e clar c\ nu avea în vedere [i popula]ia
din Transilvania � n.n., Gh.I.) înfipt\ între na]iunile slave, împiedicîndu-le unirea
lor� [...] �Dac\ în locul acestor români, ar tr\i sîrbi sau bulgari, cît de u[or s-ar
dezlega atunci problema oriental\ sau slav\� 8.

I. Nistor apreciaz\ c\ datele recens\mîntului din 1897, ca [i cele din 1912, au fost
falsificate de autorit\]ile ruse[ti. Falsul a fost demascat [i de P. Dicescul, membru în
Consiliul imperial din Petrograd, într-un raport c\tre Ministerul Instruc]iunii Publice,
în care sublinia c\ �num\rul Moldovenilor în Basarabia este cu mult mai mare,
formînd peste 75% din întreaga popula]iune� 9.

România ~ntregit\

Structura etnic\ a popula]iei României, în urma recens\mîntului din anul 1930, era
urm\toarea10:

Na]ionalit\]i
1871

N.N. Oberucev

1897
Date oficiale ruse

(recens\mânt)

1930
Date oficiale române

(recens\mânt)

mii % mii % mii %

Nem]i 33,5 3,5 60,2 3,11 81,1 2,8

Evrei 93,5 9,1 228,1 11,79 204,8 7,2

Ceilal]i (]igani,
g\g\uzi, armeni,

polonezi [.a.)
17,1 1,7 81,2 4,49 138,0 4,8

Total: 1.023,9 100 1.931,4 100 2.864,4 100

Grupe etnice Nr. locuitori %

România
români
unguri
germani
evrei
ruteni, ucraineni
hu]uli
ru[i
bulgari
]igani
turci
t\tari

18.057.028
12.981.324
1.415.507

745.421
728.115
582.115
12.456

409.150
366.384
262.501
154.772
22.141

100,0
71,9
7,9
4,1
4,0
3,2

*
2,3
2,0
1,5
0,9
0,1

G. IACOB
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*) Mai pu]in de 0,1%

Din datele recens\mîntului de la 1930, de desprind cîteva constat\ri:
� majoritatea absolut\ a popula]iei (71,9%) era format\ din români;
� românii aveau majoritatea absolut\ în aproape toate provinciile; f\ceau excep]ie
Dobrogea [i Bucovina, unde aveau majoritatea relativ\, de 44,2%, respectiv 44,5%,
dar unde �dep\[eau în mod covîr[itor din punct de vedere numeric orice entitate
etnic\ ce convie]uia aici�;
� între minorit\]i, ungurii ocupau locul întîi, cu 7,9%; de re]inut c\ în aceast\
categorie au fost inclu[i to]i locuitorii care s-au declarat unguri, deci [i secuii [i o
mare parte a ceang\ilor;
� locurile doi [i trei la minorit\]i erau reprezentate de germani [i evrei;
� dintre minorit\]i, cea mai ridicat\ cot\ de popula]ie urban\ o aveau evreii: 68,2
din totalul acestei popula]ii.

*
*     *

Conform recens\mîntului din anul 1899, structura popula]iei dup\ religie, în
România [i pe provincii, era urm\toarea 11:

Grupe etnice Nr. locuitori %

g\g\uzi
sârbi, croa]i
sloveni
cehoslovaci
polonezi
greci
armeni
albanezi
alte na]ionalit\]i
nedeclara]i

105.750
51.062
51.842
48.310
26.493
15.544
4.670

54.355
7.114

,
0,6
0,3
0,3
0,3
0,1

*
*

0,3
*

Pentru structura etnic\ a ora[elor ]\rii, este interesant\ prezentarea principalelor
trei religii12 [i pe sexe:

România/
provincii

Din 100 locuitori, sunt de religie:

Ortodox\ Mozaic\ Catolic\ Protestant\ Mahomedan\ Armean\ Lipovean\

România
Moldova
Muntenia
Oltenia
Dobrogea

91,5
84,2
95,4
98,5
73,4

4,5
10,6
2,3
0,4
1,6

2,5
4,8
1,6
0,9
2,1

0,4
0,1
0,5
0,1
2,1

0,7
0,0
0,1
0,1
15,6

0,1
0,2
0,0
0,0
0,6

0,3
0,1
0,1
-

4,5
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Ora[ele

Din 100 locuitori, sunt de religie:

Ortodox\ Mozaic\ Catolic\

M F M F M F

Bucure[ti
Ia[i
Gala]i
Br\ila
Craiova
Ploie[ti
Boto[ani
Turnu-Severin
Bac\u
Pite[ti
Hu[i
Dorohoi
C\l\ra[i

74,6
47,1
71,4
76,4
87,1
90,4
95,5
79,4
45,6
88,5
60,6
45,9
95,0

69,2
43,3
66,6
73,5
81,7
89,4
42,4
73,0
40,9
83,6
60,4
41,1
94,3

13,7
49,1
21,1
17,0
5,7
5,2

50,3
3,8

45,7
4,8

25,8
51,4
3,2

15,7
52,4
23,7
17,9
7,3
5,8

53,1
4,8

50,9
6,6

26,3
56,0
3,5

8,1
2,9
5,9
4,2
5,7
3,4
2,8

15,9
7,8
4,4

13,3
3,5
1,5

10,6
3,5
8,4
7,3
8,9
3,7
2,8

21,2
7,3
7,1

13,3
2,7
1,9

Prin urmare, majoritatea covîr[itoare a popula]iei ]\rii era format\ din ortodoc[i;
în comunele rurale, procentul acestora era de 95,9% iar în cele urbane de 72,5%13:

România/
provincii

Din 100 locuitori `n comunele urbane, sunt de religie:

Ortodox\ Mozaic\ Catolic\ Protestant\ Mahomedan\ Armean\ Lipovean\

România
Moldova
Muntenia
Oltenia
Dobrogea

72,5
55,7
80,5
86,9
74,3

19,0
38,7
10,6
4,1
5,6

5,6
4,4
6,4
7,6
2,8

1,4
0,3
2,1
1,1
1,1

0,9
0,1
0,2
0,3
12,2

0,4
0,6
0,2
0,0
1,8

0,2
0,2
0,0
-

2,2

România/
provincii

Din 100 locuitori `n comunele rurale, sunt de religie:

Ortodox\ Mozaic\ Catolic\ Protestant\ Mahomedan\ Armean\ Lipovean\

România
Moldova
Muntenia
Oltenia
Dobrogea

95,9
91,3
99,4
99,8
73,1

1,1
3,6
0,0
0,0
0,2

1,8
4,9
0,4
0,2
2,0

0,2
0,1
0,1
0,0
2,4

0,7
0,0
0,0
0,0
16,7

0,0
0,1
0,0
-

0,2

0,3
0,0
0,1
-

5,4

Se constat\, deci, c\ a doua religie dup\ cea ortodox\ era cea mozaic\. Din acest
punct de vedere, România se afla între primele ]\ri ale Europei14:

G. IACOB
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* Cifre aproximative.
** Se cuprinde Rusia asiatic\ [i european\.

Conform recens\mîntului din anul 1930, structura popula]iei dup\ religie [i pe
medii era urm\toarea 15:

}ara Anul
Nr. locuitori

mozaici

Propor]ia la 1.000
a mozaicilor fa]\

de totalul popula]iei

Anglia*
Austria
Belgia*
Bulgaria
Danemarca
Elve]ia
Fran]a*
Germania
Grecia
Italia
Norvegia
Olanda
România
Rusia**
Serbia
Spania*
Suedia
Ungaria

1901
1900
1900
1900
1901
1900
1900
1900
1899
1901
1900
1899
1899
1897
1895

-
1900
1900

120.000
1.225.000

4.000
33.663
3.476

12.551
100.000
586.833

5.800
35.617

642
103.988
266.652

5.189.401
5.100
1.000
3.500

851.378

3,0
46,8
0,6
9,0
1,4
3,9
2,6

10,4
2,6
1,7
0,3

24,0
45,0
40,6
2,2

-
0,3

44,2

Religia
România

nr. locuitori
%

România urban rural

Ortodox\
Greco-catolic\
Romano-catolic\
Reformat\ (calvin\)
Evanghelic\ (luteran\)
Unitarian\
Armeano-gregorian\
Armeano-catolic\
Lipovean\
Adventist\
Baptist\
Mozaic\
Mahomedan\
Alte religii [i secte
F\r\ religie
Religie nedeclarat\

13.108.227
1.427.391
1.234.151

710.706
398.759
69.257
10.005
1.440

57.288
16.102
60.562

756.930
285.486

7.434
6.604
6.686

72,6
7,9
6,8
3,9
2,2
0,4
*
*

0,3
*

0,3
4,2
1,0
*
*
*

60,9
4,6
10,4
4,9
2,6
0,3
0,3
*

0,3
*

0,1
14,3
1,0
*
*
*

75,6
8,7
5,9
3,7
2,1
0,4
*
*

0,3
*

0,4
1,6
1,0
*
*
*

  * Procente sub 0,1%

Se constat\:
� men]inerea ortodoxiei ca principal\ religie a ]\rii (72,6%); împreun\ cu greco-
-catolicii, locuitorii ortodoc[i dep\[eau 80% din popula]ia ]\rii;
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� dup\ greco-catolici (7,9%) [i romano-catolici (6,8%), vin locuitorii de religie
mozaic\ (4,2%);
� în mediul rural, ortodoc[ii [i greco-catolicii reprezint\ aproximativ 85% din
totalul popula]iei;
� majoritatea celor de religie mozaic\ locuie[te la ora[e;
� fa]\ de anul 1899, propor]ia ortodoc[ilor a sc\zut de la 91,5% la 72,5% [i a

crescut cea a greco-catolicilor [i a catolicilor;
� procentul popula]iei de religie mozaic\ scade de la 4,5% la 4,2%.

~n capitala ]\rii, în compara]ie cu anul 1899, are loc o cre[tere a popula]iei de
religie ortodox\ � la care se adaug\ greco-catolicii � [i o sc\dere a popula]iei de
religie mozaic\ 16:

Religia Nr. locuitori %

Ortodox\
Mozaic\
Romano-catolic\
Greco-catolic\
Evanghelic\ (luteran\)
Reformat\ (calvin\)
Armeano-gregorian\
Mahomedan\
F\r\ religie
Adventist\
Baptist\
Unitarian\
Armeano-catolic\
Lipovean\
Alte religii [i secte
Religie nedeclarat\

486.193
76.480
36.414
12.882
12.203
7.316
2.829
1.220

989
576
566
389
52
14

163
754

76,1
12,0
5,7
2,0
1,9
1,1
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

*
*
*

0,1

Total: 639.04 100,0

Popula]ia pe na]ionalit\]i la recens\mintele din anii 1977 [i 1992 17:

Na]ionalitatea
7 ianuarie 1992 5 ianuarie 1977

1992 fa]\ de 1977
� `n procente �Persoane

~n %
din total

Persoane
~n %

din total

Total 22.810.03 100,0 21.559.91 100,0 105,8

Români 20.408.54 89,5 18.999.56 88,1 107,4

Magiari 1.624.959 7,1 1.713.928 7,9 94,8

Romi (]igani) 401.087 1,8 227.398 1,1 176,4

Germani 119.462 0,5 359.109 1,7 33,3

Ucraineni 65.764 0,3 55.510 0,3 118,5

Ru[i-lipoveni 38.606 0,2 32.696 0,2 118,1

Turci 29.832 0,1 23.422 0,1 127,4

Sârbi 29.408 0,1 34.429 0,2 85,4

T\tari 24.596 0,1 23.369 0,1 105,3

Slovaci 19.594 0,1 21.286 0,1 92,1
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Popula]ia de na]ionalitate român\ 18 înregistrat\ la recens\mînt (inclusiv aromânii
[i macedoromânii) a fost de 20.408.542 locuitori, reprezentînd 89,5% din popula]ia
]\rii. Fa]\ de recens\mîntul din 1977, num\rul românilor a crescut cu 1.409 mii
persoane (respectiv 7,4%), ponderea lor în totalul popula]iei a crescut de la 88,1%,
în 1977, la 89,5%, în 1992.

Un num\r de 2.400.727 locuitori, respectiv 10,5% din popula]ie reprezint\ cele-
lalte na]ionalit\]i. ~n perioada 1977-1992, num\rul persoanelor apar]inînd minori-
t\]ilor na]ionale s-a redus cu 159 mii persoane (respectiv cu 6,2%), în principal ca
urmare a migra]iei externe.

Num\rul locuitorilor care s-au declarat de na]ionalitate maghiar\ (inclusiv secuii)
a fost la recens\mînt de 1.624.959 persoane, reprezentînd 7,1% din popula]ia ]\rii,
fiind cu 89 mii persoane în sc\dere fa]\ de 1977 (respectiv cu 5,2%).

Num\rul persoanelor care s-au declarat de na]ionalitate romi (]igani) a fost la
ultimul recens\mînt de 401.087 (1,8% din totalul popula]iei), de 1,8 ori mai mare
decît la recens\mîntul precedent (cînd ponderea lor în popula]ia total\ a fost de numai
1,1%. Cre[terea num\rului persoanelor de aceast\ na]ionalitate este nu numai conse-
cin]a unei fertilit\]i mai ridicate � specific\ acestei etnii, ci [i a faptului c\ un num\r
mai însemnat de romi nu au ezitat, cum s-a întîmplat, din diferite motive, la recen-
s\mintele precedente, s\-[i declare na]ionalitatea de care apar]in.

Sc\derea foarte mare a num\rului persoanelor de na]ionalitate german\ (inclusiv
sa[ii [i [vabii) de la 359,1 mii persoane în 1977, la numai 119,5 mii persoane la
ultimul recens\mînt este, în primul rînd, o consecin]\ a migra]iei externe.

Celelalte na]ionalit\]i, dintre care nici una nu are peste 70 mii persoane, însu-
meaz\ în total ceva mai mult de un sfert de milion de persoane, respectiv 1,1% din
popula]ia ]\rii. Cre[teri fa]\ de anul 1977 s-au înregistrat la popula]ia de na]ionalitate
ucrainean\ (inclusiv rutenii), rus\-lipovean\, turc\ [i t\tar\. La toate celelalte na]iona-
lit\]i se constat\ sc\deri ale num\rului de persoane, dintre care cele mai semnificative
la evrei, greci [i armeni.

Ponderea popula]iei de na]ionalitate român\ este majoritar\ în 38 de jude]e, iar în
22 dintre acestea propor]ia românilor dep\[e[te 95%. ~n municipiul Bucure[ti, 97,5%
din popula]ie este de na]ionalitate român\, celelalte na]ionalit\]i reprezentînd 2,5%,
dintre care 1,4% romi (]igani).

Na]ionalitatea
7 ianuarie 1992 5 ianuarie 1977

1992 fa]\ de 1977
� `n procente �Persoane

~n %
din total

Persoane
~n %

din total

Bulgari 9.851

0,2

10.372 * 95,0

Evrei 8.955 24.667 0,1 36,3

Croa]i 4.085 7.500

0,2

54,5

Cehi 5.797 7.683 75,5

Polonezi 4.232 4.641 91,2

Greci 3.940 6.262 62,9

Armeni 1.957 2.342 83,6

Alte na]ionalit\]i 8.602 5.279 162,9

Nedeclarat\ 766 452 169,5



179

Popula]ia de na]ionalitate maghiar\ de]ine majoritatea în jude]ele Harghita
(84,7%) [i Covasna (75,2%); de asemenea, ea de]ine propor]ii mai ridicate în jude-
]ele: Mure[ (41,4%), Satu-Mare (31,0%), Bihor (28,4%), S\laj (23,7%).

Romii (]iganii) se întîlnesc în num\r mai mare [i de]in ponderi semnificative
în jude]ele: Mure[, Sibiu, S\laj, Bihor, Giurgiu, C\l\ra[i, Ialomi]a, Alba (între 3,1
[i 5,7%).

Popula]ia de na]ionalitate german\ se întîlne[te îndeosebi în jude]ele Timi[, Sibiu,
Satu-Mare, Cara[-Severin.

Ucrainenii sînt concentra]i mai ales în jude]ele Maramure[, Suceava, Tulcea; ru[ii
[i lipovenii în jude]ele Tulcea, Constan]a, Br\ila, Suceava; turcii [i t\tarii, în jude]ele
Constan]a [i Tulcea; sîrbii, în jude]ele Timi[, Cara[-Severin, Arad, Mehedin]i; slo-
vacii, în jude]ele Arad, Bihor, S\laj, Timi[; cehii, în jude]ele Cara[-Severin [i
Mehedin]i; polonezii, în jude]ul Suceava; bulgarii, în jude]ele Timi[, Arad,
Dîmbovi]a. Evreii, grecii [i armenii sînt r\spîndi]i în toate jude]ele ]\rii; comunit\]i
evreie[ti mai numeroase se întîlnesc în municipiul Bucure[ti [i în jude]ele Timi[, Ia[i,
Cluj, Bihor, comunit\]i grece[ti, în municipiul Bucure[ti [i în jude]ele Tulcea,
Constan]a, Br\ila, Gala]i, iar comunit\]i armene[ti, `n municipiul Bucure[ti [i în
jude]ul Constan]a.

Datele referitoare la distribu]ia popula]iei dup\ religia (confesiunea religioas\)
declarat\ la recens\mîntul din 1992, arat\ c\ 99,8% din locuitorii ]\rii [i-au declarat
apartenen]a la o religie (confesiune), iar persoanele care s-au declarat atei sau f\r\
religie (circa 35 mii) reprezint\ numai 0,2% din total.

~n ceea ce prive[te structura dup\ religie, se eviden]iaz\ preponderen]a popula]iei
de religie cre[tin\ ortodox\, reprezentînd 19.802.389 persoane, adic\ 86,8% din
totalul popula]iei.

Cele 1.161,9 mii persoane care au declarat c\ apar]in de religia romano-catolic\
reprezint\ 5,1% din totalul popula]iei [i se afl\ în propor]ii mai importante în jude]ele
Harghita, Bac\u, Timi[, Covasna, Satu-Mare, Bihor, Mure[, Neam] [i Arad.

S-au declarat de religie reformat\ un num\r de 802,5 mii persoane (3,5% din
total) [i care se afl\ mai ales în jude]ele Mure[, Bihor, Cluj, Covasna, Satu-Mare,
S\laj [i Harghita.

Un num\r de un milion de locuitori (4,5%) au declarat c\ apar]in altor culte
religioase, din care un num\r mai mare îl de]in persoanele de religie greco-catolic\
(223,3 mii), penticostal\ (220,8 mii), baptist\ (109,5 mii), adventist\ (77,5 mii),
unitarian\ (76,7 mii) [i musulman\ (55,9 mii).

Popula]ia de na]ionalitate român\, potrivit rezultatelor recens\mîntului din 1992,
este în propor]ie de 94,7%, de religie cre[tin-ortodox\. Pe lîng\ aceasta, 1,8% dintre
români sînt romano-catolici, 0,9% � greco-catolici, 1,0% penticostali, 0,5% bapti[ti,
0,3% adventi[ti, 0,9% cre[tini dup\ Evanghelie, 0,1% apar]in Bisericii ortodoxe de
stil vechi, 0,2% sînt de alt\ religie, iar 0,1% sînt atei sau de alt\ religie.

Maghiarii sînt în propor]ie de 47,1% reforma]i, 41,2% romano-catolici, 4,6%
unitarieni, 0,8% sînt de religie evanghelic\ sinodo-presbiterian\, 0,4% de religie
evanghelic\ de confesiune augustan\, 0,8% bapti[ti, 0,5% adventi[ti, 4,3% de alt\
religie, 0,2% atei [i f\r\ religie [i 0,1% nu [i-au declarat religia.

Romii (]iganii) se distribuie dup\ religie astfel: ortodoc[i � 85,3%, romano-
-catolici � 4,8%, reforma]i � 4,4%, greco-catolici � 0,9%, penticostali � 2,0%,
unitarieni � 0,2%, bapti[ti � 0,2%, cre[tini dup\ Evanghelie � 0,2%, evanghelici de
confesiune augustan\ � 0,1%, alt\ religie � 0,9%, atei [i f\r\ religie � 0,9%, religie
nedeclarat\ � 0,2%.
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Germanii sînt romano-catolici în propor]ie de 59,4%, evanghelici de confesiune
augustan\ � 22,9%, evanghelici sinodo-presbiterian\ � 2,4%, reforma]i � 2,3%,
penticostali � 0,4%, bapti[ti � 0,4%, atei [i f\r\ religie � 0,2%.

Popula]ia dup\ religie la recens\mîntul din 1992 19:

Religia Persoane Procente

Ortodox\ 19.802.389 86,8

Romano-catolic\ 1.161.942 5,1

Reformat\ 802.454 3,5

Greco-catolic\ 223.327 1,0

Penticostal\ 220.824 1,0

Baptist\ 109.462 0,5

Adventist\ 77.546 0,3

Unitarian\ 76.708 0,3

Musulman\ 55.928 0,2

Cre[tin\ dup\ Evanghelie 49.963 0,2

Evanghelic\ de confesiune
augustan\

39.119 0,2

Cre[tin\ de rit vechi 28.141 0,1

Biserica Ortodox\ de
stil vechi

32.228 0,1

Evanghelic\
Sinodopresbiterian\

21.221 0,1

Mozaic\ 9.670 *

Alt\ religie 56.329 0,2

Atei, f\r\ religie 34.645 0,2

Nedeclarat\ 8.139 *

Total 22.810.035 100,0

*
*     *

Datele statistice prezentate aici ofer\ un punct de plecare pentru cei care cerce-
teaz\, din perspectiv\ istoric\, sociologic\, psihologic\ etc., istoria românilor în
ultimul veac. Unele concluzii se desprind cu u[urin]\. Altele presupun o analiz\
complex\ [i nuan]at\, luînd în considerare un complex de factori interni [i externi,
ceea ce permite stabilirea coordonatelor evolu]iei na]iunii române în secolul al XX-lea
[i a locului României pe continentul european 20.
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Raportarea la altul [i cet\]enia

Gilles Ferréol1

Dac\ deschidem un dic]ionar, de exemplu Grand Larousse encyclopédique, g\sim
urm\toarea defini]ie: �str\in� este acela care �apar]ine unei alte na]iuni; prin extin-
dere: cel care nu este din aceea[i familie, din acela[i grup. .., care nu este de acela[i
fel�. Dac\ ne continu\m lectura, vedem c\ �str\in� (sau straniu � étranger n.t.) este
cel ce este �neobi[nuit, surprinz\tor, deosebit�. Aceste prime indica]ii ne atrag aten]ia
asupra mai multor problematici (Blondel, 1993), cum ar fi cele legate de:

� alteritate [i ambivalen]\ (deschidere [i îmbog\]ire / închidere [i figur\ de ]ap
isp\[itor);
� la dialectica dintre apropiat [i îndep\rtat;
� la raportul dintre caracteristicile particulare [i valorile universale.
Scrierile lui Paul Ricoeur [i Emmanuel Levinas, sau cele anterioare ale lui Georg

Simmel ne furnizeaz\ repere utile pe aceste teme. Dezbaterea privind identit\]ile [i
reprezent\rile merit\, din acest punct de vedere, un examen atent. ~ntreb\rile privesc
rasismul [i imigra]ia, rela]iile interetnice [i conflictele interculturale, tinerii [i perife-
riile ora[elor. Redefinirea �leg\turii sociale� (lien social, n.t.) este înso]it\, din aceas-
t\ perspectiv\, de o reflec]ie asupra ideii de cet\]enie. Trebuie s\ abord\m problema
în termeni de �acomodare� ({coala de la Chicago a anilor �20) sau de �asimilare�
(tradi]ia durkheimian\)? Politicile demografice se pot, oare, substitui politicilor
for]elor de munc\? Sau mai general, cum se poate lupta împotriva riscurilor de
�precarizare� sau de �dualism�?

Aceste întreb\ri vor fi abordate aici cu referire la un num\r de cercet\ri asupra
integr\rii [i excluderii (sub conducerea lui G. Ferréol, 1992).

O prim\ abordare

Dac\ refuzul alterit\]ii merge al\turi de �valorizarea unor diferen]e reale sau imagi-
nare, în profitul acuzatorului [i detrimentul victimei, pentru a legitima o agresiune
sau un privilegiu� (Memmi, 1982, p. 99), comprehensiunea fenomenelor de xeno-
fobie sau de segregare nu este imediat\ [i necesit\ o confruntare între sociologi,
antropologi, geografi [i istorici (Wieviorka, coordonator, 1992). ~ntr-o lucrare

1. Profesor la Universitatea din Poitiers.
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important\, coordonat\ pe la mijlocul anilor �80 de A. Béjin [i J. Freund, au fost
chestiona]i unsprezece autori cu orient\ri [i orizonturi foarte variate (Béjin [i Freund,
1986).

Pentru A. de Benoist, rasismul vehiculeaz\ opinii atît de disparate încît �are aerul
unui mit dificil de precizat� (p. 203). Termenul însu[i are o nuan]\ peiorativ\, un
con]inut neclar, [i r\spunde unei logici infla]ioniste, generatoare de stereotipuri. Nu
este surprinz\tor, prin urmare, c\ în anumite situa]ii, diluarea rimeaz\ cu lips\ de
semnifica]ie: �Dac\ toat\ lumea este rasist\, nimeni nu este rasist� (p. 228). Oricare
ar fi defini]ia aleas\, mai multe credin]e predomin\: inegalitatea raselor, superiori-
tatea de ordin biologic, legitimitatea unor scopuri dominatoare, p\strarea unui ideal
de �puritate� sau �autenticitate�, recurgînd la nevoie la epurare, eugenism sau exper-
tiz\. Legile privind �cet\]enia Reich-ului� sînt o ilustrare perfect\, [i corespund unei
diviziuni a muncii între tehnicieni [i propagandi[ti: multiplicînd posibilit\]ile de
promovare, adaug\ M. Polak, puterea a mizat mai întîi pe �interesul bine în]eles� al
diferitelor p\r]i implicate.

Variantele utilizate `ncarneaz\ o gîndire asupra decaden]ei (pericole de submersie,
de metisaj) sau celebreaz\, din contra, meritele unei selec]ii naturale (�Rasa nu este
atît o achizi]ie de consolidat, cît un obiectiv de atins [i o realitate de creat� p. 217).
Trebuie men]ionate [i alte clivaje. Se pot distinge, de exemplu, rasismul de excludere
[i rasismul de dominare, rasismul propriu-zis [i teoria rasial\... ~n func]ie de perspec-
tiva aleas\ (de la Pearson la Chamberlain sau de la Gobineau la Courtet), pot ap\rea
divergen]e. S\ nu uit\m, de altfel, c\ sînt necesare unele nuan]e (vezi tabelul extras
din Taguieff, 1988, p. 255) [i c\ o ierarhie nu se rezum\ doar la �categoriile exploa-
t\rii [i dispre]ului� (p. 212).

Opera]ii
cognitive

Subcategorizare
a rasismului

Caracteriz\ri

Percep]ie
(judecare)

1. Prejudiciu
rasial

Atitudine,
sentiment,
dispozi]ie

Afecte rigide
verbalizabile:

prejudec\]i

Reglarea
ac]iunii

(abstrac]ie
orientatoare,

pasiunii)

Ostilitate
latent\

Clasare
(separare [i
ierarhizare)

2. Discriminare
Comportamente
practici, ac]iuni

Clasificare [i
excludere

Satisfacerea
intereselor de

grup (func]ie de
supravie]uire)

De la
subordonare la

aservire
(dominare
exploatare)

Explicare
(justificare)

3. Rasismul Ideologie
Sistem

economic

Abordarea dezvoltat\ de P.-A. Taguieff se refer\ în mod explicit la metodologia
weberian\ a idealului-tip. Ea se prezint\ ca un �inventar sistematic de tr\s\turi defini-
torii�: respingerea universalului, fixitatea apartenen]elor individuale, postulatul
necomunicabilit\]ii, legi ale eredit\]ii, mixofobie. Dac\ ansamblul acestor presupozi]ii
trebuie pus în discu]ie f\r\ complezen]e, trebuie acordat\ aten]ia cuvenit\ [i denun]ate
cu energie anumite �fic]iuni�: exaltarea unei lumi f\r\ prejudec\]i, iubire absolut\ a
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p\cii [i umanit\]ii, retorica orchestr\rilor sau conspira]iilor... F\r\ aceast\ punere în
cauz\ exist\ riscul ca orbirea, fanatismul sau resentimentele s\ apar\.

Antirasismul, continu\ A. Béjin, se supune în resorturile sale cele mai
�mondene�, unor motiva]ii foarte disparate: expiere, angoase, ipocrizie... Purt\torii
s\i de cuvînt, adesea sus]inu]i de mass-media, se dovedesc uneori incoeren]i, c\ci ne
cer s\ admitem simultan aser]iuni în mod evident contradictorii. Perceput\ ca
periculoas\ atunci cînd este aplicat\ tranzac]iilor de capital sau de m\rfuri, doctrina
�laissez-faire� este considerat\ admisibil\ atunci cînd se refer\ la deplas\ri de popu-
la]ii. ~n aceste condi]ii, estimeaz\ J. Freund, este între]inut un anumit echivoc [i o
anumit\ confuzie. Suspiciunea se instaleaz\ [i se transform\ uneori în obsesie. Se
uit\ în acela[i timp c\, dac\ libertatea are nevoie de �paznici�, supravegherea prea
accentuat\ îi este fatal\ (p. 34). Mobilizarea talentelor [i a bun\voin]ei nu poate fi
suficient\ c\ci, dup\ cum scrie P.A. Gloor, impreca]iile [i conjura]iile antirasiste
�apar]in aceluia[i mod ca [i flagelul pe care ar fi de presupus c\ îl combat� (p. 120).

Fascina]ia pe care o exercit\ asupra spiritului uman asemenea amalgamuri face ca
oameni cinsti]i, ce nu sînt lipsi]i de curaj, s\ se ralieze unor asemenea procedee. ~n
fa]a acestei capcane f\r\ ie[ire, ar fi poate oportun s\ medit\m la o expresie lati-
neasc\: Distinguere sed non separare. Dac\ a distinge înseamn\ a articula realul în
vederea unei mai bune comprehensiuni a alterit\]ii, a separa implic\ adesea refuzul
sau excluziunea a ceea ce nu agre\m. Aceste dou\ mi[c\ri sînt antagoniste: dup\
cum subliniaz\ C. Polin, cu cît sîntem mai pu]in dispu[i s\ cunoa[tem, cu atît avem
tendin]a s\ condamn\m.

~n timp ce civiliza]ia noastr\ � calificat\ drept �postmodern\� � se vede con-
fruntat\ cu un soi de �neotribalism� (expresia apar]ine lui M. Maffesoli, p. 91), în
societ\]ile de tip holist predomin\ un �model al parit\]ii� susceptibil de a asigura o
�reglare spontan\�. Coexisten]a este posibil\ doar prin adapt\ri, ajust\ri sau compen-
sa]ii. ~ntr-un fel, sistemul de caste (teorie a echivalen]elor, endogamie, corpo-
ratism...) reia aceast\ necesitate de a gestiona simultan obliga]ii [i privilegii. ~n ciuda
imperfec]iunilor sale, aceast\ form\ de organizare � remarc\ A. Daniélou � a permis
în mare m\sur\ evitarea genocidelor [i coabitarea durabil\ a culturilor, modurilor de
via]\ sau religiilor. Situa]ia pe continentul african este probabil mai complex\: poate
fi oare f\cut\ distinc]ia (se întreab\ R. Breton) între �practici rasiste� [i �obiceiuri
tribale�? ~n Statele Unite, emanciparea minorit\]ilor este înscris\ în legisla]ie. Ea se
explic\ prin emanciparea economic\ [i mobilitatea social\. Dac\ pentru descenden]ii
primilor coloni[ti englezi steagul înstelat ofer\ fiec\ruia un soi de �supra-umanitate�,
rezisten]ele la ascensiunea etniilor au r\mas la fel de vii, chiar dac\ sînt mai pu]in
vizibile. Acest conflict între �ur\ rasial\� [i �supunerea la democra]ie� ar fi, dup\
T. Molnar, una din constantele istoriei americane.

Dac\ exist\, deci, tot atîtea forme de rasism cîte popoare sau psihologii exist\,
studiul acestor specificit\]i presupune o lupt\ aprig\ împotriva dogmatismelor [i, la
un nivel fundamental, o �satir\ a gîndirii sucite� (p. 35).

Elemente de interpretare

Din momentul în care bun\voin]a nu se mai poate substitui gîndirii, este important �
dincolo de protestele indignate sau cruciadele simbolice � de a putea replica într-un
mod eficace unor afirma]ii cel mai adesea nefondate, aproximative sau mincinoase.
Acest program de cercet\ri constituie firul director al unei publica]ii recente, în dou\
volume, plasat\ sub coordonarea lui P.-A. Taguieff (Taguieff, 1991).
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Este vorba, din start, de a denun]a �amalgamurile polemice [i cli[eele de propagan-
d\�. Analiza argument\rilor xenofobe, precizeaz\ A. Duraffour (Vol. I, pp. 123-124),
necesit\ nu o �diabolizare a inamicului�, ci o discu]ie critic\ aprofundat\. ~n aceast\
optic\ sînt mobilizate date cantitative, istoria [i compara]iile interna]ionale. Mai multe
teme sînt astfel abordate: naturalizare [i prag de toleran]\, costuri ale protec]iei
sociale, [coal\ [i sistem educativ, [omaj [i locuri de munc\, religie [i integrism,
raportul cu locuin]a [i proprietatea, insecuritatea [i delicven]a. Dezbaterile relative la
imigra]ia clandestin\ sau la codul na]ionalit\]ii fac obiectul unui studiu am\nun]it din
partea juri[tilor (Costa-Lascoux) [i a economi[tilor (Cordero), a politologilor (Weil)
sau demografilor (Vallin). Rezultatul acestor diverse investiga]ii pune în lumin\ un
num\r de sofisme sau neadev\ruri.

Odat\ aceast\ respingere efectuat\, `ntreb\rile se adreseaz\ garan]iilor judiciare,
impactului ac]iunilor de formare [i rolul mass-mediei. Trebuie folosite cenzura, dez-
baterea public\ sau retract\rile...? Trebuie f\cut apel la poli]ie, [i în ce circum-
stan]e? Ce se poate gîndi în leg\tur\ cu tentativele de �socioterapie�? Toate aceste
întreb\ri necesit\ o clarificare.

Prima coordorat\ a dezbaterii: metamorfozele discursului rasist. S-a trecut pro-
gresiv de la invectiv\ la subîn]eles, de la inegalitate la diferen]\, de la ras\ la cultur\.
Consecin]a: printr-o strategie abil\ de eufemizare, afirma]ii antisemite pot ap\rea
drept �acceptabile� sau chiar �legitime�. S\ not\m totu[i c\ �respingerea arabilor, a
musulmanilor [i imigran]ilor este cu mult mai r\spîndit\ decît a evreilor� (Mayer).
Ace[tia, mai bine insera]i, �ofer\ mai pu]ine motive de discriminare� (Vol. II, p. 72).

Oricare ar fi aceste evolu]ii, constat\ M. Wieviorka (ibid., p. 75), mul]i dintre noi
continu\m s\ interpret\m lumea �într-un sens care se polarizeaz\ pe ]api isp\[itori,
pe un Altul care este bine de evitat, de exploatat sau eliminat�. ~n acest context, o
sfidare este lansat\ legislativului: �cum s\ g\se[ti un echilibru între drepturile indivi-
dului [i modurile de expresie colective, f\r\ ca acestea s\ le anihileze pe primele�?
Pentru J. Costa-Lascoux, alternativa se situeaz\ între �o Europ\ a cet\]enilor sau o
Europ\ a minorit\]ilor� (ibid., pp. 130-131). Prin urmare, integrarea nu poate fi
perceput\ drept o cale medie între asimilare [i inser]ie, ci ca un proces specific de
ajustare reciproc\ fondat pe aderarea la reguli de func]ionare [i valori comune. Dac\
aceasta nu ar fi adev\rat\, atunci oamenii politici care o predic\ ar fi �asem\n\tori
acelor machete de cor\bii închise în sticle, care nu v\d niciodat\ marea�.

S\ încet\m s\ �vorbim neclar� [i s\ �]intim jos� (Bonnafous) c\ci �în acest joc
demagogii cî[tig\ întotdeauna� (ibid., p. 153). Bazat\ pe raporturi de vecin\tate în
sînul comunit\]ilor locale sau a asocia]iilor de cartier, analiza rela]iilor interetnice ne
ofer\ în acest sens numeroase informa]ii. Reac]iile ce pot fi observate sînt ambi-
valente: pot fi întîlnite agresivitatea [i dependen]a, pasivitatea [i revolta f\r\ a exista
o adeziune la un proiect mai larg. Astfel, studiul lui H. Vieillard-Baron atest\ c\,
dac\ ra]iunile care i-au condus pe antilezi, magrebieni[i turcii caldeeni s\ se implan-
teze la Sarcelles au fost ini]ial foarte diferite, ele converg odat\ cu pr\bu[irea mitului
întoarcerii [i cu instalarea în ]ara gazd\. (H. Vieillard-Baron, 1990). Formele de
înr\d\cinare [i strategiile identitare nu sînt, `n mod evident, acelea[i, în func]ie de
mediul de origine. Unii prefer\ interiorizarea, supralicitarea sau evitarea: al]ii nega-
rea, retragerea sau, dimpotriv\, ac]iunea colectiv\ (I. Léonetti-Taboada, 1991).

~n fa]a rezisten]ei periferiilor, imaginii însp\imînt\toare a cre[terii intoleran]ei,
instalarea unor dispozitive de preven]ie se dovede[te a fi delicat\. Pentru C. Bachman

G. FERRÉOL
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[i L. Basier, intenden]a organiza]ional\ sufer\; justi]ia nu este eficace [i nici [coala.
Cît despre asisten]a social\, ea are dificult\]i în a se reînnoi (Bachman [i Basier, 1989).
Concluzia lui B. Stora (in Taguieff, 1991, vol II., p. 222):�Dac\ nu se constituie o
dinamic\ a integr\rii pe baze republicane, riscul este cel al unei libaniz\ri, al unei
opozi]ii între francezii originari [i ceilal]i. Spre marea bucurie a islami[tilor care
predic\ decis integrismul comunitar�. Pentru tineri, �hipodoxia� (adic\ rarefierea
punctelor de referin]\ [i a proiectelor pe termen lung) este plin\ de pericole, precum
este [i �co[marul frustr\rilor (Galland, 1991) sau �culturile de pe asfalt� (Hurstel,
1984). M\rturiile de care dispunem arat\ aceast\ dificultate de plasare [i de �adeziune
la eclipse�. ~n func]ie de zona precis\, de moment sau interlocutori, ZUP (zona
urban\ periferic\) este perceput\ fie ca o patrie ce trebuie ap\rat\ contra celor care ar
vrea s\ p\trund\ în ea, fie ca o zon\ sinistrat\, caracterizat\ de beton [i lacrimi.
Institu]iile însele sînt tr\ite cînd drept instrumente ale respingerii, cînd drept puncte
de ancorare, �furia� fiind acea violen]\ pur\ care explodeaz\ periodic, f\r\ a avea
vreodat\ un scop adev\rat. Toate aceste evolu]ii pot fi legate de �descompunerea
sistemului de ac]iune al societ\]ii industriale�, de �ruptura unui mod de integrare
secular� [i de �epuizarea mi[c\rii muncitore[ti�. Dac\ identitatea nu exist\ decît
într-un mod istoric (continuitate temporal\) [i conflictual (confruntarea cu sine [i cu
altul), înnoirea anumitor problematici, cum ar fi cele legate de socializare, de etni-
citate sau de acultura]ie, ne invit\ s\ valoriz\m mai mult dimensiunea contextual\
(Wieviorka, coordonator, 1994).

�Tabuurile alterit\]ii�, pentru a prelua o formulare a lui S. Beaud [i G. Noiriel,
nu au disp\rut, oamenii politici devenind �mae[tri în a amesteca vorbele, a între]ine
ambiguit\]ile vocabularului pentru a mobiliza electorate mai largi [i mai eterogene�
(Taguieff, 1991, vol II, p. 261). Ce tip de �sociabilitate� trebuie promovat? Marja de
mi[care este foarte redus\; s\ ne ferim de �efectele perverse�: ar\tînd cu degetul o
comunitate ce, perceput\ ca o problem\, trebuie integrat\, �se contribuie la segre-
garea ei, sînt alimentate prejudec\]ile xenofobe [i se risc\ înt\rirea identit\]ii unui
grup pe care-l dorim integrat� (ibid. pp. 280-281).

De aici porne[te din nou întrebarea: cum pot fi articulate particularit\]ile [i cet\-
]enia? Aceasta ar cere, în acela[i timp, un statut juridic, un ata[ament la anumite
idealuri precum [i un ansamblu de calit\]i morale [i roluri specifice. Sînt opuse aici
dou\ concep]ii: �Prima, explic\ Jean Bodin, insist\ pe dimensiunea privat\; a doua,
care î[i are originea la Aristotel, pe dimensiunea public\� (ibid., p. 320). Pe de o
parte, conformismul fa]\ de legi în schimbul protec]iei drepturilor [i a libert\]ilor; pe
de alt\ parte, participarea permanent\ [i regulat\ la activit\]ile politice. ~ntre acestea
dou\, mecanismele reprezent\rii [i ale corpora]iei (în sensul hegelian al termenului,
adic\ al grup\rilor socio-profesionale). Confruntat cu aceste riscuri de fragmentare
sau anomie, Statul-na]iune este în c\utarea unor noi abord\ri (Schnapper, 1991).

Oricare ar fi solu]iile adoptate (contract de asociere, insule comunitare, �alter-
nan]a codurilor�...), este cert c\ aceast\ pre]ioas\ formul\ nu va ap\rea din simpla
exhumare a punctelor de reper [i a colectivit\]ilor de ieri: �în cadrul culturalist
contemporan, se vorbe[te prea des în termeni de reg\sire, cînd ar trebui de fapt o
inventare� (Camilleri, 1991, p. 31).
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Pentru o hermeneutic\ a dreptului la diferen]\

�Apelul la fraternitate�, �urgen]a disper\rii� ne trimit, în acest domeniu, la proble-
matica injonc]iunii [i a transgresiunii, a imperativului [i interzisului. Avînd drept
fundal �limitele pe care omul [i le impune [i le recunoa[te pentru a tr\i în mod
uman�.

Dac\ �Eu este un altul�, dac\ �fiin]a nu este niciodat\ propria sa ra]iune de a fi�
[i dac\ �lumea este lumea vie]ii noastre, a tuturor�, atunci �nu ordinea ne constituie
pe noi, ci noi constituim ordinea� (Gosselin, 1992, p. 167), promovarea valorilor
universale trebuind s\ favorizeze înv\]area diferen]elor. La polul opus, unii gînditori
�postmoderni[ti� tind s\ acrediteze teza conform c\reia �ceea ce ne intereseaz\
înainte de toate este diferendul insolubil mai curînd decît dialogul, opozi]ia mai
curînd decît acordul, imposibilitatea deciziei mai curînd decît decizia, singularitatea
[i incomensurabilitatea mai curînd decît existen]a sau c\utarea unui punct comun�
(Bouveresse, 1984, p. 128).

Acest refuz al unei �comunit\]i comunica]ionale�, pentru a-l cita pe K.-O. Apel,
ne pare foarte d\un\tor, c\ci acei ce ap\r\ asemenea pozi]ii nu concep ra]ionalitatea
decît din unghiul perversiunii ei instrumentale [i refuz\ s\ admit\ c\ putem parveni la
o comprehensiune intersubiectiv\ [i, deci, la formarea unui consens.

Aderînd la astfel de presupuneri, s-ar pierde din vedere una din principalele înv\-
]\turi ale retoricii perelmaniene: �Doar existen]a unei argument\ri, care s\ nu fie
nici constrîng\toare, nici arbitrar\, d\ un sens libert\]ii umane, condi]ie a unei alegeri
ra]ionale�. (Perelman, în colaborare cu Olbrechts-Tyteca, 1958, p. 682). S-ar nega
de asemenea c\, pe durata unui dialog �nu mai sînt nici evreu nici grec, nici sclav
nici om liber, nici b\rbat nici femeie� (Epistola c\tre Galatei, 3, 28).

Principul universalit\]ii, a[a cum este el abordat sau formalizat de c\tre autori
diferi]i, cum ar fi J. Rawls, F. Jacques sau J. Habermas ([i mul]i al]ii), nu merit\ o
asemenea discreditare, ci trebuie, din contra, înt\rit, fie c\ este vorba de o �abordare
contractualist\�, de o �filozofie a interlocu]iunii� sau de o �etic\ a discu]iei:

Autor Cadru teoretic Tip de problematic\

J. Rawls (�Teoria
justi]iei�, 1971)

Abordare
contractualist\

Principiile alegerii sociale [i
principiile justi]iei s`nt ele `nsele
obiectul unui acord original.

F. Jaques (�Dialogice II.
Spa]iul logic al
interac]iunii�, 1985)

Filosofie a interac]iunii Dialogul nu este nici imposibil, cum
ar spune-o partizanii
incomensurabilit\]ii teoriilor, nici
inutil, cum `l consider\ sus]in\torii
universalit\]ii regulilor de mod\.

J. Habermas (�Moral\ [i
comunicare�, 1983)

Etica discu]iei O norm\ nu poate pretinde
validitatea dec`t dac\ toate
persoanele care pot fi implicate s`nt
de acord sau ar putea s\ fie, dup\
discu]ii privind validitatea acestei
norme.

G. FERRÉOL
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Recunoa[terea acestei �hermeneutici a dreptului la diferen]\� presupune ca antira-
sismul s\ nu se mul]umeasc\ doar cu formule incantatorii, ci �s\ fac\ efortul de a
cunoa[te [i ac]iona�, altfel riscînd s\ cad\ în �derizoriu, inutil [i desuet� (Taguieff,
1971, vol I, pp. 35-37). ~ntr-o perioad\ în care �spaimele înlocuiesc proiectele�,
aceast\ avertizare nu este, f\r\ îndoial\, inutil\. Ea nu ne poate l\sa indiferen]i, dup\
cum scrie P. Ricoeur, cu atît mai mult cu cît �dac\ nu putem nega ceea ce sîntem, nu
putem nici abandona gîndirea universalului�, a unui universal �contextual�, punînd
accentul pe �for]a de convingere� (Ricoeur, 1990, p. 279).

Traducere de Bogdan Balan
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Experien]a [omajului în Fran]a: procese
de excludere [i construc]ia identit\]ii

Didier Demazière1

Ultimele decenii au fost marcate în Fran]a de o cre[tere foarte rapid\ a num\rului
[omerilor. Conform ultimelor date administrative, furnizate de Ministerul Muncii, [i
pornind de la num\rarea solicitan]ilor pentru un loc de munc\ înscri[i la Agen]ia
Na]ional\ a locurilor de munc\, în 1974 a fost dep\[it pragul de 500.000 de [omeri,
în 1977, de un milion, în 1982, de 2 milioane, în 1993, de 3 milioane. La începutul
anului 1996, rata [omajului a fost mai mare de 11%, f\r\ a se lua în considera]ie
decît indivizii afla]i în c\utarea unui loc de munc\ cu norm\ întreag\ [i pe o durat\
de timp nedeterminat\. ~ncepînd cu jum\tatea anilor �80, rata [omajului nu a sc\zut
deloc sub limita de 10%, dovedind instalarea durabil\ a unui [omaj masiv în societa-
tea francez\. ~n paralel cu acesta, durata [omajului s-a prelungit în mod considerabil,
deoarece num\rul [omerilor de lung\ durat\ � cei care au petrecut în [omaj o perioa-
d\ continu\ egal\ sau mai mare de 12 luni � se apropie de un milion, fa]\ de 100.000
la mijlocul anilor �70.

Aceast\ deteriorare a situa]iei locurilor de munc\ s-a manifestat în ciuda inter-
ven]iei puterilor publice în lupta contra [omajului [i pentru promovarea locurilor de
munc\. Astfel, în timp ce, la începutul anilor �70, cheltuiala public\ pentru for]a de
munc\ reprezenta mai pu]in de 1% din produsul intern brut (P.I.B.), ea va reprezenta,
de acum înainte, 4% din PIB. Dac\ indemniza]iile de [omaj reprezint\ mai mult de
40% din aceast\ cheltuial\ public\, ajutoarele de reintegrare (stagii de preg\tire
profesional\, prime de angajare, formule diverse de încadrare în munc\) înseamn\ un
volum financiar de acela[i ordin [i prive[te 1,5-2 milioane de persoane în fiecare an.

Totu[i, în ansamblu, situa]ia [omerilor s-a degradat în cursul ultimelor decenii:
condi]iile de acordare a indemniza]iei s-au restrîns considerabil, selectivitatea pie]ei
de munc\ s-a în\sprit, s\r\cia s-a amplificat, a[a cum atest\ [i crearea unui Venit
Minim de Reintegrare, în 1989. Condi]iile de via]\ ale [omerilor tind s\ se degradeze
pe m\sur\ ce [ansele de a ob]ine un loc de munc\ se reduc, cel pu]in pentru o mare
parte dintre ei. {omajul î[i modific\, deci, sensul: din situa]ie provizorie, de scurt\
durat\, el devine, adesea, o condi]ie durabil\ sau f\r\ ie[ire. De aceea, mai mult ca
niciodat\, este important s\ analiz\m experien]a [omajului tr\it\ de indivizi. Dac\

1. Cercet\tor la Centre National de la Recherche Scientifique, Universitatea din Lille.
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pierderea locului de munc\ reprezint\ un statut social devalorizat, cum se pot aco-
moda indivizii cu acesta cînd durata [omajului se prelunge[te? Cum se poate explica
diversitatea reac]iilor [omerilor fa]\ de excluderea prelungit\ din cîmpul muncii?

1. Locul [omerilor în societate

Experien]a [omajului este, întîi de toate, o încercare individual\; dar ea intereseaz\
întreaga societate, f\cînd trimitere la locul pe care aceasta îl acord\ [omerilor [i la
modul în care este considerat\ pozi]ia lor. Din aceast\ perspectiv\, inferioritatea
economic\, social\ [i simbolic\ este cea care define[te pozi]ia [omerilor: lor li se
atribuie un statut de inferioritate care le destabilizeaz\ identitatea, lor li se r\pe[te
dreptul de a se exprima, iar participarea la via]a social\ este redus\. Totu[i, aspira]ia
de a ob]ine un loc de munc\ [i valoarea acordat\ muncii r\mîn solide [i persistente.

1.1 {omerii � un grup inferiorizat

Tradi]ia sociologic\ a cercet\rilor care încearc\ s\ în]eleag\ sensul experien]ei [oma-
jului vede în pierderea locului de munc\ sfîr[itul vie]ii sociale [i distrugerea identit\]ii
individuale [i colective. Ancheta realizat\ în 1931 la Marienthal, un mic sat austriac,
lovit de închiderea uzinei locale, este simptomatic\ pentru aceast\ abordare
(Lazarsfeld, Jahoda, Zeisel, 1932). Cercet\torii subliniaz\ multiplele consecin]e
negative ale [omajului: degradarea nivelului [i a condi]iilor de via]\; dezorganizarea
rela]iilor familiale, restrîngerea activit\]ilor sociale, militante, de petrecere a timpului
liber; destabilizarea percep]iei timpului, care î[i pierde rolul de structurare a acti-
vit\]ilor cotidiene. Experien]a [omajului face din societatea ]\r\neasc\ �o comunitate
dezgustat\�, pierdut\ într-o �trist\ indiferen]\�, paralizat\ de �lipsa unei perspec-
tive�, anihilat\ de un �fatalism generalizat� (Lazarsfeld, Jahoda, Zeisel, 1932).

Ca o continuare a acestei cercet\ri deschiz\toare de drumuri, se va construi un
punct de vedere sociologic privind experien]a [omajului, care va insista, dincolo de
consecin]ele economice, materiale [i b\ne[ti ale acestuia, pe deteriorarea statutului
social [i pe destructurarea identit\]ilor pe care acesta le z\misle[te (Demazière,
1996). ~n Fran]a, începînd cu anii �60, într-o epoc\ de cre[tere economic\ [i de plin
avînt al societ\]ii salariale, accentul se pune pe �inferioritatea social\� legat\ de deva-
lorizarea pozi]iei [omerului [i pe �neputin]a social\� a [omerilor în[i[i, confrunta]i
cu sentimentul de umilin]\, arunca]i în izolare [i redu[i la neputin]\ colectiv\ (Ledrut,
1966). Din aceast\ perspectiv\, identitatea [omerului este marcat\ de umilin]\, de
�jen\� sau de �ru[ine� social\: sentimentul de a fi desconsiderat, de a ocupa o
pozi]ie de milog, de a suporta un tratament nemeritat, impresia c\ este altfel decît
ceilal]i [i c\ este vinovat de ceea ce i se întîmpl\.

~n epoca locurilor de munc\ cu norm\ (aproape) întreag\, a[a cum este cea
actual\, exercitarea unei activit\]i profesionale constituie una din formele principale
de recunoa[tere a utilit\]ii [i chiar a unei existen]e sociale. ~n consecin]\, [omajul
apare ca o stare de inutilitate [i de non-existen]\ social\: lipsa motiva]iei, devalori-
zarea, izolarea, închiderea în sine, sînt tot atî]ia termeni frecvent utiliza]i în analizele
orientate c\tre perceperea subiectiv\ a situa]iei de [omaj, în ultimele dou\ decenii
num\rul acestora dublîndu-se. Activit\]ile procur\ venituri, atribuie un rol în societate
[i structureaz\ timpul în ansamblul lui. {omajul, de asemenea, nu este tr\it ca timp
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liber, ci ca �timp mort� (Freyssinet, 1991). Mai multe studii, bazate pe interviuri ale
[omerilor, subliniaz\ dificultatea acestora de a dezvolta activit\]i de substitu]ie care,
în plus, nu sînt decît ni[te modalit\]i de a-[i umple ziua.

Experien]a [omajului perturb\ reperele sociale pe diferite planuri. Este vorba, mai
întîi, despre apartenen]a la societatea global\, care se realizeaz\ prin munc\, consum,
ritm de via]\ [i care este amenin]at\, ceea ce subliniaz\, cu putere, no]iunea de
excludere, manifestat\ la finele anilor �80 (Paugam, 1996). Este vorba, apoi, despre
reintegrarea în grupurile învecinate, fie c\ este vorba despre re]elele de sociabilitate,
de vecin\tate, de solidaritate, organizate în jurul meseriilor sau a muncii, sau despre
rela]iile din sînul familiei, care se degradeaz\ [i care pot conduce la izolare. Astfel,
situa]ia de [omaj nu apare ca o surs\ a identit\]ii sociale, [omajul este în continuare
tr\it de cei mai mul]i ca o experin]\ stigmatizant\, generatoare de identit\]i sociale
negative.

Studiile efectuate, mai ales cele din SUA, orientate mai mult c\tre psihologia
social\, tind s\ înt\reasc\ aceste analize, consacrîndu-se sublinierii m\surii în care
pierderea locului de munc\ reprezint\ un traumatism psihologic [i a m\surii în care
prelungirea [omajului necesit\ o veritabil\ transformare a identit\]ii. Aceste lucr\ri
tind s\ accentueze modific\rile cauzate de [omaj, care afecteaz\ reprezentarea pe care
individul o are despre lume, despre locul pe care el îl ocup\ în aceast\ lume [i despre
variantele posibile pe care acesta le anticipeaz\. Ele propun modele de descriere a
diverselor etape [i faze prin care trece individul care devine [omer. ~n general, se
desprind trei etape care formeaz\ un �ciclu tranzi]ional� (Hayes, Nutman, 1981).

Primul stadiu este cel al pierderii locului de munc\: individul suport\ un [oc,
este incapabil s\ în]eleag\ [i s\ domine ceea ce i se întîmpl\. Apoi, el refuz\ reali-
tatea, minimalizeaz\ modificarea, se str\duie[te s\ înghe]e realitatea, ca [i cum
schimbarea nu s-ar fi produs.

Al doilea stadiu începe cu con[tientizarea necesit\]ii de a întreprinde modific\ri [i
ajust\ri ale propriei vie]i. Aceast\ nou\ percep]ie este înso]it\ adesea de sindromuri
depresive. Acestea se estompeaz\ pe m\sur\ ce indivizii î[i dau seama c\ nu au alt\
ie[ire decît s\ accepte o situa]ie care nu mai este ceea ce a fost. Astfel, ei reduc, pu]in
cîte pu]in, distan]a dintre condi]ia lor obiectiv\ [i propria lor percep]ie subiectiv\ a
acestei situa]ii.

Al treilea stadiu este, pentru cei care nu au g\sit un alt loc de munc\, al instal\rii
în [omaj. El este marcat de o reamenajare a spa]iului [i obiceiurilor de via]\: indi-
vizii încearc\ comportamente [i atitudini noi. Aceste încerc\ri conduc la interiorizarea
unui nou cadru de referin]\, a unei noi defini]ii a locului individului în lume. Aceast\
form\ de adaptare, care este, de asemenea, o form\ de conversiune, implicînd o nou\
interpretare a lumii, se caracterizeaz\ prin atitudini fataliste [i apatice.

Merit\ s\ not\m convergen]a puternic\ a acestor cercet\ri contemporane [i a celor
realizate în anii �30. Modul în care [omajul afecteaz\ indivizii este descris în termeni
apropia]i, dac\ nu chiar identici: se observ\ c\ to]i autorii care au descris evolu]ia
condi]iei de [omer par s\ fie de acord cu urm\toarele etape: mai întîi este [ocul,
urmat de �o lovitur\ de bici� [i de c\utarea unui loc de munc\, etap\ `n care individul
este optimist, f\r\ s\ se fi resemnat înc\, atitudinea sa r\mînînd neschimbat\. Apoi,
dac\ eforturile sale e[ueaz\, individul devine pesimist, nelini[tit [i cuprins de anxie-
tate. Aceasta este etapa crucial\. ~n fine, individul devine un fatalist [i se adapteaz\
noii sale condi]ii sociale, dar într-un univers mai limitat. El se comport\ ca o per-
soan\ �distrus\� (Eisenberg, Lazersfeld, 1938).

D. DEMAZIÈRE



194 MINORITARI, MARGINALI, EXCLU{I

Am putea, oare, transpune aceast\ linie de for]\ în perioada contemporan\?
Persisten]a [i înt\rirea lipsei locurilor de munc\ nu contribuie la banalizarea expe-
rien]ei [omajului, deoarece acesta este, din ce în ce mai pu]in, o experien]\ temporar\
[i ocazional\, devenind o amenin]are permanent\ [i un risc de excludere durabil\. ~n
plus, [omajul, difuzîndu-se [i r\spîndindu-se, afecteaz\ popula]ii din ce în ce mai
diversificate [i eterogene (Maruoni, Reynaud, 1993). ~n rîndurile [omerilor intr\, de
acum înainte, lucr\tori din toate categoriile socioprofesionale, chiar dac\ muncitorii
[i personalul necalificat reprezint\ categoriile cele mai afectate: indivizii de diferite
vîrste [i tinerii absolven]i ai unui sistem educativ fiind deosebit de vulnerabili;
b\rba]i [i femei, procentul de activitate a acestora din urm\ continuînd s\ creasc\, în
ciuda crizei locurilor de munc\; licen]ia]i în economie dar [i ocupan]i ai unor posturi
nesigure, persoane inactive care doresc s\ g\seasc\ un nou loc de munc\. De acum
înainte, modelul lucr\torului adult, mascul, cu un loc de munc\ stabil [i victim\ a
concedierii va fi minoritar; din acest motiv se pune, din ce în ce mai acut, problema
diversit\]ii experien]elor [omajului [i a modalit\]ilor de a tr\i aceast\ încercare.
~nainte de a trata acest aspect, nu ar fi lipsit de importan]\ s\ subliniem anumite
tr\s\turi marcante ale experien]ei [omajului, mai ales t\cerea colectiv\ a [omerilor [i
lipsa de organizare a indivizilor r\ma[i f\r\ loc de munc\.

1.2 {omerii � un grup t\cut

~n Fran]a, [omajul constituie o criz\ politic\ a c\rei importan]\ este deosebit de
exacerbat\ în perioada electoral\, cînd exist\, se pare, un consens în ceea ce prive[te
învinuirea guvernului în exerci]iu de evolu]ia curbei [omajului. Paradoxal, într-un
astfel de context socio-politic, [omerii sînt absen]i de pe scena public\, ei r\mînînd
un grup t\cut. Oboseala colectiv\ [i fatalismul generalizat au fost etichetate ca fiind
efecte ale [omajului, înc\ de la prima anchet\ de renume realizat\ de echipa lui
Lazarsfeld, în anii �30. Mai precis, [omajul marcheaz\ o diminuare a particip\rii
[omerilor la activit\]ile politice [i publice, consecin]\ a sl\birii rela]iilor lor sociale [i
a solidarit\]ii lor precedente. Astfel, experien]a subiectiv\ a [omajului [i încercarea
pe care acesta o reprezint\ constituie o prim\ serie de obstacole în ac]iunea colectiv\
a [omerilor.

Apatia colectiv\ a [omerilor poate fi, deci, pus\ în raport cu tr\irea situa]iei de
[omaj. Sentimentul de jen\, [i chiar de culpabilitate, îngreuneaz\ identificarea colec-
tiv\ a [omajului, deci reprezentarea sa politic\. ~n consecin]\, criza de identitate
personal\ care urmeaz\ pierderii locului de munc\ împiedic\ asumarea în mod pozitiv
a acestei situa]ii noi, iar [omerul nu se poate recunoa[te într-o identitate colectiv\ de
[omer. Situa]ia de [omaj izoleaz\ individul în istoria sa personal\, suprim\ con[tiin]a
comunit\]ii, con[tiin]a colectiv\ care se afl\ la baza ac]iunii. Condi]iile de angajare
ale [omerilor într-o ac]iune colectiv\ par, astfel, direct legate de reprezent\rile pe
care ace[tia le au despre ei în[i[i [i despre valoarea lor social\. Autodevalorizarea
condi]iei de [omer împiedic\ orice tentativ\ de mobilizare colectiv\ a [omerilor.
Aderarea la o organiza]ie a [omerilor presupune, de fapt, ca [omerul s\ se defineasc\
a[a cum este, s\ accepte s\ fie identificat ca atare de c\tre ceilal]i [i ca ceilal]i s\
accepte s\ îl recunoasc\ ca atare: �o organiza]ie a [omerilor ar însemna ca [omerul
s\ se recunoasc\ [i s\ fie recunoscut ca atare, asta fiind, înainte de toate, tocmai ceea
ce el vrea s\ ascund\. A se grupa înseamn\, în fond, a dori s\ r\mîn\ [omer�
(Galland, Louis, 1981). Riscul oric\rei ac]iuni colective este de a renun]a la a ie[i din
[omaj, de a-[i înghe]a propria identitate, de a �[omeriza� individul, condamnîndu-l
la o asimilare a condi]iei sale sociale (Schnapper, 1994).
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Aceast\ analiz\ ne aminte[te de unele observa]ii privind evolu]ia recent\ a
[omajului. Acestea se bazeaz\, în primul rînd, pe ipoteza conform c\reia identitatea
este o chestiune prealabil\ [i o condi]ie a urgent\rii [i a organiz\rii unei ac]iuni
colective; dar am putea la fel de bine avansa ideea c\ acestea particip\ la construirea
unor identit\]i individuale [i colective. Ele se bazeaz\ mai ales pe o concep]ie clasic\
[i oficial\ despre [omaj, [i anume c\ acesta reprezint\ o privare temporar\ de loc de
munc\, ca [i cum orice [omer ar putea sc\pa repede din aceast\ situa]ie. ~n acest caz,
este adev\rat c\ angajarea într-o ac]iune colectiv\ ar putea semnifica renun]area la
ie[irea din [omaj. Dar, pentru un num\r din ce în ce mai mare de indivizi, durata
[omajului se prelunge[te, iar [omajul este recurent: dintr-o abatere în traiectoria
profesional\, el a devenit o condi]ie permanent\, o component\ important\ a progre-
sului individual. ~n consecin]\, problema nu mai este s\ renun]i s\ ie[i din acesta, ci
s\ po]i ie[i atunci cînd rîndurile [omerilor se îngroa[\ continuu, s\ po]i ob]ine un loc
de munc\ atunci cînd etapele intermediare între [omaj [i g\sirea unui loc de munc\ se
înmul]esc. De asemenea, dac\ implicarea într-o organiza]ie a [omerilor modific\
neap\rat sensul experien]ei [omajului, aceasta este deja puternic r\sturnat\ de
muta]iile formelor de [omaj. Acest aspect indic\ faptul c\ în]elegerea semnifica]iilor
subiective ale [omajului nu este suficient\ pentru a explica t\cerea [omerilor [i c\
este nevoie s\ determin\m interven]ia modurilor de socializare a [omajului [i a valorii
sociale care îi este recunoscut\ acestei experien]e.

Factorii externi care împiedic\ mobilizarea [omerilor fac trimitere la ponderea
statului în cîmpul [omajului, la reprezent\rile colective ale [omajului [i la ini]iativele
vizînd preluarea acestei probleme. Preluarea [omerilor de c\tre multiple institu]ii
produce un control social [i, mai ales, d\ form\ experien]ei [omajului în jurul a doi
poli: [omerul este fie redus la forma unui c\ut\tor de loc de munc\, experien]a sa
fiind negat\ [i ner\spl\tit\, fie aruncat în mizerie [i exclus, experien]a sa nefiind
validat\ ori apreciat\.

Autonomizarea categoriei [omajului s-a tradus prin constituirea unei re]ele de
institu]ii oficiale, îns\rcinate cu înregistrarea, indemnizarea, controlul [i plasarea indi-
vizilor recunoscu]i ca [omeri. Dezvoltarea unor astfel de institu]ii îngreuneaz\
regruparea [omerilor, deoarece ele reprezint\ primele instan]e spre care se îndreapt\
indivizii r\ma[i f\r\ loc de munc\: primul demers al solicitantului unui loc de munc\
este s\ se înscrie în ANPE sau s\ se adreseze la Assedic 1 în scopul întocmirii dosa-
rului de indemniza]ii. Recunoa[terea oficial\ a drepturilor legate de pierderea locului
de munc\ (dreptul la munc\, indemniza]ia) institu]ionalizeaz\ [omajul, stîrne[te inte-
resul [omerului s\ se manifeste [i face din organismele oficiale primii interlocutori ai
[omerilor. �De aici rezult\ c\ înfiin]area Casei {omerilor reprezint\ un ultim refugiu,
dup\ ce toate posibilit\]ile oferite de administra]ie au fost epuizate� (Filleule, 1993).

Pe de alt\ parte, reprezent\rile colective explic\ de obicei [omajul prin jocul con-
strîngerilor exterioare, prin efectele unei crize economice globale [i prin consecin]ele
unei disfunc]ionalit\]i la scar\ mondial\. Astfel, r\spunderile sînt atenuate, devin
insesizabile, ceea ce face ca [omerii s\ r\mîn\ f\r\ un interlocutor cu care s\
negocieze sau s\ angajeze un raport de for]e. {omajul, deci, elimin\ aceast\
alternativ\ esen]ial\ mobiliz\rii [i construirii unui raport de for]e: cum [i de ce s\ te
organizezi, f\r\ un patron, un maistru sau un responsabil dintr-o ierarhie, sau, [i mai
simplu, f\r\ un altul care s\ de]in\ o parte din putere? Dificultatea alegerii unui
obiectiv [i absen]a unui adversar fac aproape imposibil\ mobilizarea (Demazière,
1995b). Responsabilul sindicatului [omerilor remarca: �Este foarte greu s\ te ba]i
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atunci cînd ai impresia c\ nu se afl\ nimeni în fa]a ta, pentru c\ nu-i a[a, toat\ lumea
este împotriva [omajului!� (Pagat, 1978).

Inconvenientul alterit\]ii este vizibil în reprezent\rile pe care [omerii le au despre
[omaj, deoarece ei nu reu[esc s\ î[i situeze responsabilit\]ile la un nivel care s\ poat\
fi punctul de plecare al ac]iunii organizate: sau învinuiesc anumite cauze abstracte [i
mecanisme �magice� (economia, infla]ia, politica), sau indic\ motive proprii persoa-
nei lor, motive �individuale� (Gallaud, Louis, 1981). Astfel, cea care domin\ este
forma apolitic\ a [omajului, care îl reduce la o problem\ individual\ [i privat\: �ca
o preocupare personal\ pe care, din re]inere, o discut\ doar cu prietenii apropia]i,
aceasta luînd forma unei confiden]e spus\ pe ocolite, [i nu ca pe expunerea ostentativ\
a acestui stigmat care merit\ s\ fie ridicat la rang de cauz\ prin dezbateri [i lupt\: ca
o afacere privat\ care scoate în relief via]a cotidian\, [i nu ca o afacere public\ care
s\ implice responsabilit\]ile puterilor publice; ca un viciu ru[inos din punct de
vedere moral, redat printr-un cuvînt ce nu trebuie rostit, ci mai degrab\ ascuns, [i nu
ar\tat sau denun]at� (Garrigon, Lacroix, 1987).

1.3 {omerii � un grup privat de un loc de munc\

Dac\ [omerul, în compara]ie cu persoanele active sau inactive, poate fi definit ca o
persoan\ f\r\ loc de munc\, în c\utarea unui serviciu, locul acestuia în structura
social\ este din ce în ce mai greu de definit. De fapt, indivizii r\ma[i f\r\ loc de
munc\ sînt dispersa]i în statuturi sociale diverse: solicitan]i, [omeri care primesc
ajutor de [omaj, persoane care urmeaz\ un stagiu de preg\tire profesional\, benefi-
ciari ai unor m\suri publice, beneficiari ai unui venit numit �de solidaritate�, per-
soane care se sustrag c\ut\rii unui loc de munc\, persoane aflate într-o etap\ de
provizorat, persoane cu situa]ii materiale precare etc. sînt tot atîtea categorii situate în
constela]ia [omajului. Pentru fiecare din pozi]iile men]ionate exist\ drepturi [i obli-
ga]ii speciale, în ceea ce prive[te veniturile [i, mai ales, c\utarea unui loc de munc\.

Pozi]iile [omerilor sînt atît de eterogene, încît experien]a [omajului tinde s\ se
manifeste cu for]\. Din punct de vedere al dreptului la protec]ie social\, situa]iile
variaz\ de la garantarea securit\]ii (pension\rile înainte de termen, de exemplu), pîn\
la absen]a oric\ror drepturi sociale ([omeri afla]i la sfîr[itul perioadei legale de
acordare a drepturilor cuvenite). Din punct de vedere al atitudinii fa]\ de locul de
munc\, situa]iile variaz\ de la ancorarea într-un trecut profesional legat de sfera
locului de munc\-tip (licen]ia]i în economie), pîn\ la ideea excluderii, legat\ de
reducerea [anselor de a ob]ine un loc de munc\ în viitor ([omeri pe o perioad\ lung\
de timp).

Totu[i, dincolo de diversitatea condi]iilor [i modurilor de via]\, aspira]ia c\tre
g\sirea unui loc de munc\ [i caracterul central al valorii muncii r\mîn constante în
cadrul sistemelor de referin]\ ale [omerilor. Numeroase cercet\ri empirice recente,
realizate atît asupra tinerilor confrunta]i cu dificult\]i de reintegrare, cît [i asupra
adul]ilor împin[i la marginea pie]ei de lucru, subliniaz\ locul central pe care munca îl
ocup\ în cadrul aspira]iilor [omerilor [i definesc identitatea acestora. Astfel, obser-
varea genera]iei n\scute în 1960 demonstreaz\ c\ �identitatea social\ trece, mai mult
ca niciodat\, prin identitatea profesional\� (Nicole-Drancourt, 1991), la fel cum
pentru tinerii [omeri în curs de marginalizare, �ob]inerea unui loc de munc\ stabil
r\mîne o norm\ obi[nuit\� (Lagrée, Lew Fai, 1989), iar pentru tinerii cu cele mai
sc\zute niveluri [colare [i cu cele mai mari dificult\]i de reintegrare profesional\,
�munca ocup\ întotdeauna un loc capital [i de neînlocuit� (Demazière, 1996b).
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Tinerii, care sînt cei mai vulnerabili în fa]a [omajului, nu-[i schimb\ sentimentele
vis-à-vis de munc\, nu mai mult decît categoriile aruncate în s\r\cie.

Se observ\, din partea beneficiarilor sistemelor de asisten]\ social\, o �cerere
intens\ de locuri de munc\, venind din partea exclu[ilor de pe pia]a muncii� (Wuhl,
1992), unii dintre cei care primesc aloca]ii R.M.I. adoptînd strategii de ]inere la
distan]\ a asisten]ilor sociali, deoarece ei aspir\ la un �loc de munc\ adev\rat, f\r\
stagii de formare [i f\r\ posturi provizorii, [i pentru c\ doresc s\ scape de statutul de
asistat� (Paugam, 1993). Aceste anchete arat\ c\ munca se afl\ în centrul procesului
de �recunoa[tere de c\tre cel\lalt�. Munca, mai mult decît orice alt\ activitate,
constituie, prin al\turarea la un grup confruntat cu acela[i cîmp de practici [i de
constrîngeri, o socializare secundar\ a indivizilor [i un loc produc\tor de identitate
(Dubar, 1991). De aceea, problema construirii [i distrugerii identit\]ii [omerilor, în
special a celor care au cele mai mari dificult\]i în ob]inerea unui loc de munc\, este
atît de central\ pentru în]elegerea experien]ei [omajului.

2. Construirea identit\]ii [omerilor de lung\ durat\

Experien]a [omajului nu poate fi redus\ la tensiunea dintre c\utarea unui loc de
munc\ [i afirmarea prezen]ei sale pe pia]a locurilor de munc\, pe de o parte, [i
dezvoltarea unor activit\]i de suplinire [i a unor re]ele sociale f\r\ leg\tur\ cu locul
de munc\ al celuilalt. Ea este înso]it\ de un proces de socializare, de reevaluare
constant\ a propriei valori sociale, de negociere a viitorului s\u, de construire a
identit\]ii sale, de interiorizare a unui univers de posibilit\]i. Experien]a [omajului
este, de asemenea, un ansamblu de experiment\ri, avînd în vedere c\ durata [omajului
se prelunge[te [i c\ ie[irea din [omaj este nesigur\, iar reac]iile fa]\ de aceast\ încer-
care nu sînt, deci, uniforme.

2.1 O experien]\, dar [i reac]ii variate

Este remarcabil faptul c\ tot mai multe cercet\ri orientate spre experien]ele [omajului,
de[i au fost realizate cu ajutorul unor metode disparate [i pe popula]ii de [omeri
diferite, ajung la concluzia c\ nu exist\ o unicitate în tr\irea [omajului. S-a stabilit c\
exist\ o diferen]iere a efectelor [omajului în func]ie de raportul cu sine în[u[i
(Cukrowicz, 1981), o lips\ de potrivire a tr\irilor [omajului (Le Mouël, 1981), o
diversitate a formelor experien]ei [omajului (Balazs, 1983), o eterogenitate a logicii
de ac]iune a tinerilor stagiari f\r\ diplom\ (Dubar [.a., 1987), o varietate a modurilor
de via]\ ale tinerilor [omeri (Lagrée, Lew Fai, 1989), o diversitate a strategiilor de
c\utare a unui loc de munc\ (Benoit-Guilbot, 1990), o mare diversitate a manierelor
de a tr\i în [omaj (Pissart [.a., 1990), o pluralitate a logicilor de angajare profe-
sioanal\ (Nicole-Dancrourt, 1991), o varietate a proceselor identitare la [omerii de
lung\ durat\ (Demazière, 1992).

Cercetarea care a deschis calea în acest sens este cea realizat\ de D. Schnapper la
sfîr[itul anilor �70, care s-a axat pe tr\irea [omajului. Din aceast\ experien]\,
pornindu-se de la trei dimensiuni centrale, s-au distins cîteva semnifica]ii tipice.
Aptitudinea de a adopta activit\]i de suplinire a muncii [i investirea într-un statut
alternativ celui de [omer (pensionare, student, artist, ...) reprezint\ centrul primei
dimensiuni: [omajul va fi tr\it într-un mod cu atît mai pozitiv cu cît individul poate
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s\ pun\ la punct activit\]i definite în func]ie de voca]ie. Intensitatea [i forma de
sociabilitate reprezint\ al doilea element: cu cît [omerul este mai integrat în re]ele
sociale independente de activitatea sa profesional\, cu atît [omajul va fi mai pu]in
dificil de suportat. ~n fine, integrarea familial\ constituie un sprijin în situa]iile de
criz\ de statut, a[a cum este [omajul, în timp ce dificult\]ile familiale agraveaz\
aceast\ stare de criz\. Astfel, diferen]ele constatate în manierele de tr\ire a [omajului
sînt organizate în trei tipuri: �[omajul total�, �[omajul inversat� [i �[omajul amînat�
(Schnapper, 1994).

Interpretarea [i explicarea acestor experien]e diferite ale [omajului provoac\ unele
discu]ii. Explica]ia sociologic\ clasic\ se bazeaz\ pe ipoteza unei reparti]ii inegale a
acestor forme tipice în cadrul categoriilor sociale (socioprofesionale, de vîrst\, de sex
etc.). D. Schnapper, în special, exploreaz\ aceast\ perspectiv\. Astfel, [omajul total
este tr\it din plin de �lucr\torii manuali�: ata[amentul lor fa]\ de munc\ îi expune
unei grave crize de statut [i îi împiedic\ s\ adopte un alt statut sau s\ î[i dezvolte
re]ele rela]ionale independente de munca lor. Spre deosebire de ace[tia, �tinerii lucr\-
tori care nu muncesc manual�, în majoritate femei, reu[esc s\ schimbe experien]a
[omajului, dedicîndu-se unor activit\]i artistice, sau legate de statutul de student [i
dezvoltînd rela]ii sociale independente de activitatea profesional\. ~n sfîr[it, este vorba
de �cadre sau tineri mai[tri sau tehnicieni afla]i în mi[care ascendent\� care izbutesc
s\ amîne tr\irea condi]iei de [omer, multiplicînd activit\]ile de preg\tire, de c\utare a
unui loc de munc\ [i de timp liber, luptînd astfel împotriva deprofesionaliz\rii [i
desocializ\rii.

Cu toate acestea, coresponden]a între tipurile de [omaj [i categoriile sociale este
relativ\, mai ales datorit\ faptului c\ exist\ [i al]i factori, transversali fa]\ de varia-
bilele socio-demografice, care influen]eaz\ raportul dintre munc\ [i tr\irea [oma-
jului: nivelul cultural, starea civil\, modul de via]\, sociabilitatea etc. pot agrava
sau, dimpotriv\, atenua criza de statut legat\ de încercarea prin care trece [omerul.
Dac\ diferen]ele observate în experien]a [omajului nu se repartizeaz\ la întîmplare,
ele nu se explic\ printr-o cauzalitate simpl\, prin influen]a uneia sau a unui num\r
mic de variabile. Nu se poate vorbi despre o tr\ire a [omajului de c\tre femei, o alta
de c\tre muncitori, tineri, persoane din zone rurale, celibatari etc.

Cum [omajul nu este o pozi]ie social\ sau o experien]\ subiectiv\ omogen\, el nu
constituie un eveniment care s\ aplaneze diferen]ele sociale [i socializ\rile anterioare.
Tr\irea [omajului depinde de combinarea complex\ a variabilelor eterogene: pozi]ia
în ciclul vie]ii, pozi]ia în structura social\, pozi]ia într-o traiectorie social\, anti-
cip\rile subiective ale viitorului, re]elele rela]ionale, statusurile sociale obiectiv-
-posibile. Aceast\ pespectiv\ de analiz\ ce pune accentul pe biografiile [omerilor are
nevoie de o abordare care s\ ancoreze experien]ele [omajului în mecanismele de
reglare a pie]ei de munc\.

2.2 Traiectorii [i anticip\ri ale viitorului

Analizele calitative bazate pe discu]iile purtate cu [omerii de lung\ durat\ vizeaz\
în]elegerea comportamentului lor, a logicii, strategiilor [i modului de gîndire a
acestora, înscriindu-i pe traiectoriile lor socio-profesionale globale. Este vorba mai
pu]in de a aduce explica]ii privind procesele de intrare în [omaj, cît de a încerca
interpretarea reac]iilor [i raporturilor subiective ale indivizilor care tr\iesc aceast\
experien]\. Rezultatele acestor lucr\ri converg în mare m\sur\ spre identificarea a
patru forme-tip de traiectorii ale [omerilor de lung\ durat\ (Bouillaguet [.a., 1986;
Guillor [.a., 1989; Demazière, 1992b).
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Traiectoria frînt\ este marcat\ de trecerea brutal\ de la un loc de munc\ stabil la
[omaj; concedierea este adesea tr\it\ ca o expulzare dintr-un mediu protector,
reprezentat de întreprindere [i ca o negare a valorii profesionale pîn\ atunci
recunoscut\. Traiectoria instabilit\]ii se caracterizeaz\ prin trecerea progresiv\ de la
o perioad\ de succesiune de locuri de munc\ precare la încercarea de a r\mîne la
locurile de munc\ din ce în ce mai greu de g\sit [i la o afundare progresiv\ în [omajul
de lung\ durat\. Indivizii implica]i simt cum asupra lor se abate, pu]in cîte pu]in,
lipsa crescînd\ a locurilor de munc\, care se termin\ cu tentativele ratate ale acestora
de a se reintegra.

Traiectoria expulz\rii red\ traiectoriile tinerilor, adesea f\r\ diplom\, care ating
vîrsta adult\ f\r\ s\ fi ocupat practic nici un loc de munc\ [i care, din stagiu în
stagiu, din dispozitiv în dispozitiv, au alunecat spre [omajul de lung\ durat\. F\r\ o
experien]\ profesional\ semnificativ\, f\r\ nici o calificare, ei se simt adesea dezilu-
ziona]i [i f\r\ motiva]ie. Traiectoria discontinu\ define[te trasee rectilinii alc\tuite
din alternan]e ale perioadelor cu un loc de munc\ cu ale celor de [omaj [i de inacti-
vitate. Ritmul acestor cicluri este dat de evenimente profesionale sau familiale care
conduc indivizii spre schimbarea statutului lor, de exemplu, intrarea în [omaj se trans-
form\ încetul cu încetul în [omaj de lung\ durat\. Indivizii î[i asum\ riscul, dar
uneori întîmpin\ mari dificult\]i în a-i face fa]\.

Aceste lucr\ri caut\ s\ surprind\ traiectoriile subiective ale [omerilor, cu alte
cuvinte, interpret\rile date de indivizi, prin care ei dau sens evenimentelor profe-
sionale pe care le-au tr\it. Se presupune c\ raporturile cu munca, ce rezult\ din
traiectoria anterioar\ a activit\]ii, nu sînt independente de raporturile cu [omajul,
înscrise în comportamentele pe pia]a locurilor de munc\ din prezent [i fa]\ de [omajul
de durat\. Ele nu sînt independente nici de raporturile cu locul de munc\, antrenînd
viziuni anticipative ale viitorului profesional.

Patru exemple de traiectorii ale [omerilor de lung\ durat\
(Demazière, 1992a):
1. Stabilitatea întrerupt\ brusc: �Am lucrat acolo timp de 17 ani. Nu mi-am p\r\sit

niciodat\ serviciul. Am urcat mereu. Ajunsesem, cum se spune, responsabil
adjunct. Era vorba de încredere. Cuno[team întreaga activitate. {i b\ie]ii la fel,
aveau [i ei încredere. Nu pot s\ nu spun, lucrurile mergeau datorit\ mie. ... Ei
bine, s\ spunem c\ nu-mi imaginam a[a ceva. A fost pur [i simplu o lovitur\ sub
centur\. Cînd am primit fi[a de concediere, nu mi-a venit s\ cred. Totul se ter-
minase. Asta mi-am zis. Pentru mine se terminase. ~]i trebuie un motiv. Pentru c\
eu [tiam c\, pentru oameni ca mine, atunci cînd e[ti afar\, nu mai intri. La vîrsta
mea, nu-i nici o îndoial\.�

2. Instabilitate recurent\: �Am început s\ lucrez la 17 ani. Ie[isem din [coal\ [i,
cum nu eram foarte bun la carte, a trebuit s\ muncesc. Am intrat în domeniul
textilelor. Un vecin i-a spus tat\lui meu c\ este un loc, eu am vorbit cu patronul.
Asta a fost! Eu nu-mi doream s\-mi petrec toat\ via]a acolo. Avînd în vedere
situa]ia. Nu prea str\lucit\. Apoi, am manipulat m\rfuri. Dar asta nu a durat. A
p\stra o slujb\ nu e un lucru u[or. Nu e ceva solid. Atunci am plecat la Paris s\
v\d ce pot face. ~n felul acesta am ob]inut o situa]ie provizorie. Dar dup\ asta a
fost acela[i lucru. {i astfel, m-am întors. Pentru c\ vreau s\ spun, [omajul, atunci
cînd [tii despre ce este vorba, nu e decît o problem\ de a te descurca.�

3. Expulzarea: �Mi-am întrerupt studiile, pur [i simplu. A[a mi-a venit. M\ s\tu-
rasem. S\ spunem c\ nu era u[or la liceu. Problema este c\ nu am g\sit nimic de

D. DEMAZIÈRE



200 MINORITARI, MARGINALI, EXCLU{I

lucru. Pentru c\, f\r\ o calificare, nu pot g\si. {i asta se întîmpl\ de 6 ani [i
jum\tate. F\r\ nimic. Nu în]eleg, asta este ... Am f\cut deja cîteva stagii, dar
nimic bun pentru mine. Matematic\. {i apoi tapi]erie. Dar nu asta este ceea ce
vreau. Asta este problema mea. Nu [tiu ce munc\ a[ vrea. M\ g\sesc într-un
punct mort.�

4. Discontinuitatea: �Am lucrat 5 ani ca chelneri]\ într-un bar. Apoi mi-am dat
demisia pentru c\ aveam o feti]\ [i nu mai puteam s\ fac fa]\. Nu era posibil.
Apoi am f\cut al doilea copil. Atunci mi-am zis c\ trebuie s\ reîncep lucrul. Nu
se poate f\r\ asta. Astfel, am g\sit o slujb\ ca femeie de serviciu. Era obositor.
Dar atunci cînd ai copii, [tii ce înseamn\ asta. Apoi, întreprinderea a avut o
sc\dere a produc]iei [i eu m-am trezit afar\, m-am gîndit c\ asta s-ar putea s\
dureze, pentru c\ mai v\zusem [i al]ii în situa]ia asta. {i apoi, nu din cauza asta,
dar am dorin]a de a lucra. Pentru mine nu a fost totul numai în roz. Din nefericire.
{i astfel, m-am reg\sit în [omaj de lung\ durat\, cum îl numesc ei.�
S-au desprins cîteva leg\turi obiective care demonstreaz\ faptul c\ [omerii de

lung\ durat\ nu sînt agen]i pasivi, strivi]i de experien]a lor, [i c\ strategiile lor nu sînt
uniforme [i corespund unor tipuri de ra]ionalit\]i contrastante. Au fost identificate
patru modalit\]i tip de a privi viitorul. Acestea ]in de �fatalism�, de �abilitatea de a
te descurca�, de �traumatisme�, de �mobilizare�.

Atitudinile fataliste se potrivesc cu traiectoria profesional\ marcat\ de o ruptur\
brutal\. Fatalismul reprezint\ ac]iunea indivizilor care î[i consider\ viitorul pecetluit.
Ei explic\ excluderea lor de durat\ de la locul de munc\ prin dificult\]ile care nu pot
fi rezolvate prin dispozitivele de sprijin în vederea reîncadr\rii. Indiferent c\ ar fi
vorba de dificult\]i legate, de exemplu, de vîrsta sau de starea lor de s\n\tate, ei le
resimt ca pe ni[te handicapuri ireductibile [i ireversibile. ~n aceast\ ordine de idei,
ie[irea din [omajul de lung\ durat\ este anticipat\ sub forma retragerii de pe pia]a
muncii, al aplec\rii spre inactivitate, fie optînd pentru pensionare sau invaliditate.
Adesea, activit\]ile de c\utare a unui loc de munc\ sînt întrerupte sau men]inute
numai cu scopul de a salva aparen]ele, de a-[i îndeplini obliga]iile fa]\ de ANPE [i de
a putea beneficia în continuare de indemniza]ie. ~n ciuda men]inerii în statutul de
solicitant al unui loc de munc\, indivizii tr\iesc într-o retragere aproape total\ de pe
pia]a muncii [i anticipeaz\ în mod subiectiv un statut de inactiv.

Abilitatea de a se descurca este legat\ în special de traiectoria profesional\,
urmat\ de instabilitate, atunci cînd aceast\ instabilitate recurent\ a dat na[tere la
deprinderea gestion\rii incertitudinii. ~n aceast\ ordine de idei, viitorul anticipat este
marcat de risc [i se înscrie, într-o anumit\ continuitate biografic\. Locul de munc\
pare relativ inaccesibil, dar indivizii viza]i exploateaz\ re]ele de intercunoa[tere pen-
tru a canaliza resursele [i pentru a desf\[ura activit\]i diverse foarte apropiate de
munca la negru, sau activit\]i ocazionale. Ei prospecteaz\, dar numai printr-un inter-
mediar, re]elele particulare. Aceste activit\]i constituie suportul central al definirii
eului, deoarece cei care se dedic\ acestui scop se definesc mai pu]in ca [omeri decît
ca persoane active. Ei renun]\ la institu]iile de reintegrare a [omerilor [i la mecanis-
mele care nu le pot oferi ceea ce a[teapt\. Ei resping defini]iile institu]ionale de [omer
de lung\ durat\ [i de asistat, tr\ind din protec]ia social\ [i sprijinindu-se pe ac]iunile
de solidaritate particulare, pentru a sc\pa de inactivitate [i de condi]ia de [omer.

Atitudinile marcate de traumatism sînt asociate mai curînd cu traiectoriile marcate
de expulzare. Viitorul este aici anticipat ca fiind sumbru, f\r\ posibilitatea de reinte-
grare, ca urmare a lipsei experien]ei anterioare pe care s\ se poat\ sprijini. Singura
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perspectiv\ întrez\rit\ este aceea a unei degrad\ri a resurselor, chiar a unei degrad\ri
a statutului, deoarece nu a fost schi]at\ nici o solu]ie concret\. Mai mult decît descu-
raja]i, ace[ti indivizi se simt mai ales bloca]i pe pia]a locurilor de munc\ deoarece ei
consider\ c\ angajarea se face în func]ie de jocul recomand\rilor [i al �pilelor�, iar
în institu]iile de reintegrare a [omerilor, pentru c\ ofertele sînt, în opinia acestora,
necorespunz\toare [i ineficiente. Astfel, ei se g\sesc într-o situa]ie f\r\ ie[ire,
abandonînd c\utarea unui loc de munc\ f\r\ s\ fi renun]at (ei sînt adesea tineri) la
ideea de a lucra. Ei încearc\, astfel, s\ se men]in\ într-un statut activ, iar cînd se simt
marginaliza]i, ei se str\duiesc s\ reziste excluderii, c\utînd un loc de munc\ pe care
[tiu c\ nu îl vor putea ob]ine.

Atitudinile de mobilizare sînt frecvent asociate cu o traiectorie atins\ de discon-
tinuitate [i de schimbare a statutului. Viitorul întrez\rit este nesigur, dar este deschis
în m\sura în care se întrevede reîntoarcerea la serviciu, chiar dac\ mijloacele de a
ob]ine aceasta r\mîn fragile. Ace[ti indivizi, care se simt foarte pu]in proteja]i pe
pia]a locurilor de munc\ î[i axeaz\ foarte mult c\ut\rile lor pe circuitele institu]ionale.
Ei caut\ s\ mobilizeze ni[te intermediari pentru a-i ajuta s\ fac\ primii pa[i în g\sirea
unui loc de munc\, ceea ce poate însemna trecerea printr-un stagiu sau alt\ form\ de
preg\tire. Obiectivul lor principal este desprinderea de condi]ia de [omer de lung\
durat\, antrenînd o etap\ intermediar\ înaintea g\sirii unui loc de munc\ [i a ade-
v\ratei reintegr\ri profesionale. Atunci cînd nu reu[esc s\ ating\ acest obiectiv cu
propriile lor resurse, ei conteaz\ pe dispozitivele publice pentru a-[i construi un punct
de lansare. Astfel, ei anticipeaz\ locul de munc\ [i tr\iesc într-un mod care converge
cu a[tept\rile institu]ionale: accept\ integrarea în aceste dispozitive pentru a accede
la un loc de munc\.

Patru exemple de anticipare a viitorului
(Demazière, 1992 a)
1. Fatalismul: �Nu am mai spus asta dar, în fine, eu nu mai caut de lucru. Nu

merit\. Cînd v\d un anun] la ANPE, întreb. Dar nu cred în asta. Asta dureaz\ de
6 ani. Nu te po]i bate timp de 6 ani. Tot ceea ce vreau are leg\tur\ cu aloca]iile
mele. Da, este mai ales asta. De aceea, nu [tiu cum s\ fac. Dac\ mi se g\se[te
ceva de lucru, îl iau. A, da. Dar nu merit\. S\ nu ne facem iluzii. Ni se cere
totul. Trebuie s\ le spunem asta. Acesta este adev\rul. Ajungi s\ crezi c\ nu mai
e[ti bun de nimic. Peste tot ]i se spune c\ nu este nimic de lucru. Atunci, de ce
mai e[ti înc\ [omer? Nu eu am cerut s\ fiu [omer. Eu cer invaliditate de munc\.
Este mai logic. Un [omer este o persoan\ care va lucra.�

2. Abilitatea de a se descurca: �~ncerc\m întotdeauna s\ ie[im din situa]ia aceasta
prin noi în[ine. Este greu. ~n plus, eu sînt desp\r]it de so]ia mea. Locuiesc într-o
camer\ cu un coleg. Apoi, mai este chiria [i pensia alimentar\ pentru fiul meu.
To]i banii primi]i de la ASSEDIC se duc pe asta. Deci, tot ce pot face este s\ nu le
las altora. ~mpreun\ cu colegul meu ne descurc\m. F\r\ asta, a[ fi în strad\ [i nu
a[ putea tr\i. Trebuie s\ ne mi[c\m. Nu este nici un secret. Cel care st\ a[a, nu va
avea nimic. Nu trebuie s\ stai acas\. Eu cunosc mult\ lume. M\ în]eleg cu ceilal]i.
M\ pricep la depanat. Asta da. Cînd te mi[ti, g\se[ti totdeauna cîte ceva.�

3. Traumatismul: �Dac\ nu insi[ti, nu ob]ii nimic. Asta merge exact ca înainte. Cînd
exist\ un loc, acesta trebuie cunoscut. Nu este loc pentru toat\ lumea. Chiar [i
întreprinderile care angajeaz\ oameni ca mine. Asta se poate observa u[or, dac\
nu cuno[ti pe nimeni la magazin, nu merit\ s\ încerci, pentru c\ totdeauna exist\

D. DEMAZIÈRE



202 MINORITARI, MARGINALI, EXCLU{I

cineva care are un fiu sau un vecin. Chiar [i cineva care are tot felul de diplome,
tot are nevoie de o «pil\». ~n orice caz, în prezent [omerilor nu le pas\ de asta. Ni
se ofer\ un stagiu [i apoi înnebune[ti. A[a stau lucrurile. Cam a[a stau lucrurile
pentru [omeri, îi po]i l\sa s\ crape. Nu pot s\ spun cum vor fi lucrurile mîine. Nu
[tiu.�

4. Mobilizarea: �Eu sînt gata s\ fac orice, chiar [i ceva provizoriu, nu are impor-
tan]\, numai pentru a spune c\ fac ceva. Nu voi spune c\ voi face orice numai
pentru a putea spune c\ muncesc. Dar nu sînt o persoan\ pasiv\. Am fost chel-
neri]\. Dar am f\cut [i menaj, am îngrijit persoane în vîrst\, asta nu are nici o
importan]\. Cînd nu po]i g\si ceva tu însu]i, vrei s\ pui mîna pe ceva. Sper s\ fiu
ajutat\. {i pentru acest motiv m-am dus la ANPE. {i asta este deja ceva pozitiv.
Nu m\ pot plînge.�

2.3. Diversitatea interac]iunilor cu aproapele

Pentru elucidarea logicii subiective a [omerilor [i, pe baza practicilor trecute
(familiale, [colare, pre[colare), a situa]iei tr\ite [i a viziunii asupra viitorului, trebuie
s\ ad\ug\m o dimensiune mai social\ sau structural\, care s\ evoce re]elele sociale [i
resursele rela]ionale de care [omerul dispune, precum [i judec\]ile [i categoriz\rile
care îi sînt conferite. ~n]elegerea experien]ei tr\ite a [omajului [i a diferen]elor exis-
tente presupune intersectarea cu o �tranzac]ie biografic\� prin care [omerul proiec-
teaz\ un viitor posibil în concordan]\ cu trecutul s\u, [i cu o �tranzac]ie rela]ional\�
care î[i propune s\ fac\ recunoscut\ sau nu prin partenerii institu]ionali legimitatea
sau ilegimitatea preten]iilor [i aspira]iilor acestora (Dubar, 1991). Explorarea acestui
versant structural al construirii identit\]ii [omerilor este cu atît mai necesar\, cu cît
tratamentul social al [omajului se dezvolt\ tot mai puternic, producînd o diversificare
a ofertei de statute sociale intermediare între de]inere unui loc de munc\ [i [omaj.

Astfel, experien]a [omajului poate fi în]eleas\ din ce în ce mai pu]in în cadrul
tensiunii dintre c\utarea unui loc de munc\ [i afirmarea pe pia]a locurilor de munc\,
pe de o parte, [i dezvoltarea unor activit\]i de înlocuire [i a unor re]ele sociale sepa-
rate de locul de munc\, pe de alt\ parte. Mai mult ca niciodat\, [omerii ocup\ un
spa]iu, denumit spa]iu de integrare, în care statutele sînt vagi [i în care procesele de
categorizare sînt omniprezente. ~nfruntarea perioadelor de [omaj devine momentul
unui proces în cadrul c\ruia indivizii înva]\ s\ se autodefineasc\ [i s\ îi defineasc\ pe
ceilal]i cu ajutorul unor categorii legitime [i pertinente. Tr\irea [omajului devine
astfel inseparabil\ de procesul de socializare, de reevaluare constant\ a propriei sale
valori, de negociere a viitorului, de construire a unei identit\]i, de interiorizare a
unui univers de posibilit\]i. Or, aceast\ socializare presupune un dialog cu sine, dar
[i cu aproapele, [i în special cu profesioni[tii în integrare [i cu to]i cei care particip\
la evaluarea [i la selec]ia solicitan]ilor unui loc de munc\. Este tocmai ceea ce relev\
mai multe studii empirice care privilegiaz\ în mod deliberat aceast\ dimensiune
rela]ional\ de construire a identit\]ii.

Observarea rela]iilor între agen]ii ANPE [i [omerii de lung\ durat\ arat\ c\ acestea
particip\ la construirea tr\irii [omajului, func]ionînd ca spa]ii de reglare între punc-
tele de vedere ale celor doi actori, de delimitare a viitorului deschis sau închis al
[omerului, de definire a anticip\rilor, legitime sau ilegitime, de validare sau de invali-
dare a revendic\rilor, de stabilire a unui compromis privind interpretarea situa]iei
[omerului (Demazière, 1992a). ~n cazul [omerilor de lung\ durat\, se pune în special
problema concep]iei clasice a [omajului ca privare involuntar\ [i tranzitorie de loc de
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munc\. Acesta este motivul pentru care întîlnirile cu agen]ii ANPE reprezint\ locuri
de negociere a unor noi identit\]i. Ie[irea din [omaj [i intrarea în categoria handica-
pa]ilor afla]i în incapacitate de munc\ sau în cea a cvasi-pensiona]ilor, califica]i ca
solicitan]i ai unui loc de munc\ [i veritabili [omeri, îndep\rtarea spre o situa]ie de
tranzi]ie imposibil de rezolvat sau instalarea într-o situa]ie de activitate ascuns\, toate
acestea constituie tot atîtea aspecte de identitate a acestor interac]iuni care nu cores-
pund acestor statute codificate, dar reprezint\ [i modalit\]i discriminatorii, validate
din punct de vedere social, de tr\ire a [omajului.

{omerii nu au întotdeauna un rol la fel de activ în definirea situa]iei lor [i în
clasificarea lor în cadrul diverselor categorii de interven]ie administrativ\, în special
atunci cînd categorizarea nu se construie[te în cursul tranzac]iilor fa]\ în fa]\, ci între
profesioni[ti. Astfel, �cronica unei comisii locale de integrare� a permis demon-
strarea modului în care �examinatorii� negociaz\ diagnosticarea posibilit\]ilor de
ocupare a unui loc de munc\ (Astier, 1992). Deciziile privind orientarea persoanelor
care primesc aloca]ii RMI spre statute sociale diferen]iate nu sînt f\r\ incidente asupra
tr\irii situa]iilor, chiar dac\ nu asupra modului de interiorizare a categoriilor
administrative [i oficiale.

Dac\ dispozitivele publice [i institu]iile care se ocup\ de [omaj reprezint\ locuri
în care se poate negocia identitatea [omerilor, ace[tia s`nt lipsi]i de putere de decizie
[i nu au libertatea de a-[i defini singuri situa]ia. Accesul la statute juridice este totdea-
una reglementat [i controlat, iar definirea identit\]ilor sociale implic\ totdeauna o
categorizare institu]ional\. De asemenea, tr\irea [omajului este produs\, în parte, în
cursul interac]iunilor cu semenii (poten]iali angaja]i, profesioni[ti în domeniul asisten-
]ei sociale [i, în special, al reintegr\rii), care au func]ia de a numi [i categoriza, dar
care nu pot face acest lucru f\r\ s\ construiasc\ ni[te compromisuri, negociate cu
[omerii în[i[i. Deoarece statutele devin tot mai ambigui, construirea identit\]ilor
[omerilor implic\ tot mai mult o parte de negociere cu al]ii semnificativi [i un aspect
ludic, ce ]ine de jocul-interac]iune, adesea oficial [i nu mai pu]in real, în marginile
categoriilor administrative.

Concluzii

Sensul experien]ei [omajului, interpretarea situa]iilor individuale, definirea identi-
t\]ilor [omerilor devine o miz\ central\ în timpul perioadelor de [omaj masiv, cum
este cea pe care o cunoa[te Fran]a în prezent. Aceast\ construc]ie nu se poate reduce
la copierea categoriilor juridice, ea se organizeaz\ în func]ie de dou\ procese. Aceste
identit\]i se formeaz\ în temporalitate, atît în derularea biografiei [i scurgerii traiec-
toriei, cît [i în raportul pe care indivizii îl între]in cu timpul [i maniera lor de a-[i
interpreta trecutul, de a tr\i prezentul [i de a-[i anticipa viitorul. Aceste identit\]i se
construiesc, de asemenea, în rela]ie cu ceilal]i, deci atît în cadrul re]elelor sociale [i
institu]ionale care permit accesul la resursele financiare [i simbolice, cît [i în negocie-
rile pe care [omerul le angajeaz\ cu semenii pentru a permite acceptarea propriilor
revendic\ri.

Dar reac]iile la experien]a [omajului nu sînt fenomene exclusiv individuale,
deoarece ele se înscriu în cadre sociale mai globale. Ceea ce caracterizeaz\ situa]ia
din Fran]a este dislocarea rela]iei între [omaj [i locul de munc\: [omajul este din ce
în ce mai pu]in reversul locului de munc\, iar locul de munc\ din ce în ce mai pu]in
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ie[irea din [omaj. Mai întîi, gama statutelor intermediare s-a extins considerabil în
cî]iva ani. ~nmul]irea formulelor de contract, a activit\]ilor f\r\ contract, a stagiilor
de munc\ în întreprinderi sub diverse forme, de scoatere din activitate prin unele
proceduri la fel de disparate constituie tot atîtea semne ale izbucnirii [omajului.

Pentru indivizii care nu fac parte din grupul stabil al salaria]ilor, statutele de]inute
sînt din ce în ce mai pu]in vizibile, sau pot fi interpretate [i definite în diverse moduri,
divergente. Pîn\ nu demult, fiecare [tia ce reprezint\ [omajul [i ce reprezint\ locul de
munc\. Independent de regulile juridice care decid în realitatea social\ neclar\, este
tot mai greu de determinat dac\ ie[i din [omaj sau dac\ e[ti prins în acesta: oare
începerea unui stagiu înseamn\ a sc\pa de [omaj, ob]inerea unui contract pe durat\
determinat\ de trei luni înseamn\ a fi integrat profesional, a r\mîne f\r\ loc de munc\
înseam\ a deveni inactiv? ~n acest sens, în]elegerea semnifica]iilor subiective pe care
indivizii le atribuie experien]ei [omajului nu este numai o activitate etnografic\. Ea
este, de asemenea, un mijloc de elucidare a crizei locurilor de munc\ care este o
criz\ a locurilor de munc\ [i a [omajului, deoarece aceste categorii devin proble-
matice, aflîndu-se între un nucleu dur, stabil, u[or de identificat [i limite din ce în ce
mai neclare, nesigure [i dificil de în]eles.

Traducere de Ionela Ciobana[u
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Mîna de lucru [i procesele
de excludere: cazul analfabe]ilor

[i al handicapa]ilor

Gilles Ferréol1

To]i indicatorii confirm\ acest lucru: fie c\ ne referim la efective, la partea
relativ\ sau la vechimea medie, [omajul pe termen lung se afl\ într-o continu\
cre[tere. Amploarea fenomenului conduce, prin urmare, la banalizarea sa. Aceasta
ascunde, în realitate, situa]ii foarte eterogene. Astfel, putem eviden]ia:

� un [omaj de excludere, reprezentativ pentru muncitorii în vîrst\;
� un [omaj de inser]ie, specific celor sub 25 de ani;
� un [omaj de reconversie, legat de restructurarea industrial\.
~n centrul preocup\rilor se afl\ problematica inegalit\]ilor, a dualismului sau a

segment\rii, ac]iunile duse îmbinînd garantarea resurselor [i politica de formare
(P. Bouillaguet [i C. Guitton, 1992; G. Ferréol [i P. Deubel, 1990; M. Xibberas, 1993).

Se impune aici necesitatea de a ne interoga asupra specificit\]ii celor viza]i [i
asupra pertinen]ei analizelor propuse. Trebuie oare, din acest punct de vedere, s\
interpret\m aceste abord\ri în termeni de stigmatizare [i etichetare, s\ accept\m rigi-
ditatea aparatului productiv, s\ ne concentr\m asupra recompunerii raportului salarial?

~n acest text, ne vom interesa în mod special de dou\ tipuri de popula]ii destul de
pu]in cunoscute: analfabe]ii [i handicapa]ii.

I. Analfabetism [i inegalit\]i

Dintre toate na]iunile dezvoltate, doar cele din sudul Europei au recunoscut
întotdeauna existen]a unui num\r considerabil de analfabe]i. Acest fapt se afl\ în
strîns\ leg\tur\ cu folosirea incomplet\ a mîinii de lucru din anumite regiuni rurale [i
cu insuficienta dezvoltare a [colariz\rii.

Cifrele avansate în prezent � 15% în Italia [i Portugalia, 23% în Grecia, 35% în
Spania (Rivière, 1990) � î[i pierd totu[i valoarea din cauza lipsei unor defini]ii omo-
gene. Compara]iile devin, deci, greu de realizat.

1. Profesor la Universitatea din Poitiers.
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~ntre celelalte ]\ri europene, Anglia � urmat\ de Irlanda � a jucat în anii �70 rolul
de precursor în con[tientizarea analfabetismului ca fenomen, gra]ie în special unei
campanii de mediatizare duse de BBC (seria �On the move�) cu ocazia unui program
de alfabetizare la scar\ na]ional\ pus în aplicare de c\tre voluntari ce lucrau de ani
îndelunga]i în cartiere defavorizate. ~ns\ nici o anchet\ nu a permis înc\ validarea sau
infirmarea estim\rilor f\cute de c\tre exper]i (dou\ milioane de analfabe]i, adic\
aproximativ 6% dintre persoanele adulte).

~n Germania [i în Belgia, evolu]ia poate fi comparat\ cu cea din Fran]a. ~n schimb,
Danemarca [i Luxemburg r\mîn serios în urm\. ~n Statele Unite, lucr\rile con-
gresului National Assessement of Educational Progress au demonstrat c\ o propor]ie
considerabil\ de tineri adul]i întîmpin\ serioase dificult\]i în citirea unui text obi[nuit
(testele A.P.L., Adult Performance Level). Aceea[i constatare a fost f\cut\ în Canada
[i Australia. Japonia pare s\ constituie o excep]ie (Neice, 1990): datorit\ redres\rii
sistemului de înv\]\mînt, analfabetismul prezint\ un indice deosebit de sc\zut (0,5%
din popula]ie).

Principalele semne de întrebare se raporteaz\ la m\sura [i interpretarea feno-
menului.

1. Care este metodologia pe care trebuie s\ o adopt\m?

Exceptînd faptul c\ termenul nu are acela[i sens pentru toat\ lumea, analfabetismul
genereaz\, ca [i alte handicapuri, un sentiment de jen\ care împiedic\ ob]inerea de
informa]ii precise asupra efectivelor vizate.

De asemenea, întreb\ri directe precum �{ti]i s\ citi]i sau s\ scrie]i?�, puse cu
ocazia recens\mîntului din 1949, în m\sura în care ele pot indica dac\ cei interesa]i
percep sau nu greut\]ile, sînt prea generale pentru a putea deosebi acest tip de
popula]ie.

Exist\ mai multe maniere de a citi (un cuvînt, o fraz\, un formular administrativ),
tot a[a cum scrisul presupune un ansamblu de situa]ii intermediare între simpla
transcriere a patrimoniului s\u [i redactarea unei lucr\ri.

Orice tentativ\ de cuantificare reclam\ astfel o metodologie corespunz\toare.
Cercet\rile efectuate au urmat dou\ orient\ri diferite. ~n prima, se porne[te de la o
idee care poate fi formulat\ în felul urm\tor: din moment ce anumi]i indivizi nu [tiu
s\ citeasc\, s\ scrie [i s\ socoteasc\, de ce nu am evalua direct existen]a acestor
cuno[tin]e elementare la un e[antion reprezentativ? Supunem, deci, persoanele inte-
rogate unei serii de probe menite s\ testeze volumul cuno[tin]elor lor din diferite
activit\]i culturale de baz\. Unul sau mai multe praguri stabilite a priori sau deduse
ulterior în fiecare domeniu de investiga]ie abordat îi deosebe[te pe cei care sînt sau
nu analfabe]i (cei dintîi fiind, la rîndul lor, regrupa]i pe �nivele�).

Subdiviziunile care se realizeaz\ depind de natura [i de varietatea testelor efec-
tuate, ca [i de exigen]ele înregistrate în materie de baremuri [i cot\ri. Variabilitatea
criteriilor folosite demonstreaz\ c\ ... variaz\ însu[i num\rul analfabe]ilor, cu toate
c\, indiferent de procedura adoptat\, g\sim întotdeauna c\ num\rul acestora este
foarte mare (cf. prezentarea ce urmeaz\).

Acest mod de a aprecia gradele de cunoa[tere a fost mult\ vreme considerat dificil
de aplicat, în special la scar\ larg\ (anchet\ na]ional\ ce se aplic\ la mii de persoane).
Experimentarea sa cu succes în Canada determin\ reexaminarea unui asemenea
ra]ionament.

Cea de a doua serie de metode, indirecte de aceast\ dat\, se sprijin\ pe efectele pe
care analfabetismul le determin\ în via]a curent\. Acest demers, ce a fost deja utilizat
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de c\tre epidemiologul Philip Wood pentru a descrie handicapurile de s\n\tate
(Ph. Wood, 1975), se bazeaz\ pe urm\torul ra]ionament:

� nivelul de dezvoltare al societ\]ii noastre determin\ popula]ia la o utilizare
generalizat\ a practicilor concrete precum citirea numelui sau adresei unui
corespondent, redactarea unui ordin de plat\, formarea unui num\r de telefon;
� incapacitatea realiz\rii acestor activit\]i, par]ial sau în totalitate, reflect\, deci,
ignorarea unor anumite cuno[tin]e de baz\.

M\surarea analfabetismului. Trei proceduri diferite, aceea[i constatare

O prim\ evaluare a fost f\cut\ la începutul anului 1988 de c\tre Infométrie, sub
patronajul G.P.L.I., în urma unei anchete realizate asupra unui num\r de 1000 de
persoane. Scopul declarat al testelor era de a aprecia diferitele capacit\]i ale acestora.
Subiec]ii trebuiau s\ citeasc\ un text avînd o tem\ familiar\ (televiziunea); apoi li se
puneau unele întreb\ri simple ce urm\reau stabilirea gradului de în]elegere a unuia
sau a altuia din fragmentele citite. Urma o scurt\ dictare, care nu prezenta dificult\]i
deosebite, dar permitea scoaterea în eviden]\ a �rela]iei cu scrisul�. Potrivit acestui
procedeu, unul din cinci francezi era considerat analfabet. Publicarea rezultatelor
acestei cercet\ri a avut un puternic ecou în opinia public\ (Vélis, 1990).

Cea de a doua investiga]ie a avut loc la sfîr[itul anului 1988, în Ille de la Réunion,
la ini]iativa Direc]iei generale a I.N.S.E.E. în colaborare cu CAFOC (Centre
Académique de Formation Continue). Popula]ia vizat\: persoanele f\r\ diplom\,
între 16 [i 40 de ani. Au fost propuse diferite exerci]ii: stabilirea leg\turii dintre
titluri [i texte, transformarea unit\]ilor de m\sur\, opera]ii elementare (adunare sau
sc\dere). ~n total, o rat\ a analfabetismului estimat\ la peste 20% (Colliez, 1989).

Cel de al treilea experiment, avînd un dublu scop (de evaluare [i de formare), a
fost pus la punct în cadrul serviciilor Armatei, îns\rcinat\ de �Service Nationale�
(Brossier [i Mazel, 1992). El se adreseaz\ cu prec\dere recru]ilor care au abandonat
[coala cel tîrziu dup\ clasa a XI�a, înainte de a fi ob]inut diploma. Acest e[antion
(în num\r de 106.415) reprezint\ un sfert din efective [i poate fi împ\r]it în mai multe
categorii. Distingem, astfel, dintre tinerii recru]i pe cei care sînt incapabili s\ desci-
freze silabe izolate; de asemenea, pe cei care au probleme de în]elegere sau care au
o vitez\ de lecturare sc\zut\. Concluzia: �35% dintre ace[ti recru]i nu pot realiza
nimic mai mult decît simple fraze� (Ministerul Ap\r\rii, 1991).

Aceast\ încercare, de[i logic\, a suscitat numeroase critici: de exemplu, cum se
poate stabili lista sarcinilor considerate necesare sub raport social pentru a tr\i într-o
anumit\ ]ar\ [i într-o anumit\ epoc\? Prin urmare, trebuie stabilite o serie de norme.
Astfel, o anchet\ american\ realizat\ la începutul anilor �70 [i condus\ de N. Northautt
pretindea c\ pentru a sc\pa de analfabetism este suficient s\ [tii s\ calculezi consumul
de benzin\ al ma[inii, s\ dai restul f\r\ s\ te în[eli [i s\ în]elegi defalc\rile succesive
operate în statele de salarii (Dumazedier [i de Gisors, 1989). Dar, chiar [i aici pot
ap\rea unele artificii. Pe de alt\ parte, cum s\ conceptualizezi anumite poten]ialit\]i
considerate indispensabile, precum �în]elegerea a ceea ce este ambiguu� sau �dra-
gostea de frumos� (Kozol, 1985).

{i totu[i, estimarea efectivelor prezentate aici se raporteaz\ ([i din ra]iuni de
comoditate) tocmai la acest tip de abordare (Borlowski, 1989). S-a admis, deci, a
priori c\ analfabetismul ar putea fi în]eles prin prisma a patru mari incapacit\]i (inca-
pacitatea de a vorbi, de a citi, de a scrie [i de a în]elege franceza), fiecare dintre
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acestea fiind determinat\ de anumite aspecte (cum ar fi faptul de a nu vorbi franceza
acas\ sau a o vorbi incorect în afara ei, faptul de a nu citi c\r]i sau ziare, de a nu fi în
stare s\ completeze un cec, de a nu [ti ce trebuie f\cut în cazul unui litigiu cu orga-
nismele administrative).

Faptul de a acorda acestor rezultate un loc privilegiat nu ]ine atît de cifra global\,
cît de analiza lor. Ancheta din care au fost extrase aceste rezultate a fost realizat\ de
c\tre I.N.S.E.E. în iarna dintre anii 1986-87, pe un num\r de 18.500 persoane, în
vîrst\ de 18 ani [i peste 18 ani, persoane ce locuiau în propria locuin]\ [i care erau
considerate s\n\toase � mai precis care nu prezentau nici un handicap sup\r\tor de
natur\ senzorial\, motrice sau mental\.

2. Ancheta I.N.S.E.E. privind condi]iile de via]\

Din 37 de milioane de persoane, 3,3 milioane (adic\ 9,1%) sînt �purt\tori� a cel
pu]in uneia din deficien]ele amintite:

Dificult\]i întîlnite la nivelul ... Nr. persoane

... vorbirii 750.000

... citirii 900.000

... scrisului 1.200.000

... în]elegerii 2.000.000

Acest procedeu necesit\ unele observa]ii. ~n primul rînd, el trebuie considerat ca
o evaluare minim\. Aplicarea acelora[i criterii unor persoane care prezint\ handi-
capuri senzoriale sau motorii ar fi condus la o cifr\ apropiat\ de cinci milioane. Alte
probe mai selective, includerea persoanelor institu]ionalizate sau a celor care tr\iesc
dincolo de grani]e ar fi îngreunat [i mai mult bilan]ul. ~n plus, acest rezultat exprim\
o împletire relativ\ a incapacit\]ilor luate în calcul. Planul [colar privind dobîndirea
cuno[tin]elor, în baza c\ruia copiii sînt privi]i ca înv\]înd în mod succesiv s\
vorbeasc\, s\ citeasc\, s\ scrie [i s\ st\pîneasc\ limbajul, este majoritar în cazul
analfabe]ilor francezi. Dar, chiar dac\ acest plan caracterizeaz\ cu prec\dere tinerii,
odat\ cu înaintarea în vîrst\, pertinen]a sa scade.

Evaluarea la care s-a ajuns a dus la apari]ia urm\toarelor statistici:

Tip de popula]ie Efectivele atinse de analfabetism Procent corespondent

Imigran]i 1.400.000 31%
(din care 500.000 nu au (41% pentru femei fa]\ de

frecventat niciodat\ [coala)   21% pentru b\rba]i)

Francezi 1.900.000 6%
(din care 100.000 s-au sustras (17% pentru cei peste 60 ani

[colariz\rii obligatorii) fa]\ de  3% pentru celelalte
categorii de vîrst\)

Pentru persoanele n\scute în str\in\tate, popula]ia cea mai afectat\ este cea care
nu a fost niciodat\ [colarizat\. Se observ\ de asemenea c\, cu cît data sosirii este mai
îndep\rtat\ în trecut (cazul italienilor sau al polonezilor, în special), cu atît diferen]a
dintre b\rba]i [i femei devine mai însemnat\, probabil pentru c\ acestea din urm\ au
r\mas cel mai adesea inactive. Dimpotriv\, cu cît fluxurile imigr\rii sînt mai recente
(provenind din Asia sau din Orientul Mijlociu, de exemplu), cu atît deosebirile dintre
sexe tind s\ se estompeze.

G. FERRÉOL
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~n compara]ie cu persoanele ce au aceea[i origine geografic\, analfabe]ii s-au
confruntat înc\ din tinere]e cu un anumit num\r de handicapuri. Acestea se com-
pleteaz\ reciproc [i conduc la o anumit\ logic\ a excluderii. ~n afar\ de aceasta,
trebuie s\ evoc\m alte analize consacrate �cercului vicios al s\r\ciei� sau al �subdez-
volt\rii�: �Ei sînt exclu[i pentru c\ nu [tiu s\ citeasc\, dar nu pot înv\]a s\ citeasc\
pentru c\ sînt exclu[i�.

Ca un prim factor, trebuie s\ men]ion\m dificult\]ile de ordin socio-cultural. ~n
sprijinul acestei constat\ri stau doi indicatori, [i anume: men]inerea a dou\ genera]ii
parentale la cel mai de jos nivel al ierarhiei sociale [i lipsa [colariz\rii la tat\ sau la
mam\. Transmiterea cuno[tin]elor este astfel denaturat\.

Trebuie, de asemenea, luate în considera]ie problemele financiare, nevoia precoce
de a munci, precum [i lipsa de afec]iune [i reorganizarea structurii familiale ca
urmare a divor]ului sau a v\duviei. Pe de alt\ parte, unele studii nefinalizate privind
structurile cognitive deficiente au f\cut [i mai dificile posibilit\]ile de inser]ie. ~n fine,
o condi]ie fizic\ insuficient\ constituie un obstacol uneori greu de dep\[it.

Consecin]ele acestui fapt apar în modurile de via]\. Potrivit handicapului avut în
vedere, varia]iile dintre diversele tipuri de popula]ie (în special atunci cînd ne referim
doar la cele active) nu sînt deloc neglijabile din moment ce î[i schimb\ valoarea de la
unu [i jum\tate la trei.

3. O influen]\ constant\ pe toat\ durata ciclului de via]\

Analfabetismul reprezint\ un factor determinant în transmiterea inegalit\]ilor. Astfel,
un capital socio-economic insuficient se exprim\ cel mai adesea prin dificult\]i
[colare suplimentare: vocabular s\rac, probleme de comprehensiune, lipsa ajutorului
p\rin]ilor la lec]ii, teme, recapitul\ri sau studii personale.

� Faptul c\ analfabe]ii sînt mai expu[i riscului de a se g\si în situa]ii defavorabile
nu înseamn\ c\ to]i sînt în aceast\ situa]ie sau c\ acelea[i persoane ar cumula
dezavantaje.
� ~n plus, acest handicap nu este tr\it în acela[i fel în toate timpurile. De exemplu,
în 1958, �aproape to]i tinerii care ie[eau de pe b\ncile [colii cu un bagaj s\rac de
cuno[tin]e g\seau un loc de munc\: ucenic, muncitor agricol ... Jum\tate din
popula]ia cu vîrsta de peste 25 ani nu avea nici o diplom\ [i nu [tia ce înseamn\
teama de [omaj� (Chauveau, 1988, p.18). Conjunctura s-a schimbat îns\ de
atunci, p\strarea serviciului devenind tot mai problematic\.
� Nu trebuie respins\ posibilitatea unei traiectorii ascendente, chiar dac\ riscul de
abatere de la aceasta r\mîne considerabil.

4. Politici de formare [i dispozitive de inser]ie

M\surile luate în anii 1960-1970 pentru a-i înv\]a franceza pe imigran]i, în afara
faptului c\ se caracterizau printr-un militantism al educatorilor [i c\ beneficiau de
garan]ie financiar\ din partea autorit\]ilor de stat, se bazau în principal pe ac]iuni
asociative de natur\ benevol\.

Lupta împotriva analfabetismului a urmat o cale asem\n\toare mai bine de un
deceniu. Cu singura diferen]\, totu[i, c\ asumarea acestei sarcini de c\tre organismele
asociative sau parapublice se adresa în principal popula]iilor ce tr\iau în lipsuri [i
s\r\cie. Ea a permis, astfel, în]elegerea vulnerabilit\]ii analfabe]ilor. Ace[tia, cu oca-
zia unui eveniment destabilizator (divor], concediere, boal\ grav\...), sînt la discre]ia
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unui proces de excludere: ei nu se pot informa asupra drepturilor lor, nu pot citi
mica publicitate sau îndeplini diversele demersuri administrative.

~n aceste condi]ii, ini]iativele au cunoscut o dezvoltare considerabil\, situa]ia
actual\ caracterizîndu-se printr-un num\r mare de ac]iuni: unele dintre acestea,
destinate unor grupuri aparte de persoane (imigran]i, tineri, [omeri de lung\ durat\,
F.D.S.: f\r\ domiciliu stabil ...), celelalte corespunzînd diverselor �capitole� din
cadrul politicii sociale (R.M.I., educa]ie, s\n\tate...). Multe dintre acestea au reu[it
s\ propun\ metode pedagogice mai sus]inute care s\ r\spund\ nevoilor imediate ale
analfabe]ilor (A. Serres, 1988). Iat\ [i cîteva exemple:

� �S\n\tate [i comunicare� este o asocia]ie ce se sprijin\ pe o îndelungat\ expe-
rien]\ de formare a migran]ilor. Dou\ cuvinte-cheie: informare [i prevenire. La
aceast\ ac]iune de popularizare particip\ pedagogi, asisten]i sociali, corp medical.
Nara]iunea cî[tig\ în fa]a abstrac]iunii (Gillardin [i Tabet, 1988).
� F.N.A.R.S. este o federa]ie ce grupeaz\ centre de primire, inclusiv comunit\]i
precum Emmaüs sau Armata Salv\rii. Obiectivul s\u principal este favorizarea
dobîndirii unei locuin]e persoanelor care sînt lipsite de aceasta. Asisten]a poate
c\p\ta mai multe forme: redactarea unui CV, consultan]\ juridic\, eventuale plas\ri.
� Ini]iativele nu lipsesc nici în domeniul muncii. Cercet\torii de la ISEOR, în
colaborare cu G.P.L.I., au preconizat situa]ii specifice acestui tip de public.
Unele echipe de la A.N.P.E., C.L.A.P. sau de la A.F.P.A. (referindu-se la proiectul

�Tremplin� din Seine-Saint-Denis) propun, în ceea ce le prive[te, module specifice
destinate unei mai bune asocieri între preg\tirea teoretic\ [i situa]iile de munc\.
Reg\sim aici problema alternan]ei. Trebuie, de asemenea, s\ amintim posibilit\]ile
oferite de c\tre organismele locale, ac]iunile de inser]ie sau servicii de proximitate.
Nu trebuie s\ uit\m dispozitivul �Noile calific\ri� (�Nouvelles qualifications�) sau
re]eaua �Tinerii [i tehnologiile� (�Jeunes et technologies�).

Necesitatea coordon\rii [i sprijinirii promotorilor acestor ac]iuni duse împotriva
analfabetismului s-a impus cu rapiditate: aceasta a constituit unul din motivele
cre\rii, în 1984, a G.P.L.I. � structur\ interministerial\ (dar ata[at\ în mod semni-
ficativ Ministerului Afacerilor Sociale). Din p\cate, pentru moment, impulsionarea
unor astfel de ac]iuni de mare anvergur\ nu este posibil\ din cauza mijloacelor
limitate � atît umane (aproximativ 12 persoane), cît [i financiare (aproximativ 30
milioane de franci în 1992), precum [i din cauza lipsei de autonomie.

Oricît de eficace ar fi aceste interven]ii (majoritatea publica]iilor citeaz\ o �rat\ a
reu[itei� ce se situeaz\ în jurul valorii de 20%, indiferent c\ ar fi vorba de formare,
de dinamizare sau de contact), apare extrem de necesar\ o politic\ de ansamblu în
combaterea anumitor rigidit\]i.

5. Semne de întrebare

Analfabetismul [i-a f\cut o intrare recent\, desigur înc\ timid\, în preocup\rile facto-
rilor de decizie [i ale gestionarilor publici.

Institutul de Socio-economie a întreprinderilor [i organiza]iilor, centru de cerce-
tare ata[at Universit\]ii din Lyon II, s-a interesat de un atelier de sticl\rie. Estimarea
�erorilor � manevrele gre[ite de dirijare a instala]iilor ce duc la producerea de
accidente� a atins o cifr\ de 400.000 franci pe an, pentru un colectiv de munc\ de 30
persoane (Bonnet, 1988). Ac]iunea de sensibilizare, axat\ pe �grilele de competen]\�
[i realizat\ cu concursul cadrelor, a permis o sc\dere substan]ial\. La acelea[i conclu-
zii s-a ajuns în urma studierii unei unit\]i de produc]ie agro-chimic\ (Savall, 1991).
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Dar cheltuielile ocazionate de acest tip de �handicap� ating [i colectivitatea
(Savall, 1991 bis). Factura s-ar ridica anual la 600.000 de franci pentru un cartier de
45.000 de locuitori.

Totul las\ s\ se în]eleag\ c\ actuala conjunctur\ necesit\ nu numai o logistic\
adecvat\, ci [i o dorin]\ nestr\mutat\ de a i se opune. Pe aceast\ tem\ trebuie f\cute
unele observa]ii:

� Situa]ia risc\ s\ se degradeze în m\sura în care competen]ele [i iscusin]a sînt
obligate s\ se transforme (Hirsch, 1991). Oare automatizarea liniilor de montaj nu
implic\ o redefinire a muncii [i o mai mare polivalen]\?
� Dac\ ar fi s\ d\m crezare recomand\rilor exper]ilor de la O.C.D.E., formarea
propus\ ar trebui s\ fie o formare �calificatoare� bazat\ pe modelul german sau
suedez (Benton [i Noyelle, 1991).
� Din acest punct de vedere, întreprinderea ([i nu numai [coala) constituie un
cadru privilegiat de socializare: îmbun\t\]irea �calit\]ii mîinii de lucru� depinde
de aceasta (Ferréol [i Deubel, 1990, p. 44-45).
� Din momentul în care nu sînt suficiente doar cîteva stagii pentru a reg\si, ca
prin miracol, ceea ce anii de [colarizare nu au reu[it s\ rezolve, �nevoile, moti-
va]iile, centrele de interes se afl\ în centrul rela]iei cu înv\]\tura. Pentru a-[i însu[i
scrisul, trebuie s\-i fi dovedit necesitatea: inutil, deci, s\ declan[\m un proces de
remediere dac\ nu parcurgem unele stadii de ascultare, de remotivare [i de reva-
lorizare� (Leclercq, 1989, p. 43).
� Chiar dac\, în prezent, tinerilor nu li se mai cere s\ fie orienta]i, ci s\ aib\ un
proiect, formatorul trebuie neîncetat, precum Sisif, �s\ dep\[easc\ stadiile infe-
rioare� pe m\sur\ ce societatea le creeaz\: �Este o lupt\ continu\ [i cu atît mai
tragic\ cu cît el este con[tient de aceasta� (Mémery, 1987, p. 45). Nu va mai
trebui s\ excludem, ci s\ ne preocup\m de �o categorie de marginali alt\dat\
invizibili, pe care crearea noilor dispozitive are sarcina s\ le dezv\luie [i s\ [i le
asume� (ibid).

II. Handicap [i stigmatizare

Indiferent c\ este fizic sau mintal, handicapul reprezint\ o surs\ de stigmatizare
(Goffman, 1975). Cei care sufer\ din cauza lui se confrunt\ adeseori cu practici
discriminatorii (Boureille [i Normand, 1993). {i fie c\ ne referim la deficien]e, la
incapacit\]i sau la dezavantaje, avem de-a face cu o rela]ie dialectic\ în care intervin
simultan factori biologici, ecua]ie personal\, privire exterioar\.

1. Un raport cu utilizare nefavorabil\

S\ lu\m ca fir director o cercetare realizat\ de J.-F. Ravaud [i I. Ville, publicat\ în
International Journal of Rehabilitation Research (Ravaud [i Ville, 1986). A fost
efectuat\ o simulare de cerere de serviciu prin expedierea unor candidaturi spontane
(scrisoare [i curriculum vitae). Materialul se compunea din:

� dou\ tipuri de C.V., unul corespunzînd unui nivel modest (C.A.P.), cel\lalt unei
înalte calific\ri;
� dou\ scrisori ce prezentau dou\ tipuri de candidat: cu handicap (în scaun cu
rotile) sau f\r\ handicap.
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Continuarea celor dou\ variabile a dat patru profiluri posibile: înalt\ califi-
care/handicapat, înalt\ calificare/s\n\tos, calificare modest\/handicapat, calificare
modest\/s\n\tos. Candidaturile au fost expediate unui e[antion reprezentativ de 2.228
întreprinderi. Acest e[antion a fost extras din fi[ierul SIRENE al I.N.S.E.E., baza
sondajului constituind-o întreprinderile cu peste cincizeci de salaria]i din regiunea
parizian\, indiferent de activitatea lor. Dup\ o stratificare prealabil\ a e[antionului,
fiecare firm\ a primit una dintre candidaturi prin tragere la sor]i.

R\spunsurile au fost înregistrate în func]ie de natura lor: pozitive (propunere de
întîlnire) sau negative (refuz, t\cere). Rezultatele permit desprinderea unui compor-
tament discriminatoriu din partea patronilor, deoarece candida]ii valizi avînd o înalt\
calificare au aproape de dou\ ori mai multe [anse s\ se dea curs cererii lor decît
omologii lor handicapa]i, acest raport ajungînd la 3,2 în cazul candida]ilor cu cali-
ficare medie.

2. Reprezent\ri sociale [i teorii implicite ale personalit\]ii

Handicapul poate fi considerat ca produs social ce se formeaz\ într-un anumit context
istoric. Din acest punct de vedere, a[a cum subliniaz\ H.J. Stiker (Stiker, 1982),
ultimele decenii au fost marcate de o ideologie a readapt\rii: culpabilitatea [i obli-
ga]ia moral\ resim]ite fa]\ de numeroasele victime ale �marelui r\zboi� nu au dus,
oare, la punerea accentului pe problemele reinser]iei?

Din moment ce handicapa]ii sînt asemeni celorlal]i, singularitatea [i alteritatea
tind s\ se estompeze: ceea ce conteaz\, se spune, este faptul de a deveni identic, de a
normaliza, de a face s\ dispar\ diferen]ele. Perspectiva �subiectiv\� nu poate fi,
totu[i, trecut\ sub t\cere. Din acest punct de vedere, apelul la psihologia cognitiv\
devine foarte important\. Pornind de la semne exterioare (comportamente, stil vestimen-
tar, bog\]ia vocabularului...), deducem un anumit num\r de caracteristici ale persoa-
nelor pe care le observ\m sau cu care convers\m pentru prima oar\. Le atribuim, de
exemplu, fel de fel de calit\]i. Pornind de la aceasta, pot fi luate în considerare [i alte
raporturi. Astfel, subiec]ii lui Asch (Asch, 1952), în 91% din cazuri, asociaz\ în mod
firesc calificativul generos celui de afectuos. Avem deci în minte un fel de gril\
general\ în care tr\s\turile sînt deja structurate, organizate între ele. Alte combina]ii
(de tipul: primitor [i distant) nu sînt admise sau nu întrunesc decît pu]ine sufragii.

Denumirea de teorii implicite ale personalit\]ii (T.I.P.) se înscrie în aceast\ pro-
blematic\ (Bruner [i Tagiuri, 1959). Aceste opinii pe care le vehicul\m în mod
incon[tient, sînt ele oare o simpl\ oglindire a realit\]ii? Le putem interpreta ca fiind
rodul adapt\rii individului la mediul înconjur\tor? Oare nu corespund ele la necesi-
tatea de a simplifica, de a ordona stimulii care ne asalteaz\? Pentru mul]i autori
(Ross, 1977), acest mod de a ac]iona ar rezulta din mecanismele pur cognitive, consi-
derate ca fiind universale. Atunci cînd percep]iile nu concord\ cu realitatea, este
vorba de disfunc]ionalit\]i, de eroare de judecat\ (Leyens, 1983).

Unele experimente indic\ faptul c\ handicapatul este considerat, în mod obi[nuit,
anxios [i introvertit. Atunci cînd î[i atribuie caracteristici valorizate din punct de
vedere social, el este privit ca fiind pragmatic [i ra]ional. Schematiz\ri de acest gen
exprim\ pregnan]a raport\rii la norm\, precum [i ponderea reprezent\rilor socio-
-culturale (Paicheler [.a., 1987).

Faptul de a dep\[i sau nu handicapul constituie obiectul unei alte cercet\ri ce a
fost efectuat\ pe un num\r de aproximativ 40 profesioni[ti din domeniul readapt\rii:
medici, terapeu]i, infirmieri [i educatori provenind din diferite medii institu]ionale
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(spitale, centre de reeducare ...). Participan]ii trebuiau s\ descrie dou\ persoane:
una ce [i-a dep\[it, dup\ p\rerea lor, handicapul, [i o a doua ce nu l-a dep\[it. Rezul-
tatele ob]inute sînt, în ansamblu, identice cu cele precedente. ~ntîlnim în special
profiluri caracteristice, extraversiunea [i încrederea în sine fiind puse în rela]ie cu
obiectivul a dep\[it, iar caracteristicile opuse cu obiectivul nu a dep\[it (Ravaud [i
Ville, 1988).

Aceast\ opozi]ie nu este totu[i simetric\: r\spunsurile pentru condi]ia a dep\[it
au o r\spîndire sc\zut\, ca [i cînd pentru ace[ti speciali[ti nu ar exista decît un singur
mod de a sc\pa sau de a învinge adversitatea: avînd un �eu puternic�. Dimpotriv\,
polul negativ face loc unei mai mari variabilit\]i, inadaptarea putînd c\p\ta diverse
forme. Mai pot fi introduse [i alte variabile, dou\ dintre acestea (cu efecte interactive)
meritînd o aten]ie deosebit\: situa]ia familial\ [i cea financiar\.

~ntrep\trunderea acestor noi itemi permite stabilirea unui anumit num\r de por-
trete (12 în total). Exemplu: �~n urma unui grav accident de circula]ie pe care l-a
suferit pe cînd era adolescent, domnul X a c\p\tat o infirmitate la membrele
inferioare [i s-a v\zut obligat s\ se deplaseze în scaunul cu rotile. Ast\zi, domnul X
are 40 de ani. Tr\ie[te singur în Paris, într-un apartament special amenajat. Nu exer-
cit\ nici o activitate profesional\ [i, deci, nu are nici un venit�. Au fost chestiona]i
240 de subiec]i. Fiecare portret le era prezentat [i trebuia s\ constituie obiectul unei
proceduri de evaluare. Principala concluzie: handicapatul celibatar [i f\r\ resurse
este cel c\ruia i se atribuie cele mai pu]ine caractere pozitive; spre deosebire de
acesta, cel care este cap de familie [i care prime[te o remunera]ie considerabil\ este
apreciat în mod favorabil. De altfel, for]a de caracter primeaz\ asupra laturii rela-
]ionale: calificativele de �afectuos�, �simpatic� sau �sensibil� nu sînt men]ionate
decît foarte rar.

~n concluzie, cei care prezint\ un handicap sînt privi]i ca inadapta]i fa]\ de ceea
ce este dezirabil din punct de vedere social. Pentru a sc\pa de aceast\ stigmatizare, ei
trebuie s\ aib\ o personalitate puternic\. Aceasta este concluzia esen]ial\ exprimat\
de speciali[tii [i profesioni[tii din domeniul readapt\rii, cît [i de sim]ul comun.

Universul social nefiind o simpl\ extindere a universului psihic, teoriile implicite
ale personalit\]ii trebuie s\ includ\ date culturale [i istorice. Reg\sim aici diversele
contribu]ii ce au avut ca tem\ �reprezent\rile� (Jodelet, 1984; Paicheler, 1984).
Acestea constituie un mod de a privi [i interpreta realitatea cotidian\, o form\ de
cunoa[tere elaborat\ [i împ\rt\[it\ cu cel\lalt. Consecin]\: ceea ce înainte putea s\
apar\ ca o �eroare� sau o �disfunc]ionalitate� g\se[te în prezent o justificare în
coeziunea sistemului [i în p\strarea raporturilor între grupuri sau ierarhii.

Diverse anchete (Baszanger, 1986; Marchal, 1990) au fost realizate cu scopul de
a da cuvîntul principalilor interesa]i. Se constat\ astfel c\ handicapa]ii ofer\ prin ei
în[i[i o imagine pozitiv\: calmul, siguran]a [i autocontrolul cî[tig\ în fa]a nelini[tii,
frustr\rii [i instabilit\]ii. Aceast\ valorizare se produce în detrimentul acelor dimen-
siuni afective sau rela]ionale: atributele legate de ra]ionalitate, de pruden]\ sau de
sim]ul datoriei sînt mult mai apreciate decît cele asociate încrederii, spontaneit\]ii sau
indiferen]ei. ~n plus, percep]ia de sine se modific\ în func]ie de tipul de incapacitate.
La persoanele ce sufer\ de miopatie, violen]a a[tept\rilor este în concordan]\ cu noile
valoriz\ri: agresivitate mai sc\zut\, vigilen]\ mai mare... Din acest punct de vedere,
identitatea poate fi definit\ ca fiind produsul opera]iilor cognitive folosite în procesele
de interac]iune.
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Dou\ observa]ii pentru a încheia

1. Mai întîi, în ceea ce prive[te analfabetismul, o mai bun\ în]elegere a influen]ei
istoriei, a culturii de origine, a mecanismelor cognitive, a condi]iilor de via]\, a
practicii competen]elor pe toat\ durata ciclului vie]ii, ar permite stabilirea unor
pedagogii corespunz\toare diferitelor categorii de popula]ie: ateliere pentru
dezvoltarea g`ndirii logice, metode Tanagro sau Calao, metode didactice ELMO,
fi[iere ATEL... Tot atîtea elemente pe lîng\ care, trebuie s\ recunoa[tem, igno-
ran]a noastr\ este înc\ mare, chiar dac\ dispunem de cîteva �piste� capabile s\
explice ceea ce S. Freud numea, într-un alt context, o �ciud\]enie îngrijor\toare�,
�dezv\luirea de sine fa]\ de un altul familiar [i diferit în acela[i timp�;

2. ~n ceea ce prive[te cea de a doua tem\, a-]i dep\[i handicapul înseam\ �a-]i asuma
r\spunderea�, demers voluntar [i totodat\ individual; înseamn\ a c\uta autonomie
[i independen]\, prim\ axiom\ a readapt\rii; înseamn\, de asemenea, s\
corespunzi unui profil-tip, s\ ai o personalitate care s\ fac\ posibil\ aceasta. ~ns\
pre]ul ce trebuie pl\tit nu este acela[i pentru to]i: Pentru a face ca ceilal]i, trebuie
s\ fii ceva mai mult decît sînt ceilal]i.

Traducere de Ionela Ciobana[u
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Democratizarea [i marginalizarea
`n societ\]ile est-europene

 (cazul Bulgariei)1

Temenuga Rakadjiiska 2

I. Introducere

Num\rul studiilor care s-au concentrat asupra perioadei de tranzi]ie post-comuniste
în Europa de Est a crescut rapid în ultimii ani. Majoritatea dintre ele urm\resc
condi]iile generale [i principalele dimensiuni ale reformei democratice. Pu]ine îns\ î[i
îndreapt\ aten]ia asupra problemelor rezultate din fenomenul marginaliz\rii prin care
trec aceste societ\]i.

Lucrarea de fa]\ discut\ unele aspecte ale marginaliz\rii ca un produs al schimb\-
rilor sociale rapide [i intensive, care au ridicat probleme serioase [i neprev\zute în
cursul procesului de institu]ionalizare [i consolidare democratic\ în societate. De
asemenea, pe parcursul lucr\rii se va propune un cadru pentru evitarea unor aspecte
negative ale marginaliz\rii [i canalizarea consecin]elor acesteia, minimalizînd în felul
acesta obstacolele tranzi]iei c\tre democra]ie.

Reac]ia patetic\ înso]ind colapsul economiei planificate [i al pattern-urilor sociale
ale comunismului las\ loc unor stiluri noi de gîndire. Schimb\rile institu]ionale, eco-
nomice [i sociale creeaz\ condi]ii în Europa de Est pentru destr\marea vechilor
simboluri [i cadre sociale, îns\ generarea unora noi se dovede[te a fi un proces dificil
[i lent, în special în ]\rile cu o economie slab dezvoltat\. Tranzi]ia c\tre o economie
de pia]\ prin democratizarea vie]ii sociale creeaz\ condi]iile pentru realizarea unei
noi strategii pentru activitatea economic\, dar în acela[i timp demonstreaz\ c\ marea
parte a popula]iei nu este preg\tit\ de a face fa]\ noilor realit\]i sociale. Lipsa atitu-
dinilor [i motiva]iilor corespunz\toare unui comportament economic adecvat econo-
miei de pia]\, pe de o parte, [i tranzi]ia legislativ\, pe de alt\ parte, fac posibil\
situarea unor mase largi de oameni c\tre straturile periferice ale societ\]ii conform
regulii: �foarte pu]ini, dar boga]i� [i �foarte mul]i, dar s\raci�. Aceast\ situa]ie
determin\ apatie în rîndul popula]iei [i o atitudine general\ de neajutorare
(Goralczyk, 1992).

1. Autoarea este profund recunosc\toare Funda]iei Soros pentru o Societate Deschis\ pentru suportul
acordat în realizarea acestei lucr\ri.

2. Cercet\tor la Institutul de Sociologie, Sofia.
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Nivelul ridicat al marginaliz\rii în societ\]ile din Estul Europei este un factor ce
contribuie la instabilitatea acestor societ\]i [i face posibil\ transformarea conflictelor
latente existente în popula]ie în conflicte deschise, manifeste. Dup\ opinia noastr\
acest nivel al marginaliz\rii este rezultatul felului în care s-a ales trecerea de la o
economie central-planificat\, la una liber\ de pia]\. Unul din motivele pentru care s-a
ales acest mod radical de tranzi]ie este faptul c\ oamenii de afaceri din ]\rile puternic
industrializate privesc înc\ ]\rile ex-comuniste ca pe �Amenin]area Ro[ie�, mai
degrab\ decît ca pe ni[te puteri economice reale, care au interese reale s\ produc\
aceste schimb\ri. ~n acest fel, prin tranzi]ie, capitalul interna]ional devine un aliat
natural al economiei. Rezultatul ultimelor alegeri din aceste societ\]i vine s\ sus]in\
punctul nostru de vedere. Dar acum este prea tîrziu. Dezvoltarea, evolu]ia acestor
societ\]i este deja oprit\.

II. Democratizarea [i modernizarea societ\]ilor
est-europene creeaz\ �anomie�

Pierderea temporal\ a func]ionalit\]ii normelor sociale, rezultat\ dintr-o criz\ eco-
nomic\ [i politic\ profund\, este o condi]ie a societ\]ii definit\ de E. Durkheim drept
�anomie�. Aceast\ condi]ie priveaz\ oamenii de solidaritatea colectiv\. Ei nu se mai
concep ca f\cînd parte din societate [i de aceea ei se simt f\r\ responsabilitate social\.
Aceasta este o situa]ie ambigu\ în care indivizii � pe de o parte � s`nt incapabili s\ se
raporteze la sistemul de valori [i norme ale societ\]ii, iar pe de alt\ parte, au tendin]a
de a crede din ce în ce mai pu]in în propriile lor reguli, pe care înceteaz\ s\ le mai
aplice. ~n conformitate cu teoria lui R. Merton, atunci cînd oamenii, ca urmare a
unor schimb\ri în statusul social, s`nt incapabili s\ se raporteze la sistemul de valori
[i norme, apare �un conflict de norme în cadrul culturii�.

Tranzi]ia în ]\rile est-europene este motivat\ în special de diferen]ierea capitalului
politic [i de stat. Redistribuirea acestui capital în mod egal pentru to]i cet\]enii [i � în
mod corespunz\tor � diferen]ierea societ\]ii, este realizat\ în conformitate cu tipul de
reform\ social\, politic\ [i economic\ ales de societatea respectiv\. ~n acest fel,
consolidarea se realizeaz\ în jurul moderniz\rii democratice a societ\]ii. Alt\ variant\
ar fi l\sarea banilor proveni]i din capitalul de stat în mîinile vechilor elite stabilite
de-a lungul timpului.

A doua variant\ poate conduce la consolidarea societ\]ii în numele unei moder-
niz\ri reale, dar pentru aceasta s`nt necesare cîteva condi]ii. Prima este legat\ de
satisfacerea nevoilor societ\]ii, care solicit\ ca mare parte din capitalul acumulat s\
fie investit în produc]ia autohton\ [i acumularea de nout\]i tehnologice. Aceast\ pro-
duc]ie, îns\, nu satisface profitul pe termen scurt pe care-l urm\resc cei din elite, mai
ales în perioada acumul\rii de capital. De aici deducem a doua condi]ie care e
necesar\, anume o cultur\ social\, politic\ [i economic\ ridicat\ pe care trebuie s\ o
posede noile elite, care la rîndul ei va conduce la dezvoltarea unei responsabilit\]i
civile ridicate. ~n prezent, cea mai mare parte a elitelor politice [i economice din
Europa de Est nu arat\ c\ ar îndeplini aceast\ cerin]\. A treia condi]ie necesit\ ca
for]ele politice de opozi]ie s\ fie motivate de dorin]a de a crea o legisla]ie prin care o
mare parte din veniturile elitei economice s\ fie folosit\ pentru realizarea reformelor
economice ce vor conduce la consolidarea societ\]ii [i prevenirea conflictelor sociale.

Celor mai multe dintre ]\rile examinate le lipsesc aceste condi]ii [i, din aceast\
cauz\, alegerea alternativei care ar conduce la redistribuirea capitalului în mod egal
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pentru to]i cet\]enii pare s\ fie mai adecvat\, f\cînd astfel posibil\ recrutarea clasei
mijlocii, care � la rîndul ei � trebuie s\-[i îndeplinesc\ misiunea sa istoric\ de a
dezvolta spiritul unui individualism democratic.

Stilul adoptat în a porni reforma în societ\]ile din Estul Europei conduce la o
clar\ diferen]iere a societ\]ii, la s\r\cirea necontrolat\ a celei mai mari p\r]i a popu-
la]iei [i pierderea calific\rii. Acestea se reflect\ într-o total\ marginalizare [i sl\bire a
normelor sociale. A[a cum scria R. Dahrendorf, societatea care devine reconciliant\
pentru o lung\ perioad\ de timp fa]\ de grupurile din cadrul ei ajunge s\ fie, astfel,
amenin]at\.

Pentru scopul practic al acestei lucr\ri [i în conformitate cu [tiin]ele sociale, vom
caracteriza oamenii marginali ca fiind acei indivizi ce s`nt împin[i spre periferia
grupului lor social, datorit\ unor schimb\ri rapide [i negative, ce s`nt privite în acest
caz ca fiind nedorite [i impuse �din afar\�, f\r\ consultarea sau acceptul persoanelor
implicate. Instabilitatea pozi]iei lor sociale, în cele mai multe cazuri, priveaz\
indivizii de oportunitatea de a-[i îndeplini rolurile lor sociale, separîndu-i astfel de
mediul lor obi[nuit de munc\ [i via]\. Am folosit termenul de �marginalizare� tocmai
referindu-ne la indivizii [i grupurile sociale din aceste circumstan]e de instabilitate.

~n c\utarea unei noi identit\]i de grup, marginalilor le lipse[te o direc]ie stabil\, la
fel [i echilibrele mentale necesare (Starikov, 1989). Datorit\ tendin]ei fundamentale
umane de a vedea cauzele negative în al]ii [i nu în propria persoan\, distan]ele dintre
normele �vechi� [i cele �noi� în diverse culturi se m\resc [i în cele din urm\ ajung
s\ se întoarc\ împotriva mediului social.

Acesta ar fi primul pas pe calea transform\rii activismului personal în agresivitate.
Colapsul sistemului de valori creeaz\ oportunitatea individului de a justifica în fa]a
propriei persoane �violen]a ca stil de comportament�. Acest fapt se manifest\ în
special în cazul ]\rilor balcanice din Europa de Est, unde s`nt prezente diverse inte-
rese interna]ionale, economice [i politice.

Cînd marginalizarea în societ\]ile tulburate de criza economic\ [i social\ se mani-
fest\ într-un ritm accelerat, în care mecanismele [i institu]iile chemate s\ controleze
agresivitatea social\ nu func]ioneaz\ normal, structurile sociale fac obiectul unei
eroziuni, iar rezultatele s`nt evidente. De exemplu, datele statistice, în cazul Bulgariei,
relev\ c\ actele comportamentale deviante au crescut de aprox. 2,5 ori în ultimii 5
ani, iar num\rul celor care le-au comis a crescut de aproape 5 ori. Aceast\ tendin]\
este doar unul dintre indicatorii cre[terii agresivit\]ii sociale (Panev, 1995, p. 82).

Consolidarea noii societ\]i cu greu poate fi a[teptat\ atunci cînd, în Bulgaria, mai
mult de jum\tate dintre proprietarii actuali de locuin]e vor r\mîne, în viitorul apro-
piat, f\r\ nici un mijloc de trai, la un nivel normal; mai mult de o treime dintre
ace[tia este de a[teptat s\ devin\ [omeri; doar o zecime se îndreapt\ spre polul
pozitiv al unei situa]ii financiare [i materiale bune, iar peste jum\tate � c\tre polul
negativ (Kostov [.a., 1994).

III. Elitele marginale [i democra]ia

~n timp ce marginalii �de jos� sparg normele sociale c\tre agresivitatea public\,
marginalii �de sus� sau elita fac acela[i lucru, îns\ printr-o mascare a propriilor acte
agresive. Comportamentul lor creeaz\ o atitudine general\ de genul Totul este posibil,
cu efecte negative multiple, amplificate de mass-media.

T. RAKADJIISKA
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Ceea ce vreau s\ men]ionez aici este c\ acestui num\r mare de oameni, care
formeaz\ noua elit\ social\, îi lipse[te cultura [i orientarea valoric\, necesar\ noilor
roluri sociale. Acesta este [i unul din motivele pentru care ei continu\ s\ fie margi-
naliza]i de societate. Lor le lipsesc cele necesare unei elite pentru a avea o gîndire
economic\, politic\ [i social\. Ac]iunile lor s`nt motivate doar de interese pe termen
scurt, astfel c\ ei nu percep importan]a satisfacerii intereselor pe termen lung, care e
în rela]ie direct\ cu bun\starea societ\]ii.

Cu alte cuvinte, cînd stratificarea social\ se petrece în condi]iile unei culturi
democratice nedezvoltate, a[a cum este cazul în majoritatea ]\rilor est-europene,
exist\ toate indiciile s\ ne a[tept\m la dezvoltarea puternic\ a tendin]elor extreme,
atît �în jos�, cît [i �în sus�, atît la �stînga�, cît [i la �dreapta�, mai ales dac\ meca-
nismele legislative [i compensatorii sociale nu s`nt inventate.

Acumularea rapid\ a bog\]iei de c\tre elita zilelor noastre, f\cut\ public de c\tre
mass-media, contrariaz\ marea majoritatea (s\rac\) a oamenilor, [i-i determin\ s\-[i
piard\ speran]a în democra]ie, care, conform credin]elor lor, ar trebui s\ apar\ în
urma reformelor politice.

Cererea pentru �mai multe drepturi civile [i libert\]i� cre[te, de obicei, pe plan
social în perioadele de tranzi]ie de la o form\ la alta de organizare. Din motive pur
pragmatice [i ideologice, cei care sus]in aceste cereri ignor\ adesea s\ adauge c\
drepturile [i libert\]ile necesit\ responsabilit\]i sociale crescute, atît la nivel indivi-
dual, cît [i la nivel social. Datorit\ lipsei unei culturi civice [i democratice, la nivel
personal, acest slogan este transformat în �mai multe drepturi [i mai pu]ine
responsabilit\]i pentru mine [i mai multe responsabilit\]i [i mai pu]ine drepturi pentru
ceilal]i�. Aceast\ atitudine afecteaz\ toate grupurile sociale, indiferent de statusul
social al individului. Condi]iile discutate anterior determin\ foarte u[or ca conflictele
latente în societ\]ile marginalizate s\ se transforme în conflicte deschise. Foarte
adesea, ceea ce st\ la baza acestor conflicte nu poate fi cunoscut, cum de altfel nu
poate fi prev\zut care conflicte se vor declan[a mai întîi, cînd [i unde.

Din acest punct de vedere, anomia este situa]ia de înc\lcare, f\r\ pedepsire, a
normelor sociale de c\tre criminali. Pe de o parte, oamenii nu s`nt lega]i de societate,
de aceea ei nu interiorizeaz\ rolurilor lor sociale. Pe de alt\ parte, societatea în sine
tinde s\ cread\ din ce în ce mai mult în cî[tigul legii [i respectarea ei de c\tre viola-
torii acesteia. Din aceast\ cauz\, este foarte posibil s\ asist\m în viitor la asfixierea
noului regim datorit\ elitelor marginale, a[a cum scria Theda Skocpol: Revolu]iile
sociale au condus la formarea unor state na]ionale mai puternice, mai centralizate,
mai birocratice [i mai coercitive decît regimurile vechi pe care le-au înlocuit
(Skocpol, 1994, p. 20).

IV. Concluzii

A[a cum scria R. Dahrendorf în 1988, în cartea sa Conflictul social contemporan,
din p\cate, cercul majorit\]ii nu este interesat în reducerea cercului oamenilor
declasa]i, marginaliza]i. Dimpotriv\, acesta împinge în mod activ pe cei din urm\ în
afara tradi]iilor culturale [i face tot posibilul s\-i men]in\ acolo, gîndind c\ în acest
fel î[i ap\r\ propriile pozi]ii sociale. Mai mult, �începînd cu anii �60, Europa de Est
a r\mas subdezvoltat\ economic, o parte marginalizat\ a continentului european. Ceea
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ce este mai r\u e c\ în ultimele decenii aceast\ marginalizare a crescut, în loc s\
scad\� (Janos, 1994, p. 3).

Clasa majorit\]ii nu se poate a[tepta la stabilitate, în situa]ia prezent\ din
majoritatea ]\rilor est-europene, unde clasa majoritar\ a devenit, de fapt, o clas\
minoritar\ datorit\ procesului total de marginalizare.

Traducere de Ovidiu Lungu
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Grupurile sociale marginale.
Mecanismele separ\rii

Erhard Roy Wiehn1

Observa]ii preliminare

�Persoanele marginale� [i �grupurile marginale� sînt atestate în cele mai vechi docu-
mente scrise ale omenirii [i apar mereu în centrul puternicelor contradic]ii sociale,
politice [i morale pîn\ în ziua de ast\zi [i nu în ultimul r`nd în Germania.

~n cele ce urmeaz\ se discut\: 1) no]iunea de grupuri sociale marginale; 2) apa-
ri]ia lor; 3) func]iile lor [i 4) con]inutul lor. Trebuie ar\tat c\ no]iunea de �]ap
isp\[itor�, în sensul de �persoan\ marginal\� precum [i distribuirea acesteia în �gru-
puri marginale�, ca structuri [i probleme sociale [i politice, nu reprezint\ anomalii
�ap\rute natural�, ci fenomene permanente, care apar cu o anumit\ consecven]\, pot
fi con[tientizate sau nu [i cu atît mai mult pot fi blocate, în anumite împrejur\ri.

Despre no]iunea de �grupuri sociale marginale�

�Grupurile marginale� trebuie în]elese ca grupuri de oameni, care, dup\ una sau
mai multe caracteristici, par s\ fie conotate negativ. Ele pot avea [i p\stra un caracter
pur �descriptiv�, dac\ sînt definite [i luate în considera]ie în ceea ce au specific,
exclusiv din afar\, [i dac\ cei care se num\r\ printre membri nu se afl\ în nici un fel
de rela]ii personale, respectiv nu apar ca grup. ~n acest caz este vorba, desigur, de
grupuri formale sau statistice de outseideri sau de persoane marginale. Grupurile de
persoane marginale [i grupurile marginale pot apare [i ca grupuri sociale marginale
sau se pot forma ca atare, dac\ membrii lor dezvolt\ de-a lungul timpului rela]ii
sociale, sînt percepu]i ca grup [i, ca atare, au un mod propriu de a ac]iona în grup,
ceea ce face ca identitatea lor s\ fie consolidat\ în exterior [i interior. Spre deosebire
de �organiza]ii�, �grupurile sociale�, în sens sociologic, trebuie s\ aib\ o m\rime
cuprinz\toare pentru to]i membrii; între ei, rela]iile sociale personale sînt permise.

1. Profesor la Universitatea din Konstanz.
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Ca �grupuri sociale� se deosebesc, evident, din exterior [i din interior, de alte grupuri
sociale. Din punct de vedere temporal [i spa]ial este posibil\ ac]iunea comun\, exist\
un anume sentiment de �noi�, sprijinit pe valori [i scopuri comune [i pe o solidaritate
reie[it\ din interior [i exprimat\ în exterior. Pentru o durat\ mai mare sau mai mic\
de timp este necesar\ o structur\ minimal\ de valori [i o ierarhie a statusurilor, care
permite alc\tuirea unui sistem de norme [i sanc]iuni [i prin care se regleaz\ chiar o
anume împ\r]ire a puterii [i st\pînirii.

Grupurile sociale pot fi privite ca unit\]i intermediare care leag\ individul cu
întregul sau cu instan]ele date ale puterii, respectiv ale domin\rii. Dup\ o clasificare,
prezentat\ de Charles H. Cooley, �grupurile primare� �devin relativ stabile, etalînd
strînse rela]ii personale (de exemplu, familia, prieteniile, vecin\tatea, comuna); ca
grupuri secundare ele sînt organizate ra]ional, orientate spre scopuri speciale�. ~n
cadrul teoriilor sociologice mai noi despre grupuri este de amintit cea a lui Elton
Mayo, recunoscut\ ca importan]\, a �grupurilor informale�, vitale �pentru existen]a
social\ a omului într-o lume organizat\ a muncii [i profesiei [i în scopul stabiliz\rii
grupurilor, a contribu]iei [i mul]umirii individuale� [i teoria lui Jakob L. Moreno,
care în]elege grupul social �ca o re]ea de rela]ii de simpatie [i antipatie ca [i de reale
rela]ii comportamentale dup\ gradul intensit\]ii lor� (Hartfield, 1976, p. 252).

De amintit este [i �teoria cîmpului� a lui Kurt Lewin, �numeroasele cercet\ri ale
acestuia asupra dinamicii grupurilor�, [i cuno[tin]ele dobîndite despre �apari]ia [i
controlul normelor [i scopurilor de grup, despre diferen]ierile în interior privind
statusul [i rolul, despre structurile de comunicare interne [i externe, despre
conducerea grupului [i comportamentul de conducere, despre raportul dintre coeziu-
nea grupului [i presiunea exterioar\, despre influen]a grupului asupra judec\]ii indivi-
dului izolat, despre comportamentul vis-à-vis de outsideri [i grupurile str\ine, ca [i
despre normele de grup, despre aportul individual [i de grup în diferite forme de
munc\�. Nu în ultimul rînd trebuie amintit c\ George C. Homans a încercat, într-un
articol cuprinz\tor, �s\ dezvolte un sistem de ipoteze despre legit\]i pe baza unei
scheme generalizatoare de variabile (activitate, interac]iune, norm\, sentimente), dup\
care evolueaz\ structura intern\ [i rela]ia grupului cu mediul� (Hartfiel, 1976, p. 252).

Avînd în vedere faptul c\ aceste lucr\ri teoretice despre grupuri aduc, evident,
pu]ine informa]ii valoroase despre fenomenul grupurilor marginale, precum [i faptul
c\ s-au eviden]iat într-o m\sur\ mai degrab\ modest\, exist\ încercarea din partea
unor cunoscu]i teoreticieni ai grupurilor mici, de a oferi urm\toarea defini]ie: �grupul
marginal este o grupare organizat\, puternic\ sau slab\, de persoane, care se recu-
noa[te prin acceptarea unor valori [i norme generale, obligatorii, socio-culturale, ca
[i prin participarea la realizarea lor [i la via]a social\. Cu cît mai puternic este împ\r-
]it\ o societate în domenii relativ independente unul fa]\ de altul, ca orientare [i
ac]iune (de exemplu, armat\, art\, educa]ie, economie), cu atît mai mare este [ansa
apari]iei unor grupuri marginale par]iale. Grupurile marginale, respectiv apartenen]a
la ele, se sprijin\ pe apari]ia unor deficien]e sociale, pe întreruperea sau regresul
proceselor de socializare sau integrare, respectiv pe contacte culturale nefericite�.
Grupurile marginale ar fi pa[aportul pentru transformarea social\ [i, în acela[i timp,
ar reprezentate unele forme de via]\ �atrofiate�, ca [i forme noi, avangardiste. ~n situa]ii
de criz\ social\ ele func]ioneaz\ pentru individul izolat ca mijloc al afirm\rii de sine
(Hartfield, 1976, p. 555). Acest mod de a în]elege grupurile sociale marginale abia
poate fi de ajutor pentru problematica aflat\ `n discu]ie (Bellebaum, 1974 [i 1980).

De aceea, revenind la propunerea, f\cut\ la început, de a în]elege grupurile mar-
ginale ca grupuri formale sau sociale, care sînt discriminate negativ prin atribuirea

E. R. WIEHN



224 MINORITARI, MARGINALI, EXCLU{I

uneia sau mai multor caracteristici, constat\m c\ tocmai caracteristicile discrimina-
torii sînt importante, în m\sura în care deriv\ din sistemul de valori dominante [i din
normele dominatorilor. ~n m\sura în care posed\ un caracter stigmatizator [i se con-
solideaz\ în imagini stereotipe, despre al]ii sau despre sine, ele tind spre un caracter
normativ, în stare s\ fixeze [i s\ perpetueze comportamente. ~ntrucît grupurile sociale
marginale se caracterizeaz\ printr-un program tipic de ac]iune [i de comportament,
conform c\ruia membrii lor se comport\ (con[tient), ac]ioneaz\ [i sînt trata]i, etalînd
o caracteristic\ dominant\ discriminatorie, respectiv stigmatizat\, sau un m\nunchi
de astfel de caracteristici, atunci aceste tr\s\turi pot ac]iona ca mecanism cognitiv
declan[ator (Goffman, 1977; Weiler, 1988b, p. 179).

Este important de remarcat c\, din punct de vedere social, toate caracteristicile
discriminatorii ale grupurilor sociale marginale sînt privite ca tr\s\turi �sociale�, c\
ele sînt �inventate� con[tient drept �construc]ii sociale ale realit\]ii� sau sînt preluate
ca tradi]ii, de regul\, chiar de c\tre �st\pînitori�. Aceast\ acceptare nu este valabil\
numai pentru caracteristicile �invizibile� (de exemplu: �statutul de evreu�), ci [i
pentru caracteristicile �vizibile� (culoarea pielii, a p\rului, �anomaliile� fizice etc.).
Acestor caracteristici evidente trebuie s\ li se acorde o importan]\ discriminatorie, s\
li se atribuie o caracteristic\ social\, relevant\ ca ac]iune [i manifestare (Berger [i
Luckman, 1969).

Despre apari]ia grupurilor sociale marginale

Grupurile sociale marginale apar, mai mult sau mai pu]in, prin constrîngere, ca
urmare a apari]iei unui �grup dominator� sau al unei �societ\]i nucleu�, respectiv a
unui sistem de norme [i valori centrale dominante [i anume fie prin evolu]ii intra-
sociale (de exemplu, socializare deficitar\, marginalizarea unei anume subculturi,
func]ionare negativ\ a unui grup social, anomalii sociale specifice de grup, agita]ie
cu un anume scop, propagand\) sau prin procedee pa[nice, intersociale, (de exemplu,
migrare regional\, respectiv mobilitate sau migrare) sau chiar prin acte puternice,
politice, militare, intersociale (de exemplu, cucerire sau supunere). Apari]ia grupu-
rilor sociale marginale presupune permanent un sistem de valori [i norme dominante;
de cele mai multe ori ele pot forma �nucleul unei societ\]i majoritare�, fie printr-o
exercitare direct\ a puterii sau st\pînirii, respectiv printr-un [ef numit pentru aceasta,
[i/sau printr-un sistem stabilit sau uzurpat de valori [i norme.

�Valorile� sînt programe de ac]iune, respectiv de comportament, [i un �sistem de
valori� este mai mult sau mai pu]in o totalitate coerent\ [i consistent\ de valori ale
unei �societ\]i�, respectiv ale unui grup dominant. Valorile exist\ ca atare în oferte
de program mai degrab\ ac]ionale sau comportamentale, a c\ror acceptare sau res-
pingere nu este sanc]ionabil\, în general, direct. Valorile sociale ob]in, totu[i, în
forma �normelor� sociale, caracterul unor prescrip]ii ac]ionale mai mult sau mai
pu]in exacte. Respectarea lor se leag\ permanent de sanc]iuni negative [i/sau pozitive
[i, prin aceasta, trebuie s\ fie constrîng\toare. Normele sociale se clasific\ în norme
informale [i formale, prescrise, dup\ gradul obligativit\]ii (�pot�, �trebuie�, �e abso-
lut necesar�). Corespunz\tor sistemului de valori, normele [i sanc]iunile formale [i
informale alc\tuiesc un sistem de norme mai mult sau mai pu]in coerente [i consis-
tente, care determin\ ac]iunea [i comportamentul omului direct sau indirect [i care
valoreaz\ tocmai ca un sistem de norme determinante, atîta timp cît obligativitatea lui
poate fi demonstrat\ exemplar, prin aplicarea unor sanc]iuni corespunz\toare (E. R.
Wiehn, 1986, pp. 425 [i 669).
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Prin exercitarea puterii [i st\pînirii de c\tre un grup dominant, se stabile[te nu
numai elita, ci se creeaz\ [i structuri de clas\, rang sau strat social al popula]iei dup\
domeniul de for]\ [i domina]ie [i se define[te astfel, mai mult sau mai pu]in, în mod
necesar, forma existen]ei unor grupuri marginale sociale sau formale. Potrivit sistemu-
lui de norme [i valori dominante, statutul grupurilor marginale este deficitar tocmai
prin defini]ia de grup de �margine�, adic\ el este dimensionat negativ mai mult sau
mai pu]in permanent. El se distinge mai ales socioistoric. Grupurile marginale relative
pot fi �suspuse�, �intermediare�, [i �inferioare�; ele pot fi �dispre]uite�, �demoni-
zate�, dup\ apropierea sau dep\rtarea lor de grupul central dominant. Sistemul de
norme [i valori dominante implic\ totodat\ reprezent\rile dominante ale oamenilor,
societ\]ii, respectiv asupra statului, lumii, divinit\]ii. Grupurile se afl\ unul fa]\ de
altul într-o rela]ie mai mult sau mai pu]in coerent\ sau consistent\. Imaginea domi-
nant\ a omului este reprezentant\ permanent de c\tre membrii grupului dominant.
Conform cu aceasta, grupurile sociale marginale sînt descrise prin apropierea sau
dep\rtarea lor de grupul dominant, în sensul m\rimii devierii, de exemplu, `n repre-
zentarea pe care membrii grupului dominant o au asupra membrului grupului mar-
ginal. Fenomenul reprezent\rilor sociale ale individului în context social, despre stat,
lume, zeit\]i, apare deosebit de evident în �construc]ia realit\]ii sociale� (Berger [i
Luckman, 1969).

Toate inegalit\]ile sociale, deci [i cele ale grupurilor marginale sînt [i r\mîn mereu
fenomene ale puterii [i domina]iei, starea [i durata lor sînt asigurate prin conven]ii
sociale, adic\ normative, sînt traduse în imaginea individului [i a grupului deficitar.
Grupurile interiorizeaz\ modele de norme [i valori constituite, [i prin aceasta rea-
lizeaz\ oferte de comportament [i ac]iune combinate. Aici este valabil\ cunoscuta
maxim\: �Nici o regul\ f\r\ excep]ie�, adic\ numai într-un mod ideal astfel încît, de
exemplu, membrii izola]i ai grupului marginal sînt trata]i exclusiv ca solitari, nu ca
persoane marginale. Oricum, încercarea de impunere a reglement\rilor totale de
norme ar distruge, mai devreme sau mai tîrziu, întreg sistemul de norme (Popitz,
1961 [i 1968; Weiler, 1988b, pp. 177 [i 179).

Despre func]iile grupurilor sociale marginale

Grupurile sociale marginale au mereu de confirmat [i, pe cît posibil, de înt\rit func-
]iile lor. {i aceasta prin `ns\[i existen]a lor, prin pozi]ia grupului dominant [i/sau
sistemul de norme [i valori. Aceast\ afirma]ie, respectiv confirmare, poate eviden]ia
caracterul ideal [i/sau material [i nu nemijlocit al chiar grupului dominant; în orice
caz, trebuie s\ fie în favoarea reprezent\rilor indivizilor [i societ\]ii care domin\. ~n
afar\ de aceasta, func]ia prev\zut\, a unui grup social marginal, poate s\ determine,
direct sau indirect, caracteristica lui stigmatizatoare; caracteristicile discriminatorii
reie[ite din sistemul de norme [i valori pot îns\ s\ fie comprimate într-o anumit\
func]ie. Func]iile grupurilor marginale se pot modifica [i astfel grupul marginal se
poate transforma.

Al\turi de func]iile afirmative sau confirmative ale grupurilor marginale, în anu-
mite cazuri [i situa]ii, pot exista [i func]ii inovative, atît din punct de vedere ideal, cît
[i material, ceea ce face s\ se modifice gradual sau radical întregul statut. Trebuie
chiar s\ se accepte c\ membrii grupurilor marginale ar trebui s\ n\zuiasc\ s\ exercite
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func]ii inovative, s\-[i îmbun\t\]easc\ statutul discriminat, subprivilegiat. Membrii
grupurilor dominante, dimpotriv\, vor fi interesa]i de inova]ii, în m\sura în care
acestea servesc îmbun\t\]irii [i consolid\rii pozi]iei hegemonice sau p\str\rii ei
necondi]ionate. ~n ceea ce prive[te inova]iile grupurilor marginale, ele ar putea fi
considerate cel pu]in de succes, dac\ succesul, printre altele, ar depinde de faptul c\
inova]iile, în sensul sistemului productiv, ar fi apreciate ca �productive� sau �contra-
productive�.

Grupurile sociale marginale se deosebesc, de exemplu, dup\ func]iile lor etnice,
culturale, economice, politice, de drept, sanitare, religioase. Empiric pot fi identi-
ficate grupuri marginale monofunc]ionale, în timp ce grupurile marginale tipic ideale
au o importan]\ multifunc]ional\. Aceasta se poate asigura, din punctul de vedere al
grupului dominant, pe o durat\ mai mare, celor dou\ p\r]i. Concomitent, îns\, un
posibil interes de integrare apare cu atît mai neverosimil sau în orice caz foarte greu
de realizat. Dup\ cum s-a observat, anumite func]ii pot disp\rea sau pot fi înlocuite
prin altele, ceea ce duce la dizolvarea sau `ncetarea func]ion\rii grupurilor marginale.
Toate acestea implic\ o anumit\ �necesitate func]ional\� a existen]ei grupurilor
marginale pentru p\strarea unui întreg sistem socio-politico-economic dat, pe care
pare s\ se întemeieze [i durata lui uimitoare.

Dup\ importan]a lor func]ional\ pentru st\pînitori, respectiv pentru sistemul
dominant de norme [i valori, grupurile sociale marginale pot fi par]ial sau total urm\-
rite [i nimicite � ceea ce, în general, este o excep]ie � deoarece un grup marginal
distrus total n-ar mai putea s\ aib\ nici un fel de importan]\ func]ional\, concomitent
chiar se ofer\ un palid �exemplu� de nimicire pentru supravie]uitori. Caracterul de
�admonestare� este de aceea dat mai degrab\ în cazul nimicirii par]iale a unui grup
marginal, respectiv a persoanelor marginale, izolate [i tocmai efectul dorit, afirmativ
sau confirmativ pentru grupul dominant, respectiv sistemul de norme [i valori domi-
nante, are cea mai mare valoare, horribile dictu.

~n ceea ce prive[te func]iile grupurilor marginale, acestea nu depind, în cele din
urm\, de faptul c\ este vorba de �al]ii�, �proprii� sau �str\inii�, de azilan]i, deporta]i,
imigran]i, aresta]i, sclavi, iobagi, ci cum pot fi ei lua]i în considera]ie pur exterior,
prin înf\]i[are, limb\ [i comportament ca atare. Este necesar s\ se fac\ [i o deosebire,
cu privire la mediul socio-spa]ial în care tr\ie[te un grup marginal, fie în interiorul
unui mic ora[, fie în afara ora[ului, fie vizibil, ascuns, fie �ghetoizat� sau �înca-
zarmat�, fie în apropierea grupului dominant, sau undeva departe, la ]ar\, într-un
c\min de azilan]i, într-o tab\r\ de munc\ sau min\, într-un bordel sau o institu]ie
psihiatric\, într-un lag\r de concentrare, sau chiar într-un palat sau templu (Weiler,
1988a, p. 19).

Func]iile grupurilor sociale marginale se identific\, de fapt, dup\ denumirile lor
sau ale membrilor, mai des dup\ domeniul de munc\ sau statutul social. Astfel de
�denumiri profesionale� sau �general sociale� nu prezint\ singurul demers empiric în
reconstruc]ia [i interpretarea grupurilor marginale, vechea p\rere nomen est omen are
în acest context o func]ie central\ euristic\, cheie. Nomina et omina, ca nume [i
simptom cu conota]ii [i în sensul unor prejudec\]i eficiente, conform sentin]ei: �Tot
ceea ce oamenii consider\ c\ e adev\rat, este adev\rat [i în consecin]ele sale�
(William I. Thomas).
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Despre comportamentul grupurilor sociale marginale

Comportamentul [i modul de ac]iune ale grupurilor sociale marginale vis-à-vis de
grupul dominant, respectiv fa]\ de sistemul dominant de norme [i valori, const\ fie în
acceptarea temporar\ sau fundamental\ a situa]iei lor conotate negativ, fie în neac-
ceptarea ei. Acceptarea temporar\ poate dezvolta o accceptare durabil\ [i fundamen-
tal\, dac\ discriminarea negativ\, respectiv valorile [i normele discriminatorii, adic\
reprezentarea deficitar\ despre om, este interiorizat\ [i transmis\ oral. Neacceptarea tem-
porar\, de durat\ [i fundamental\, poate duce dimpotriv\ la un anumit conformism
aparent, trecînd prin pasivitate, grev\, retragere, fug\ [i diferite forme de rebeliune.

Dup\ gradul de toleran]\ al grupului dominant, respectiv al sistemului de norme
[i valori dominante, fie dup\ felul însu[i al grupului social marginal (str\ini, deporta]i,
aresta]i, sclavi) exist\ adapt\ri individuale sau colective [i, prin aceasta, este posibil\
chiar o total\ sau par]ial\ nediscriminare; adesea se ob]ine, prin constrîngere, o
adaptare cel pu]in temporar\ sau de durat\ la existen]a de grup marginal, dar [i una
puternic\. Unele grupuri sociale marginale au desigur o [ans\ mai mare ca mai de-
vreme sau mai tîrziu s\ fie nediscriminate [i reabilitate, ceea ce, de exemplu pentru
prostituate, face ca ele s\ fie privite ca �prostituate nobile�.

Grupurile sociale marginale constînd din �str\ini� (azilan]i, deporta]i, prizonieri
de r\zboi sau sclavi) au o [ans\ redus\ de a nu fi ]inte ale discrimin\rii [i aceast\
[ans\ se mic[oreaz\ cu cît mai important este domeniul de func]ii pentru grupul
dominant, respectiv pentru sistemul dominant de norme [i valori, în care sînt inclu[i.
De accea, acceptarea grupurilor marginale este greu de realizat, mai ales în cazul
deporta]ilor sau prizonierilor. ~ncercarea de marginalizare a unui grup social poate
duce fie la exterminarea sa sau, în cel mai bun caz, la o emigrare permis\, la expul-
zare sau surghiun, ceea ce este valabil pentru toate grupurile sociale marginale
inclusiv �politic-criminale�, nu numai pentru cele �veritabil� criminale.

O interesant\ întrebare se ridic\ în leg\tur\ cu comportamentul grupurilor
marginale fa]\ de alte grupuri marginale. Dup\ constela]ia grupurilor marginale [i
func]iile ei, exist\ probabil [anse mai mari sau mai mici de coali]ie sau concuren]\ [i
conflicte, ceea ce poate contribui la mic[orarea sau consolidarea existen]ei grupurilor
marginale. Aceasta ar putea depinde de distan]a la care se afl\ diferite grupuri mar-
ginale fa]\ de grupul dominant, respectiv fa]\ de sistemul de norme [i valori domi-
nante. De aici rezult\, de altfel, recomandarea de a nu lua în considerare numai un
anumit grup marginal pentru c\, de exemplu, politica grupului marginal poate fi
direct dependent\ de un alt grup marginal sau cel pu]in poate s\ se afle în rela]ie cu
politica vis-à-vis de un alt grup marginal.

Referitor la �în]elegerea exterioar\� a grupurilor marginale, ar trebui s\ se aib\ în
vedere c\ discriminarea este considerat\ ca un program variabil de ac]iune, cu un
arsenal de sanc]iuni negative, rezultat dintr-o leg\tur\ poten]ial\ cu grupurile mar-
ginale [i cu membrii grupurilor marginale.

Programului discriminatoriu de tratament, din partea grupului dominant, îi cores-
punde un program complementar de ac]iune al discrimina]ilor, dictat de grupul marginal.

�Programul de ac]iune variabil� este un program al diferitelor posibilit\]i de
ac]iune; �arsenalul de sanc]iuni negative� al acestui program se întinde pe diferite
grade, de la antipatie la condescenden]\, de la du[m\nie la ur\, chiar la moarte. Acest
arsenal negativ de sanc]iuni se leag\ mai ales de imaginea, respectiv de denumirea
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grupului marginal (�evrei�, �turci�, �]igani�), [i nu este necesar s\ fie aplicat la to]i
membrii concre]i ai grupului marginal (Hermann Göring: �Eu decid cine este
evreu!�). Membrul abstract, imaginar, generalizat al grupului marginal poate fi, în
caz de dubiu, chiar �demonizat� (Wiehn, 1989, p. 223).

Concluzii

Grupurile sociale marginale pot fi în]elese ca grupuri minoritare de indivizi, care sînt
dezavantajate mai mult sau mai pu]in permanent sau chiar tradi]ional, potrivit valo-
rilor sau normelor dominante, de regul\ de c\tre cei ce st\pînesc, dup\ una sau mai
multe caracteristici, prin discriminare, supraveghere, pedepsire, urm\rire [i distrugere
a �societ\]ii fundamentale� a dominan]ilor, a manipulan]ilor, privilegia]ilor, favori-
za]ilor. Acest comportament e considerat un lucru �normal�.

Grupurile marginale apar în general inevitabil odat\ cu ivirea unui grup dominant
sau a unei societ\]i fundamentale, respectiv a unui sistem dominant central de norme
[i valori, [i anume fie printr-o evolu]ie intra- sau inter-social\, în mod excep]ional
prin �întîmplare�. Ele depind de rela]iile cu acestea.

Grupurile sociale marginale confirm\ [i consolideaz\ permanent func]ia, pozi]ia
grupului dominant [i/sau a sistemului de norme [i valori dominante în mod ideal sau
material. Dup\ func]iile lor, respectiv dup\ domeniul func]iilor, se deosebesc grupuri
marginale etnice, culturale, economice, politice, juridice [i criminale, sanitare [i
religioase, cu importan]\ monofunc]ional\ sau multifunc]ional\. De aici se poate vorbi
de o anumit\ necesitate func]ional\ a existen]ei grupurilor marginale, [i anume de
p\strarea unui sistem dominant dat, socio-politico-economic. Dup\ cum se [tie îns\,
exist\ chiar situa]ii de existen]\ marginal\ a grupurilor marginale care, desigur, sînt
distruse virtual sau poten]ial. Grupurile marginale pot îns\ s\ [i dispar\, dizolvîndu-se,
pentru c\ func]iile lor sînt pasagere, dar pot fi [i expulzate, deportate sau integrate.

Comportamentul grupurilor sociale marginale, vis-à-vis de grupul dominant,
respectiv de sistemul de norme [i valori dominante, const\ fie într-o tolerare perma-
nent\ sau fundamental\ a pozi]iei lor negativ-discriminate, fie într-o lips\ de toleran]\
permanent\ sau fundamental\, dup\ cum valorile [i normele discriminatorii [i pro-
gramul de ac]iune [i comportament rezultat sînt interiorizate sau nu, ceea ce, nu în
ultimul rînd, depinde de m\sura discrimin\rii impuse [i dac\ este vorba, de �propriii�
oameni sau de str\ini. ~n sfîr[it, comportamentul unui grup marginal n-ar avea voie
s\ depind\ de cel al unui alt grup marginal [i cu aceasta, de politica grupului
dominant.

Discriminarea grupurilor sociale marginale implic\ permanent un program com-
plementar de ac]iune [i comportament, în care sînt stabilite atît rolurile membrilor
grupurilor marginale, cît [i al celor dominante. Totodat\, apar o multitudine de posi-
bilit\]i de conformism sau de devian]\. Grupurile marginale social sînt exemple
pentru grupurile de non-apartenen]\, respectiv �str\inii�, a c\ror pozi]ie reprezint\
în orice caz o construc]ie social\ devenit\ o conven]ie social\ care poate accepta
uneori chiar un �caracter-natural�; în calitate de conven]ie social\, datorit\ duratei
uneori deosebit de mari, nu r\mîne totu[i cu nimic mai pu]in transformabil\ (Simmel,
1968; Wiehn, 1989).

Traducere de Rodica Neculau
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Medicina organelor artificiale
 creeaz\ exclu[i?

Ion Dafinoiu1

Acest studiu se refer\ exclusiv la bolnavii cu insuficien]\ renal\ cronic\ ce tr\iesc
datorit\ utiliz\rii iterative a rinichiului artificial [i este rezultatul unei activit\]i
practice [i de documentare de peste 12 ani pe care autorul a desf\[urat-o în calitate
de psiholog în cel mai mare centru de hemodializ\ din ]ar\ � cel din structura spita-
lului clinic �Dr. C.Davila� din Bucure[ti.

Titlul acestui studiu, formulat într-o manier\ interogativ\, exprim\ deopotriv\
nelini[tea speciali[tilor [i a bolnavilor în leg\tur\ cu capacitatea societ\]ii de a men-
]ine în circuitul social oameni care, de[i au func]ia renal\ par]ial compensat\ datorit\
rinichiului artificial, au numeroase probleme medicale [i psihosociale.

Studiile publicate în ultimii ani eviden]iaz\ c\ aceast\ capacitate este func]ie de
nivelul de dezvoltare al fiec\rei ]\ri; acesta influen]eaz\ atît calitatea îngrijirii
medicale cît [i apari]ia [i func]ionarea eficient\ a unor institu]ii care au ca principal
scop valorificarea deplin\ a resurselor restante de integrare psiho-social\ a persoa-
nelor bolnave. Riscul ca medicina organelor artificiale s\ genereze un proces al
excluderii sociale transpare evident din expresia întîlnit\, cu mai mul]i ani în urm\, în
literatura francez\ de specialitate în leg\tur\ cu bolnavii dializa]i � �les morts vivants�.

Acest studiu î[i propune s\ ofere o imagine global\ asupra problemelor psiho-
logice [i sociale pe care le implic\ tratamentul prin hemodializ\: factorii de stres ai
tratamentului, aspectele psiho-sociale ale adapt\rii bolnavilor la tratamentul prin
hemodializ\, reintegrarea social\ a bolnavilor dializa]i.

Medicina organelor artificiale este entuziasmant\ datorit\ ambian]ei [tiin]ifice care
o înconjoar\, a performan]elor terapeutice ob]inute, dar [i angoasant\ deoarece
creeaz\ raporturi psihologice particulare între om [i ma[in\.

Problemele psihologice create de folosirea rinichiului artificial au stat în aten]ia
nefrologilor, psihiatrilor [i psihologilor înc\ din primii ani de folosire a acestei
tehnici, fapt ce demonstreaz\ importan]a acestora în efortul terapeutic general al
echipelor medicale din centrele de hemodializ\ iterativ\.

1. Conferen]iar la Universitatea �Al.I. Cuza�, Ia[i.
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1. Factorii de stres ai tratamentului prin hemodializ\

Factorii de stres ai tratamentului prin hemodializ\ rezid\ în general în raporturile
particulare ce se stabilesc între rinichiul artificial, personalul medical [i bolnav, precum [i
în implica]iile acestora asupra comportamentului familial [i socio-profesional al bol-
navului.

Dintre factorii de stres pe care îi implic\ tratamentul prin hemodializ\ îi prezent\m
pe cei mai importan]i:

1.1 Dependen]a de programul de tratament, de rinichiul artificial, de echipa terapeu-
tic\ [i de membrii familiei. Aceast\ stare de dependen]\ este necondi]ionat\, dep\[irea
unor limite în raport cu ace[ti factori determinînd complica]ii foarte grave.

Programul de tratament nu concord\ de foarte multe ori cu programul celorlal]i
membri ai familiei, determinînd astfel o restructurare a rela]iilor intrafamiliale, sau
cu programul celorlalte activit\]i poten]iale ale pacientului, ceea ce îngreuneaz\
integrarea socio-profesional\ a acestuia.

Cantitatea de timp relativ mare consumat\ de rinichiul artificial (aproximativ 24
ore pe s\pt\m`n\, inclusiv transportul la [i de la spital) determin\ o tr\ire continu\ a
sentimentului de dependen]\. Bolnavul nu poate tr\i f\r\ aceast\ ma[in\ pe care
începe s\ o perceap\ ca pe o parte a sa, considerîndu-se uneori [i pe el ca o parte a
rinichiului artificial. Aceast\ situa]ie determin\ la unii pacien]i sentimente
ambivalente fa]\ de rinichiul artificial, de respingere [i ata[ament. Aceast\ reac]ie
este atît de accentuat\ la unii pacien]i încît ei prefer\ s\ fac\ dializ\ numai la aparatul
cu care s-au obi[nuit.

Bolnavul dializat percepe [i echipa medical\ ca pe un factor limitativ al libert\]ii
sale. ~n raport cu persoanele care îi asigur\ asisten]a medical\, pacientul trebuie s\
aib\ cît mai pu]ine ini]iative [i s\ urmeze necondi]ionat conduita prescris\ de acestea.
Subiectiv, o dependen]\ accentuat\ fa]\ de unii membri ai echipei terapeutice se
traduce prin cre[terea anxiet\]ii bolnavului atunci cînd nu este îngrijit de persoana
preferat\. Studiile efectuate eviden]iaz\ faptul c\ pacien]ii se percep dependen]i în
aceea[i m\sur\ [i de rinichiul artificial [i de personalul medical.

Dependen]a dintre pacient [i echipa terapeutic\ este perceput\ diferit de c\tre cei
doi termeni ai rela]iei. Cînd diferen]a de opinie în aceast\ privin]\ este prea mare
atunci între personal [i pacien]i pot apare rela]ii conflictuale.

Rela]iile ce se stabilesc între pacient [i membrii familiei au un rol deosebit în
inducerea st\rii de dependen]\. Tendin]a de hiperprotec]ie întîlnit\ la mul]i membri ai
familiei se manifest\ printr-o restrîngere a sferei de activitate a pacientului, fapt ce
încurajeaz\ tendin]a incon[tient\ a acestuia spre dependen]\ [i-i men]ine dezechilibrul
psihic.

Tratamentul prin dializ\ provoac\ adev\rate inversiuni de rol care au de cele mai
multe ori consecin]e grave asupra personalit\]ii pacientului. Sentimentul de depen-
den]\ este asociat cu un complex, mai mult sau mai pu]in intens, de culpabilitate: bolna-
vul are impresia c\ cere prea mult de la membrii familiei f\r\ a da nimic în schimb.

Dializa determin\ o alternare între o situa]ie de dependen]\ total\ [i o situa]ie de
relativ\ independen]\, pacientul trece dintr-un mediu în care este conectat la un apa-
rat, lipsit de posibilitatea de deplasare [i cu contacte sociale reduse, într-un mediu
unde poate s\ presteze anumite munci [i s\-[i asume anumite responsabilit\]i.

I. DAFINOIU
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Trecerea cu u[urin]\ de la o situa]ie la alta, suportarea acestei schimb\ri periodice de
status [i rol sînt condi]ii necesare pentru o bun\ adaptare la tratament [i favorizeaz\
reintegrarea social\ a pacientului.

1.2. Hemodializa implic\ frustr\ri de ordin alimentar, sexual, profesional [i social.
a. Frustr\rile determinate de respectarea prescrip]iilor dietetice sînt tr\ite intens mai

ales de pacien]ii pentru care alimenta]ia constituie o pl\cere la care nu pot renun]a.
Uneori, în ciuda efectelor negative evidente, ace[tia vor amîna respectarea indica-
]iilor dietetice pentru �mîine�, considerînd c\ �ast\zi� pot mînca orice.
Sînt pacien]i care nu respect\ prescrip]iile dietetice deoarece sînt convin[i c\ starea

lor medical\ nu poate fi influen]at\ printr-o diet\ adecvat\. Astfel de pacien]i, inter-
na]i în spital, unde dieta le-a fost strict controlat\, [i a c\ror stare medical\ s-a
îmbun\t\]it evident datorit\ acestui fapt, au fost ulterior mult mai consecven]i în
respectarea dietei prescrise.

Dep\[irea con[tient\ a cantit\]ii de proteine, de sare, sau a volumului de lichide
indicate, semnific\ atît sc\derea capacit\]ii de rezisten]\ la stres, cît [i revolta
pacientului fa]\ de existen]a sa încadrat\ între limite severe [i fa]\ de cei care impun
aceste limite. Cînd aceast\ situa]ie se repet\ sau se prelunge[te, ea are o semnifica]ie
mai îngrijor\toare: refuzînd aceste frustr\ri, bolnavul arat\ c\ nu mai vrea s\ tr\iasc\
în astfel de condi]ii.
b. Disfunc]ia sexual\ asociat\ insuficien]ei renale cronice se num\r\ printre factorii

cu implica]ii psihologice deosebite: ea determin\ o anume restructurare a per-
sonalit\]ii [i influen]eaz\ într-o mare m\sur\ integrarea familial\ a bolnavului
dializat.
Referitor la situa]ia func]iei sexuale la bolnavii dializa]i, Scribner nota c\ propor-

]iile celor total impoten]i, par]ial impoten]i [i a celor cu o via]\ sexual\ normal\ sînt
egale (Levy, B.N., 1978). Numeroasele studii efectuate pe aceast\ tem\ (Antoniu,
1977; Krumlovsky, 1978; Levy, 1978) inclusiv cele din centrul de hemodializ\ al
spitalului �Dr. Carol Davila�, confirm\, în general, afirma]ia lui Scribner, eviden]iind
în acela[i timp, pe lîng\ substratul fiziopatologic incontestabil al disfunc]iei sexuale
la bolnavii dializa]i, [i ponderea însemnat\ a unor factori psihologici în inducerea [i
men]inerea acestora.

Consider\m c\ la femeile dializate tulbur\rile de dinamic\ sexual\ sînt în primul
rînd de ordin psihologic: modific\rile aspectului fizic (cicatrici, paloare), a echili-
brului conjugal [i a rolului de mam\, la care se adaug\ o oarecare disfunc]ie genital\
[i perceperea unei atitudini nu mereu pozitive din partea so]ului vis-à-vis de rela]iile
sexuale conjugale (determinate de teama îmboln\virii, considerarea dializei de c\tre
b\rbat ca o defeminizare a so]iei) sînt doar cîteva piedici pe care o pacient\ dializat\
le întîmpin\ în jucarea rolului de FEMEIE.

La b\rba]ii dializa]i exist\ o preocupare permanent\ cu privire la starea func]iei
sexuale [i la factorii ce ar putea influen]a (pozitiv sau negativ) evolu]ia acesteia.
Factorii psihologici ac]ioneaz\ la b\rba]ii dializa]i în sensul accentu\rii tulbur\rilor
sexuale sau a permanentiz\rii lor chiar [i dup\ diminuarea sau încetarea ac]iunii
factorilor fiziopatologici determinan]i.

Dependen]a continu\ [i necondi]ionat\ de programul de tratament, posibilit\]ile
reduse (de cele mai multe ori) de a contribui la bugetul financiar familial, cel pu]in în
aceea[i m\sur\ cu so]ia, [i de a rezolva unele probleme sociale ale familiei determin\
la b\rba]ii dializa]i o deteriorare evident\ a imaginii de sine, un sentiment permanent
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de devirilizare (mai ales în societatea noastr\, cînd inactivitatea b\rbatului [i �detro-
narea� lui din func]ia de �cap de familie� este puternic sanc]ionat\ cultural).
c. Situa]ia profesional\ [i social\ a pacien]ilor este în mod inevitabil modificat\. Pe

plan profesional, în cel mai bun caz, pacientul este nevoit s\ renun]e la anumite
proiecte, s\ se mul]umeasc\ cu locuri de munc\ inferioare a[tept\rilor lui ante-
rioare, de foarte multe ori el este pensionat, nu presteaz\ nici o munc\ sau
munce[te ocazional. {i cum societatea apreciaz\ pe fiecare dup\ munca pe care o
presteaz\ [i dup\ responsabilit\]ile pe care [i le asum\, bolnavul se simte deva-
lorizat nu numai în rela]iile cu ceilal]i ci [i în raport cu aspira]iile personale.
Neputînd participa activ la via]a grupului social, el î[i pierde treptat calitatea de
membru al acestuia. Astfel, bolnavul sufer\ ceea ce mul]i numesc o �constric]ie�
a personalit\]ii, o restrîngere a sferelor ei de manifestare [i, prin urmare, o �s\r\-
cire� a acesteia.

1.3. O surs\ permanent\ de stres este [i posibilitatea pierderii unor organe (rinichii)
sau a deregl\rii unor func]ii elementare (urinare, func]ia sexual\). Anxietatea provo-
cat\ de acest fapt se poate traduce printr-o tr\ire emo]ional\ puternic\ a modific\rii
schemei corporale [i se observ\ în special cînd pacientul ajunge în starea de anurie
sau este pus în fa]a necesit\]ii binefrectomiei.

1.4. Teama de moarte este principalul factor structurant al subiectivit\]ii bolnavului
dializat. Toate obiectele care-l înconjoar\ în sala de dializ\ îi sugereaz\ fragilitatea
vie]ii sale, iar incidentele [i complica]iile poten]iale ale hemodializei îi amintesc con-
tinuu c\ este o persoan\ care nu-[i poate gîndi viitorul decît pîn\ la urm\toarea
[edin]\ de tratament. Con[tiin]a angoasant\ a fragilit\]ii lui existen]iale este între]inut\
[i de decesele unor pacien]i dializa]i. Studiul efectuat de I. Maples [i B. Brotman
eviden]iaz\ c\ 53% din pacien]i doresc s\ fie informa]i în leg\tur\ cu toate decesele,
iar 47% doresc s\ fie informa]i numai în leg\tur\ cu decesul persoanelor cu care au
avut rela]ii mai strînse (personalul medical fiind cel care trebuie s\ aprecieze existen]a
unor astfel de rela]ii), 57% doresc s\ fie informa]i imediat dup\ ce s-a produs dece-
sul, iar restul într-o perioad\ de dou\ s\pt\mîni. To]i pacien]ii vor s\ afle cauza
decesului. Aceste date eviden]iaz\ atît atitudinea pacien]ilor fa]\ de decesul unui
co-pacient, influen]a lui asupra echilibrului lor psihic, cît [i existen]a unor compor-
tamente psihice de ap\rare motivate incon[tient.

1.5. Nu trebuie neglijat faptul c\ numeroasele interven]ii chirurgicale necesare
confec]ion\rii unui shunt Scribner sau a unei fistule arterio-venoase creeaz\ probleme
emo]ionale deosebite. Chiar [i durerile mai pu]in intense pe care le implic\ punc]io-
narea fistulei provoac\ st\ri accentuate de disconfort psihic.

Un poten]ial anxiogen foarte ridicat îl are consumarea foarte rapid\ a mai multor
posibilit\]i de abord vascular (shunturi [i fistule compromise, interven]ii chirurgicale
nereu[ite). Acest fapt accentueaz\ starea angoasant\ de fragilitate existen]ial\ a
pacientului [i poten]eaz\ ac]iunea celorlal]i factori de stres ai tratamentului.

2. Adaptarea psihologic\ la tratament

Suprastructura psihic\ a oric\rei boli include numeroase semne de întrebare: ele se
refer\ la gravitatea, durata, modul de evolu]ie al bolii, precum [i la existen]a ulte-
rioar\ a persoanei, la destinul s\u în general. Cu atît mai mult, evolu]ia rapid\ a

I. DAFINOIU
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insuficien]ei renale cronice c\tre stadiul terminal, gradul înalt de tehnicizare al trata-
mentului prin hemodializ\ (care se deosebe[te net de orice alt tratament cunoscut
anterior de bolnav), implica]iile sale socio-familiale, provoac\ bolnavului pus în fa]a
necesit\]ii de a fi dializat o puternic\ reac]ie emo]ional\. Intensitatea [i formele de
manifestare ale acesteia depind de nivelul cultural al bolnavului, de faptul dac\ acesta
a [tiut cu mult timp înainte c\, mai curînd sau mai tîrziu, boala lui va fi tratat\ prin
hemodializ\, de cuno[tin]ele sale cu privire la aceast\ metod\ de tratament, de
structura [i natura rela]iilor interpersonale stabilite cu membrii familiei [i cu echipa
terapeutic\.

Printre formele de manifestare ale acestui [oc emo]ional întîlnim reac]ii depresive,
st\ri de anxietate, tr\iri ipohondrice înso]ite de simptomele negative tipice:
inapeten]\, grea]\ pîn\ la vom\, astenie, insomnii. Dup\ primele luni de dializ\,
aceste reac]ii scad în intensitate [i sînt tr\ite de bolnav mai mult ca un acompaniament
difuz al subiectivit\]ii sale. Ele se manifest\ cu intensitate crescut\ numai în cazul
apari]iei unor incidente [i complica]ii, sau cînd are loc o sc\dere a capacit\]ii de
rezisten]\ la stres.

~n unit\]ile de dializ\ în care se face o selec]ie a bolnavilor, aceast\ reac]ie de [oc
ini]ial\ a fost precedat\ de o acut\ stare de bucurie, expresie a desc\rc\rii temerilor
anterioare privitoare la [ansa de a fi dializat sau nu.

Adaptarea psihic\ la tratament constituie una din problemele centrale ale tuturor
centrelor de hemodializ\ iterativ\. Scurta prezentare a dificult\]ilor emo]ionale pe
care le implic\ rela]ia dintre bolnav [i rinichiul artificial demonstreaz\ c\ hemodializa
se impune ca metod\ eficient\ de tratament numai în m\sura în care se are în vedere
nu numai boala, ci [i bolnavul cu toate problemele lui.

Consider\m c\ premisele unei bune adapt\ri la tratamentul prin hemodializ\ sînt
urm\toarele:

� un nivel intelectual suficient care s\ permit\ o participare activ\ a pacientului la
tratamentul s\u, în]elegerea [i acceptarea noilor condi]ii în care va trebui s\ tr\iasc\.
Capacitatea de a admite [i verbaliza anxietatea, dificult\]ile emo]ionale în raport cu
dializa, teama de moarte au un rol foarte important în procesul adapt\rii emo]ionale
la hemodializa iterativ\, [tiut fiind c\ prin comunicare se produce fenomenul de
�abreac]ie� (Freud), de desc\rcare a tensiunii psihice.

Personalit\]ile mai pu]in dezvoltate se adapteaz\ mai u[or, evoluînd spre
pasivitate; cei mai dota]i vor cunoa[te crize dramatice de �punere sub semnul
întreb\rii� a existen]ei lor, dar se vor putea adapta la noua situa]ie într-o manier\
mult mai profund\.

� o integrare socio-profesional\ care s\-i asigure o independen]\ financiar\ [i un
sentiment mai general de utilitate în raport cu ceilal]i membri ai familiei. Pacientul
poate suporta mai bine perioadele de dependen]\ absolut\ impuse de [edin]ele de
hemodializ\, dac\ [tie c\, plecînd de la spital, se poate reîntoarce printre ai s\i ca un
egal al lor.

� o integrare familial\ anterioar\ bolii care s\ exclud\ sau s\ atenueze tensiunile
create de noua situa]ie. Un anturaj afectiv format din so] (so]ie), copii, prieteni poate
reprezenta o motiva]ie puternic\ în mobilizarea resurselor energetice ale pacientului
pentru dep\[irea situa]iilor stresante [i pentru stimularea dorin]ei de reintegrare
socio-profesional\. Pacien]ii care, din cauza dep\rt\rii prea mari a localit\]ii de
domiciliu de centrul de hemodializ\, merg foarte rar acas\, au probleme emo]ionale
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foarte mari în adaptarea la tratament. Singur\tatea, sentimentul de abandon din partea
familiei, con[tiin]a lipsei de ajutor imediat în caz de nevoie � favorizeaz\ cre[terea
anxiet\]ii, apari]ia unor st\ri depresive profunde, a unor idei [i tentative de suicid.

� absen]a � în antecedentele personale ale bolnavului � a unor mecanisme de
ap\rare manifestate intens [i orientate neadaptativ (manifest\ri ipohondrice [i de
conversiune isteric\), precum [i a alcoolismului, abuzului de medicamente.

Analizînd comportamentele de ap\rare psihic\, subliniem rolul pe care îl au
acestea în adaptarea emo]ional\ la tratament. Trebuie s\ eviden]iem c\, pentru a-[i
îndeplini acest rol, ele trebuie s\ se manifeste cu destul\ intensitate pentru a atenua
tr\irea stresant\ a tratamentului [i a implica]iilor acestuia, dar s\ nu mobilizeze toate
resursele energetice ale bolnavului [i s\ falsifice în întregime realitatea.

Adaptarea psihic\ la tratamentul prin hemodializ\ nu este o stare ci un proces care
se afl\ într-o strîns\ rela]ie cu evolu]ia st\rii medicale a pacientului.

Simptomul cel mai grav al inadapt\rii este comportamentul suicidal. ~n general,
majoritatea bolnavilor dializa]i au în unele momente idei de sinucidere. Totu[i,
transformarea acestora în tentative practice de suicid are loc numai în cazul unei
inadapt\ri psihice profunde la tratamentul prin hemodializ\ sau cînd se produce o
grav\ deteriorare a rela]iilor intrafamiliale.

Abraham [i colab., în urma unei cercet\ri efectuate pe 3.478 bolnavi dializa]i în
S.U.A., în leg\tur\ cu comportamentul de sinucidere (sinucideri reu[ite [i sinucideri
nereu[ite), au ajuns la concluzia c\ acest comportament este de 400 de ori mai
frecvent în cadrul popula]iei dializate decît la popula]ia general\. Efectuînd un studiu
asem\n\tor în Elve]ia, Haenel, T. [i colab. (1980) au g\sit c\ rata suicidului în cadrul
popula]iei dializate este de 25 de ori mai mare decît în cadrul popula]iei generale.
Totu[i, pentru a aprecia corect semnifica]ia acestor date, ar fi utile astfel de cercet\ri
[i asupra altor bolnavi cronici confrunta]i cu probleme asem\n\toare.

Nerespectarea regimului dietetic (în mod con[tient sau incon[tient) constituie
simptomul cel mai semnificativ al inadapt\rii la tratament, fapt dovedit [i prin
ponderea foarte mare a acestuia în comportamentul suicidal.

Ca ac]iune suicidal\ indirect\ men]ion\m refuzul tratamentului prin hemodializ\,
expresie direct\ a unei sc\zute speran]e de via]\. Statisticile men]ioneaz\ o frecven]\
de 1% a acestui comportament.

Deoarece inactivitatea b\rbatului în compara]ie cu cea a femeii este mai puternic
sanc]ionat\ cultural [i, ca urmare, mai greu de suportat din punct de vedere
psihologic, frecven]a comportamentelor suicidale este mai mare în cadrul popula]iei
dializate masculine în raport cu cea feminin\.

3. Reintegrarea social\ a bolnavilor dializa]i

Finalitatea oric\rui act terapeutic este reintegrarea socio-familial\ a bolnavului,
prelungirea nu numai a vie]ii biologice, ci [i a celei sociale.

Dac\ hemodializa iterativ\ a dep\[it ast\zi faza de experiment, impunîndu-se ca
metod\ de tratament în toate ]\rile dezvoltate, aceasta se datoreaz\ în mare m\sur\ [i
posibilit\]ilor de recuperare social\ a bolnavului dializat.

Societatea, pentru care munca este criteriul de valorizare a oric\rui individ,
asimileaz\ no]iunea de reintegrare social\ cu cea de reluare a activit\]ii profesionale.

I. DAFINOIU
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Consider\m c\, în afara acestui aspect esen]ial, aceast\ no]iune are semnifica]ii parti-
culare pentru fiecare bolnav. Factorii care particularizeaz\ con]inutul no]iunii de
reintegrare social\ sînt:

a) raportul dintre speran]ele anterioare cu privire la consecin]ele tratamentului [i
starea actual\ a bolnavului;

b) raportul dintre activitatea social\ prezent\ [i cea poten]ial\, în cazul în care
persoana respectiv\ nu ar fi fost bolnav\. De exemplu, sînt persoane care înainte de a
se îmboln\vi nu erau integrate într-o activitate profesional\ din diverse motive
(îngrijirea copiilor, venituri familiale suficiente, etc.) [i în acest caz criteriul expus
mai sus pentru aprecierea gradului de reintegrare social\ este inoperant.

Reintegrarea social\ a bolnavului dializat, proces complex, cu multe fluctua]ii [i
de lung\ durat\, este func]ie de:

� recuperarea medical\;
� adaptarea psihic\ la tratament;
� programul de tratament;
� legisla]ia cu privire la asigur\rile sociale;
� necesitatea frecvent\ a recalific\rii profesionale;

3.1. ~n general, recuperarea medical\ se realizeaz\ în propor]ie de 71-91% din cazuri,
în func]ie de varianta terapeutic\ folosit\: dializa la spital sau dializa la domiciliu.

Un parametru al aprecierii gradului de recuperare medical\, în direct\ leg\tur\ cu
problema pe care o discut\m, este nivelul aptitudinii de efort fizic. ~n general, o foarte
bun\ recuperare medical\ poate asigura men]inerea a 80% din capacitatea de efort
fizic avut\ anterior. Rezult\ c\, în principiu, tratamentul prin hemodializ\ nu este
incompatibil cu prestarea unor munci care solicit\ un efort fizic moderat. Practic,
fiecare bolnav, în func]ie de nivelul recuper\rii sale medicale, va fi orientat spre
munci care solicit\ un efort fizic corespunz\tor capacit\]ii sale actuale de munc\.

~n ceea ce prive[te gradul de responsabilitate al sarcinilor de serviciu, tratamentul
prin hemodializ\ nu are contraindica]ii.

3.2. Existen]a multor pacien]i cu o stare medical\ bun\ care nu-[i reiau activitatea
profesional\ dovede[te c\ recuperarea medical\ este o condi]ie necesar\ dar nu [i
suficient\ pentru reintegrarea social\ activ\.

Dorin]a de reluare a activit\]ii profesionale se manifest\ numai dup\ atingerea
unui anumit grad de independen]\. Aceasta va face posibil\, în primul rînd, efectua-
rea unor munci [i asumarea unor responsabilit\]i familiale, premis\ a dezvolt\rii
sentimentului de încredere în sine. Cu formarea [i dezvoltarea acestui sentiment, leg\-
tura cu reinser]ia social\ activ\ a fost realizat\.

Familia, în afara contribu]iei indirecte pe care o are la procesul reintegr\rii sociale
prin influen]a sa asupra form\rii sentimentului de independen]\ la cel bolnav, poate
contribui direct la aceasta prin formarea unei motiva]ii adecvate pentru reluarea activi-
t\]ii profesionale.

Datorit\ unei tendin]e de hiperprotec]ie din partea familiei, bolnavul este orientat
de cele mai multe ori spre munci care solicit\ efort fizic [i responsabilit\]i minime.
Subsolicitarea, discordan]a dintre proiectele profesionale anterioare [i munca prestat\
au efecte psihice negative asupra pacientului.

Pe de alt\ parte, dac\ bolnavul, la insisten]ele familiei, î[i reia activitatea profe-
sional\, în ciuda faptului c\ starea sa medical\ nu-i permite acest fapt, e[ecul care va
urma risc\ s\ pun\ cap\t oric\rei tentative ulterioare de reintegrare profesional\.
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Bolnavul î[i va pierde încrederea în sine [i va avea un sentiment continuu de culpa-
bilitate pentru c\ nu poate satisface dorin]ele familiei.

Problemele financiare ale familiei pot constitui o motiva]ie puternic\ pentru reinte-
grarea profesional\ a bolnavului, cu condi]ia ca acestea s\ nu fie foarte presante, altfel
ele vor fi sursa unor probleme psihologice care ori vor împiedica reintegrarea profe-
sional\, ori aceasta se va face într-un mod inadecvat.

~n concluzie, adaptarea social\ [i profesional\ eficient\ a bolnavului dializat este
condi]ionat\ de valorificarea optim\ a resurselor sale biologice [i psihologice în acord
cu aspira]iile acestuia [i cu a[tept\rile mediului socio-familial în care tr\ie[te. Acest
acord se realizeaz\ printr-o testare continu\ a resurselor restante, a modul\rii aspira-
]iilor [i a[tept\rilor în func]ie de performan]ele ob]inute.

3.3. Volumul de timp pe care pacientul îl poate consacra reintegr\rii profesionale,
manifest\rilor sale sociale este foarte mult limitat. Pacientul dializat la spital
�apar]ine� 2-3 zile pe s\pt\mîn\ rinichiului artificial, timp în care contactele sale
sociale sînt minime. Din acest punct de vedere, dializa la domiciliu ofer\ avantajul
corel\rii programului de tratament cu programul de lucru (bolnavii se dializeaz\ mai mult
în timpul nop]ii). Rolul mic[or\rii volumului de �timp social� consumat de rinichiul
artificial în reintegrarea profesional\ va fi mai evident dac\ vom compara situa]ia
statistic\ a reintegr\rii profesionale (cu program întreg de lucru) a bolnavilor dializa]i
la domiciliu [i a bolnavilor cu transplant renal de la cadavru: 66%, respectiv 71%.

Din cauza programului de tratament, reintegrarea profesional\ a bolnavului diali-
zat se face de cele mai multe ori cu urm\toarele particularit\]i:

� program redus de lucru;
� program �flexibil� de lucru (pacientul î[i poate îndeplini sarcinile de serviciu în
orice moment al zilei);
� munca la domiciliu.

3.4. Legisla]ia cu privire la acordarea asigur\rii sociale are o influen]\ considerabil\
asupra reintegr\rii profesionale a bolnavilor dializa]i. Este pu]in probabil ca o
persoan\ cu o capacitate de munc\ sc\zut\, care trebuie s\ se recalifice pentru a putea
munci, va face acest efort dac\ venitul ob]inut prin munc\ ar fi egal sau inferior celui
ob]inut sub form\ de asigur\ri sociale.

3.5. Necesitatea schimb\rii profesiei este alt factor care limiteaz\ integrarea profesio-
nal\ a bolnavului dializat. Acesta este nevoit s\ schimbe profesia din urm\toarele
motive:

a) mic[orarea capacit\]ii de efort fizic, în cazul profesiilor preponderent fizice;
b) mic[orarea programului de lucru [i riscul absen]ei de la serviciu, în cazul profe-
siilor de mare r\spundere;
c) imposibilitatea p\r\sirii localit\]ii în care se afl\ centrul de hemodializ\, în
cazul profesiilor care solicit\ deplasarea frecvent\ în alt\ localitate.

Procesul de recuperare psihosocial\ a bolnavilor dializa]i are, în Romania, anumite
particularit\]i.Ele deriv\ din sistemul de asisten]\ medical\ [i social\ precum [i din
problemele specifice perioadei de tranzi]ie pe care o traverseaz\ ]ara noastr\. ~n
prezent, bolnavii dializa]i au format diverse asocia]ii regionale care au ca principal
scop sensibilizarea institu]iilor de stat în direc]ia `mbun\t\]irii calit\]ii asisten]ei medi-
cale [i a sistemului de asigur\ri sociale. Printr-o consiliere adecvat\ [i prin crearea
unor facilit\]i corespunz\toare, aceste asocia]ii pot deveni un factor activ în reinte-
grarea social\ a bolnavilor dializa]i.

I. DAFINOIU
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Percep]ia devian]ei
în func]ie de abilitate

{tefan Boncu1, C\t\lin Dîr]u 2

Conceptul de devian]\ este unul din conceptele-cheie din [tiin]ele sociale. ~n ca-
drul sociologiei de la mijlocul veacului, devian]ei [i controlului social li s-au închinat
mii de studii. Cu toate acestea, devian]a r\mîne o no]iune ambigu\ [i profund subiec-
tiv\. ~ntr-un cunoscut manual de sociologie (Cohen [i Orbuch, 1990), ea este definit\
ca incluzînd orice comportament ce nu se conformeaz\ expecta]iilor societ\]ii sau
ale unui anumit grup, iar exemplele de comportamente deviante sînt din cele mai
diverse: crima, pedofilia, boala mental\, violul, jaful armat, delicven]a juvenil\,
corup]ia (white-collar crime), alcoolismul, consumul de droguri, prostitu]ia. Aceea[i
lips\ de precizie o întîlnim [i în impozanta The Encyclopedia of Social Sciences, unde
devian]a este înf\]i[at\ ca un comportament ce violeaz\ normele, ca raritate statistic\,
dar [i ca anomalie psihopatologic\ (apud G. Paicheler, 1985). O astfel de concep]ie
eclectic\ ne dezv\luie caracterul relativ neelaborat al acestui concept, ca [i lipsa lui
de eficien]\.

Pentru nevoile studiului de fa]\, vom re]ine defini]ia devian]ei ca opus\ confor-
mismului, a[a cum a fost în]eleas\ în cadrul cercet\rilor de psihologie social\. De-
vian]a înseamn\ totalitatea actelor ce nu respect\ normele de grup; actul deviant
corespunde actului ce infirm\ o idee împ\rt\[it\ de to]i membrii grupului despre ceea
ce trebuie sau nu trebuie f\cut într-o situa]ie dat\. Principala concluzie a cercet\rilor
clasice în acest domeniu este c\ oricine se opune în mod constant normelor de grup
este respins de ceilal]i [i pierde calitatea de membru al grupului. ~n orice grup afl\m
o presiune c\tre uniformitatea opiniilor [i atitudinilor (Festinger, 1950). ~n momentul
în care grupul recunoa[te discrepan]a dintre normele sale [i comportamentul sau
opinia unuia din membri, interac]iunea cu deviantul se intensific\. ~ntr-un studiu ce a
însemnat pentru devian]a privit\ din punct de vedere psiho-social ceea ce a însemnat
studiul lui Asch pentru conformism, S. Schachter a ar\tat c\ grupul î[i direc]ioneaz\
eforturile c\tre clarificarea pozi]iei deviantului, iar comunicarea cu el echivaleaz\ cu
furnizarea de contra-argumente [i cu o încercare de a diminua neconcordan]a dintre
cele dou\ pozi]ii. Dac\ presiunea aceasta determin\ deviantul s\ accepte din nou
normele, el î[i va relua rolul obi[nuit. Dac\, dimpotiv\, persist\ în comportamentul

1,2.Asistent la Universitatea �Al.I. Cuza�, Ia[i.
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s\u, grupul poate s\-[i redefineasc\ grani]ele, pentru a-l exclude. Retragerea calit\]ii
de membru, temporar\ sau definitiv\, ia forma ignor\rii deviantului, a întreruperii
interac]iunilor cu el (Schachter, 1951).

Desigur, respingerea devian]ilor nu este o reac]ie universal\, ea depinde în bun\
m\sur\ de situa]ie. Schachter însu[i a ar\tat c\ reac]ia are loc numai dac\ opinia
deviant\ prive[te o norm\ important\ a grupului. Studiile ulterioare au reliefat alte
condi]ii ce favorizeaz\ respingerea devian]ilor: gravitatea actului (Hensley [i Duval,
1976), coeziunea grupului (Emerson, 1954), importan]a sarcinii (Lauderdale, 1976).

Problema reac]iei grupului în fa]a comportamentului non-conformist are o
importan]\ extrem\. Exist\ situa]ii în care intransigen]a [i atitudinea punitiv\ a
grupului este benefic\, dup\ cum exist\ altele în care devian]a poate juca un rol
pozitiv, contribuind la schimbarea atitudinilor [i comportamentelor [i la progresul
social. Cercet\rile desf\[urate în domeniul influen]ei minoritare (Moscovici, 1979;
Mugny [i Pérez, 1986) atest\ utilitatea pentru societate a celor ce propun o norm\
alternativ\. Ideea c\ devian]a ar avea în unele cazuri o func]ie pozitiv\ este acceptat\
[i de psihologia american\. De exemplu, Henke [i Saxberg (1985), care au studiat
devian]ii [i izola]ii în întreprinderi americane [i japoneze, au ajuns la concluzia c\
exist\ o devian]\ constructiv\ [i c\ uneori cei ce se opun normelor grupului de lucru
pot fi mai productivi decît cei conformi[ti. F\r\ a nega existen]a unor astfel de
contexte, noi ne-am propus s\ adopt\m în cadrul acestui studiu perspectiva clasic\, a
devian]ei ca defec]iune ce afecteaz\ locomo]ia grupului [i s\ semnal\m faptul c\ în
unele cazuri comportamente deviante deosebit de nocive se perpetueaz\ din pricin\
c\ grupul refuz\ s\ le condamne, s\-[i exercite func]iile de control social. ~n opinia
noastr\, aceast\ dinamic\ se produce în diverse situa]ii de devian]\ lejer\, iar una din
cele mai bune ilustr\ri ar putea fi devian]a în raport cu regulile de circula]ie rutier\.
Comportamentele deviante din trafic exist\ nu pentru c\ grupul nu are putere s\
resping\ devian]ii, nici pentru c\ devian]ilor nu le pas\ dac\ sînt exclu[i, ci pentru c\
grupul îng\duie pentru un motiv sau altul devian]a. Aceast\ ipotez\ ne-a determinat
s\ ne interes\m de factorii care favorizeaz\ o rec]ie slab\ de respingere a devian]ilor.
Printre ace[tia au fost pu[i în eviden]\ existen]a normei de originalitate, ce încurajeaz\
evaluarea pozitiv\ a inova]iilor (Moscovici, 1979) [i împrejur\rile în care devian]a
faciliteaz\ îndeplinirea sarcinii. Intensitatea reac]iei de respingere poate varia [i în
func]ie de statutul deviantului. Hollander (1960) a ar\tat c\ grupurile au tendin]a de a
tolera non-conformismul membrilor cu statut înalt.

Scopul celor dou\ experimente pe care le prezent\m mai jos este de a reliefa un
alt factor ce contribuie la modelarea atitudinii membrilor grupului fa]\ de devian]i:
abilitatea cu care este f\cut actul deviant. Chiar dac\ nu poate explica reac]ia
colectiv\ de respingere sau de acceptare, abilitatea func]ioneaz\ ca un factor de
influen]\ la nivelul construirii impresiei [i, ca atare, la nivelul deciziei individuale cu
privire la r\spunsul în fa]a deviantului. Astfel, atitudinea depinde de percep]ia carac-
teristicilor actului deviant. ~n formarea impresiilor [i evaluarea comportamentelor
celorlal]i sîntem confrunta]i cu informa]ii foarte diverse despre inten]iile sau tr\-
s\turile lor. Cercet\rile în domeniul percep]iei persoanei au eviden]iat c\ nu toate
informa]iile au aceea[i pondere în formarea impresiei. De pild\, s-a studiat maniera
în care impresiile sînt marcate de informa]ia despre caracteristicile negative ale ]intei
[i s-a pus în eviden]\ o tendin]\ de a acorda mai mult\ importan]\ acestei informa]ii.
Efectul informa]iei negative (negativity effect) a fost atestat ca un factor de distorsiune
în percep]ia social\. Totu[i, s-a constatat c\ în percep]ia abilit\]ii celuilalt efectul nu
se manifest\ (Reeder [i Brower, 1979). Dac\ e adev\rat c\ abilitatea [i moralitatea
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constituie dou\ dimensiuni fundamentale care organizeaz\ impresiile pe care indivizii
le construiesc despre ceilal]i (Rosenberg [i Sedlack, 1973), atunci se pare c\ infor-
ma]ia negativ\ are o valoare diagnostic\ mai mare numai în domeniul moralit\]ii.
Distinc]ia dintre comportamentele [i tr\s\turile legate de moralitate, pe de o parte, [i
cele legate de abilitate, pe de alt\ parte, ne îng\duie s\ observ\m c\ în sfera abilit\]ii
informa]ia pozitiv\ este edificatoare � inferen]ele despre aceast\ tr\s\tur\ sînt mai
sigure cînd observatorul dispune de informa]ie pozitiv\ (Skowronsky [i Carlston, 1992;
Martijn [.a., 1992).

Demersul din studiul de fa]\ se inspir\ atît din cercet\rile din domeniul percep]iei
persoanei, cît [i din cele din domeniul devian]ei în raport cu normele de grup.
Ipotezele pe care inten]ion\m s\ le test\m se refer\ la situa]ia în care observatorul
trebuie s\ emit\ simultan judec\]i despre tr\s\turile de abilitate [i moralitate. Actul
deviant este prin excelen]\ un act care centreaz\ aten]ia observatorului pe tr\s\turile
de moralitate ale actorului. Dar, foarte frecvent, odat\ cu informa]ia despre aceste
caracteristici, observatorului îi este furnizat\ [i informa]ie legat\ de abilitatea
deviantului. ~n manipul\rile experimentale de care vom da seama mai jos, am descris
o conduit\ ce contravenea normelor morale [i de grup, f\cînd evident caracterul s\u
abil sau inabil [i am cerut subiec]ilor s\ emit\ judec\]i asupra ei în diferite contexte;
am încercat astfel s\ g\sim o rela]ie între dexteritatea deviantului [i evaluarea
devian]ei de c\tre un observator. ~n acela[i timp, scopul cercet\rii a fost de a deter-
mina m\sura în care respingerea devian]ilor de c\tre membrii grupului depinde de
abilitatea cu care este înf\ptuit actul deviant.

Ambele experimente se intereseaz\ de devian]a din circula]ia rutier\, pe care o
socotim exemplar\ pentru ceea ce am numit �devian]\ lejer\�, opus\ devian]ei grave.
Ipoteza general\ este c\ dexteritatea deviantului influen]eaz\ atitudinea observatorului
cu privire la gravitatea devian]ei. Combinarea informa]iei negative (transgresarea
normei) cu cea pozitiv\ (gradul ridicat de abilitate) poate duce la o distorsionare a
percep]iei sociale, un �bias� introdus de abilitate în percep]ia devian]ei [i a
moralit\]ii.

EXPERIMENTUL 1

Una din cele mai cunoscute dinamici psiho-sociale în rela]iile intergrupuri const\ în
favorizarea in-group-ului (Brewer, 1979). Indivizii au în general tendin]a de a discri-
mina grupurile din care nu fac parte [i de a favoriza grupurile de apartenen]\. Tajfel
[i colaboratorii s\i au descoperit c\ acest efect este provocat de simpla categorizare,
de resim]irea dihotomiei cîmpului social în in-group [i out-group. ~n afara acestei
explica]ii cognitive, pe care o va dezvolta Turner în teoria auto-categoriz\rii (Turner
[.a., 1987), Tajfel a avansat o explica]ie motiva]ional\. Potrivit teoriei identit\]ii
sociale, auto-evalu\rile indivizilor depind de apartenen]a lor la diferite grupuri. Din
aceast\ pricin\, ei încearc\, prin compara]ii sociale favorabile, s\ men]in\ o identitate
pozitiv\ pentru grupurile ai c\ror membri sînt. Astfel, discriminarea out-group-ului e
un rezultat al stimei de sine [i al nevoii de identitate social\ pozitiv\ (Tajfel [i Turner,
1986). ~n cele ce urmeaz\, vom folosi aceast\ tendin]\ fireasc\ a subiec]ilor pentru a
ar\ta c\ percep]ia devian]ei membrilor in-group-ului este diferit\ de cea a membrilor
out-group-ului.

~ntr-o paradigm\ asupra circula]iei rutiere, primul experiment introduce dou\
variabile. Gradul de abilitate cu care este s\vîr[it actul deviant � în spe]\, o dep\[ire
neregulamentar\ � constituie una din variabilele independente. Subiec]ilor le este

{. BONCU, C. D~R}U
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descris\ dep\[irea, ce este efectuat\ fie cu o mare dexteritate, fie cu o deosebit\
stîng\cie. O a doua variabil\ prive[te apartenen]a categorial\ a deviantului. ~ntr-un
caz, el apar]ine in-group-ului, fiind prezentat ca ie[ean. ~n cel\lalt caz, el este cet\-
]ean al Republicii Moldova. (Am ales acest out-group pentru c\ membrii lui sînt
prezen]i în traficul ie[ean [i pentru c\ este relativ neutru conotat, cel pu]in în raport
cu ru[ii sau ucrainienii.)

O prim\ ipotez\ se refer\ la efectele abilit\]ii: de manier\ general\, în cazul
devian]ei în traficul auto a membrilor propriului grup ne a[tept\m ca respingerea
(respectiv condamnarea) deviantului s\ varieze invers propor]ional cu dib\cia cu care
este s\vîr[it actul.

Cea de-a doua ipotez\ este legat\ de bias-ul in-group [i prive[te influen]a aparte-
nen]ei categoriale a deviantului asupra percep]iei comportamentului deviant. Ipoteza
aceasta anticipeaz\ o interac]iune între cele dou\ variabile independente: con-
damnarea deviantului apar]inînd out-group-ului va fi mai sever\ atunci cînd el este
foarte abil, [i mai pu]in sever\ cînd este lipsit de abilitate.

Metoda

Subiec]i � 80 de subiec]i, studen]i în anul I [i II ai sec]iei de psihologie de la Univer-
sitatea �Al.I. Cuza� din Ia[i, au participat la acest experiment pe baz\ de voluntariat.

Plan experimental � ~ntr-un plan factorial 2x2 au fost manipulate abilitatea devian-
tului (mare vs. redus\) [i apartenen]a lui categorial\ (ie[ean vs. basarabean).

Procedur\ � Experimentul a avut la baz\ un chestionar. Subiec]ii au fost împ\r]i]i
în patru grupuri experimentale: ie[ean abil, ie[ean inabil, basarabean abil, basa-
rabean inabil. Fiec\rui subiect i s-a înmînat un chestionar ce con]inea în debut o
informare succint\ despre un eveniment de trafic. Textul relata o dep\[ire efectuat\
neregulamentar, men]ion`nd gradul de dexteritate a automobilistului. ~n partea a doua
a chestionarului, participan]ii erau invita]i s\ r\spund\ la cîteva întreb\ri. Principala
variabil\ dependent\ a fost amenda pe care subiectul ar aplica-o [oferului infractor,
m\surat\ pe o scal\ de la 0 la 200.000 lei, cu grada]ii la fiecare 10.000. Alte variabile
dependente au fost concordan]a estimat\ de subiec]i între comportamentul [oferului [i
normele de circula]ie sau între acest comportament [i regulile de moral\. Ambele
m\sur\tori au fost efectuate pe scale în 21 de puncte.

Rezultate

Unul din efectele cele mai notabile din acest experiment este, fire[te, favorizarea
in-group-ului. Cum era de a[teptat, cînd e vorba de a aplica o pedeaps\ (în cazul
nostru, o amend\) subiec]ii sînt mai indulgen]i cu propriul grup [i mai intransigen]i
cu out-group-ul. ~n plus, o analiz\ de varian]\ efectuat\ asupra r\spunsurilor subiec-
]ilor la aceast\ întrebare reflect\ interac]iunea postulat\ de noi a celor dou\ variabile
independente, chiar dac\ avem de-a face numai cu o tendin]\: F1/80 = 3062,
p<.09. Mediile indic\ faptul c\ ie[eanului abil i se aplic\ o amend\ mai mic\ decît
ie[eanului inabil (m = 6.45 fa]\ de m = 9.40), cît\ vreme basarabeanul abil prime[te
o amend\ mai mare decît basarabeanul inabil (m= 11,35 în raport cu m = 10,65).

~n ce prive[te rela]ia moralitate � abilitate a[a cum a fost anticipat\ de noi, ea se
confirm\: delicven]ii abili din trafic, fie c\ apar]in in-group-ului, fie out-group-ului,
sînt percepu]i ca fiind mai morali decît cei lipsi]i de dexteritate.

~n fine, datele indic\ atitudinea permisiv\ a subiec]ilor fa]\ de infrac]iunile din
circula]ia rutier\. La întrebarea �cîte infrac]iuni trebuie s\ comit\ cineva în circula]ie
pentru a fi considerat un deviant?�, media r\spunsurilor este 5,73. Subiec]ii au apreciat
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c\ 28,14% din cei ce încalc\ frecvent regulile de circula]ie nu au niciodat\ accidente
[i c\ aproape jum\tate (48,83%) din infrac]iunile din trafic r\mîn nesanc]ionate de poli]ie.

Discu]ie

Rezultatele indic\ faptul c\ în devian]a din trafic percep]ia actului este influen]at\
de abilitatea cu care este f\cut. Participan]ii au tendin]a de a aprecia comportamentul
deviant abil ca mai pu]in grav, atît atunci cînd este raportat la regulile de moral\, cît
[i la regulile de circula]ie. Aceast\ confirmare ne îng\duie s\ afirm\m c\ abilitatea
constituie unul din factorii ce determin\ includerea devian]ei din circula]ia rutier\ în
categoria devian]ei lejere. Astfel de comportamente, de[i flagrant antisociale [i extrem
de d\un\toare, nu sînt condamnate de grup sau, în orice caz, grupul ezit\ s\ exercite
presiuni asupra acelora dintre membrii s\i care le comit.

EXPERIMENTUL 2
~ntr-un studiu recent, Pérez (1996) a f\cut o distinc]ie între devian]a grav\ (furt,
perversiune sexual\) [i devian]a mai pu]in grav\ (devian]a în traficul auto, excesul de
alcool). Autorul a demonstrat viabilitatea distinc]iei, ar\tînd c\ devian]a lejer\ este
acceptat\ de subiec]i ca f\cînd parte din stereotipul in-group-ului; dimpotriv\,
subiec]ii au refuzat s\ admit\ c\ o tr\s\tur\ ca înclina]ia spre perversiuni sexuale ar
putea face parte din imaginea propriului grup [i au discriminat out-group-ul pe aceast\
dimensiune.

Inten]ia noastr\ a fost de a testa, în al doilea experiment, ipoteza dup\ care facto-
rul abilitate poate servi la diferen]ierea devian]ei lejere, nesanc]ionate întotdeauna de
grup, de devian]a grav\, condamnabil\ [i func]ionînd ca un criteriu precis de exclu-
dere. Dup\ opinia noastr\, abilitatea deviantului influen]eaz\ în manier\ diferit\ per-
cep]ia actului de devian]\ lejer\ în compara]ie cu percep]ia actului de devian]\ grav\.
Am constatat deja în experimentul anterior c\ în cazul devian]ei tolerate de grup
abilitatea mare a comportamentului favorizeaz\ o atitudine indulgent\, iar abilitatea
sc\zut\ conduce la o evaluare negativ\ a moralit\]ii actului. Efectul ar fi invers,
potrivit ipotezei fundamentale ce urmeaz\ s\ fie probat\, pentru devian]a grav\: cu
cît un act este s\vîr[it cu mai mult\ abilitate, cu atît el este mai condamnabil.

Metoda

Subiec]i � Experimentul de fa]\ s-a bucurat de participarea a 64 de studen]i ai sec]iei
de psihologie de la Universitatea �Al.I. Cuza� Ia[i.

Plan experimental � Cercetarea s-a desf\[urat potrivit unui plan factorial 2x2, în
care au fost manipulate: tipul de devian]\ (lejer\ vs. grav\) [i gradul de abilitate al
deviantului (mare vs. redus\).

Procedur\ � Manipularea s-a f\cut prin intermediul unui chestionar asem\n\tor
celui utilizat în cadrul experimentului 1. De aceast\ dat\, informa]ia fictiv\ furnizat\
subiec]ilor se referea fie la un act de devian]\ lajer\, fie la un act de devian]\ grav\.
Pentru întîiul tip am ales exemplul unei dep\[iri efectuate necorespunz\tor, în timp ce
devian]a grav\ era exemplificat\ printr-o agresiune comis\ de un tîn\r asupra unui
b\rbat între dou\ vîrste. Ambele tipuri de comportamente deviante erau înf\]i[ate ca
abile sau ca lipsite de acest\ caracteristic\. Principalele variabile dependente au fost
m\sura în care deviantul poate fi recuperat [i reintegrat în societate [i gradul de
moralitate al comportamentului. S-a luat o m\sur\ [i pentru pedeapsa pe care subiec]ii
ar aplica-o deviantului. Ipotezele secundare s-au referit la:

{. BONCU, C. D~R}U
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1. impactul abilit\]ii asupra percep]iei antecedentelor deviantului: cu cît acesta este
mai abil, cu atît se va aprecia c\ el a f\cut [i înainte acest act, [i aceasta mai ales
în devian]a grav\.

2. felul în care abilitatea influen]eaz\ aprecierea subiec]ilor despre posibilitatea repe-
t\rii actului.

3. rela]ia dintre abilitate [i tipul de atribuire pe care observatorul o face asupra
actului deviant � în aceast\ privin]\ am anticipat c\ dexteritatea mare a deviantului
conduce la o atribuire intern\.

Rezultate

Un prim rezultat care ne-a interesat a fost verificarea distinc]iei dintre devian]a
lejer\ [i cea grav\. Pentru confirmarea juste]ei acesteia ne-am slujit de evaluarea de
c\tre subiec]i a moralit\]ii actului, constînd o diferen]\ semnificativ\. De asemenea,
diferen]a dintre tipurile de devian]\ se reflect\ în r\spunsurile celor patru grupuri de
subiec]i la întrebarea: �considera]i c\ un astfel de comportament este tipic pentru
români?�. Subiec]ii declar\ c\ devian]a lejer\ este tipic\, iar cea grav\ nu este.

~n ce prive[te testarea ipotezei fundamentale a studiului, [i anume interac]iunea
celor dou\ variabile, ea n-a fost confirmat\ satisf\c\tor pe dimensiunea moralit\]ii.
Analiza de varian]\ pe aceast\ m\sur\ relev\ un efect simplu al tipului de devian]\
(F1/64 = 35.132, p < .001), efectul abilit\]ii ca [i efectul combinat al celor dou\
variabile fiind nesemnificative. Totu[i, socotim c\ ipoteza este pe deplin adeverit\ de
o alt\ analiz\, cea asupra r\spunsurilor la întrebarea dac\ deviantul poate sau nu s\
fie recuperat: subiec]ii au apreciat c\ deviantul abil din trafic are mai multe [anse de
a fi recuperat în compara]ie cu cel inabil (m =16,25 fa]\ de 14,75), iar deviantul abil
ce a comis agresiunea e mai greu recuperabil decît agresorul inabil (m = 12.38 fa]\
de 17.13, F1/64 = 6.202, p < .016).

Un efect proeminent am constatat pe dimensiunea evalu\rii de c\tre subiec]i a
posibilit\]ii ca deviantul s\ fi comis [i înainte acte neconforme legilor: dac\ în ce
prive[te devian]a din trafic diferen]a este nesemnificativ\, pentru devian]a grav\ efectul
este evident: m = 15.63 în compara]ie cu m = 7, 31, F1/64 = 9.454, p < .003.

~n sf`r[it, se cuvine s\ mai raport\m confirmarea ipotezei cu privire la tipurile de
atribuire: comportamentul devian]ilor abili este pus într-o m\sur\ mai mare pe seama
unor factori personali, iar cel al devian]ilor inabili mai curînd pe seama situa]iei.

Discu]ie

Experimentul din urm\ a confirmat interac]iunea abilit\]ii [i a tipului de devian]\.
Acest efect explic\, în opinia noastr\, indiferen]a membrilor grupului fa]\ de devian]a
din trafic [i ezitarea lor de a-l condamna pe deviant.

Faptul c\ abilitatea nu influen]eaz\ evaluarea subiec]ilor asupra probabilit\]ii ca
actul deviant s\ fi avut loc [i înainte indic\ pur [i simplu c\ aceste acte sînt foarte
frecvente, c\ fiecare din noi are antecedente în aceast\ privin]\.

Concluzii

Abilitatea influen]eaz\ de manier\ decisiv\ percep]ia devian]ei în domeniul circula]iei
rutiere. ~n devian]a lejer\, care este mai pu]in condamnabil\ din punct de vedere
moral [i pe care grupurile par s\ o îng\duie, dexteritatea deviantului deformeaz\
percep]ia observatorului de a[a natur\ încît un act deviant executat foarte abil ajunge
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relativ scuzabil. Cît despre devian]a grav\, efectul abilit\]ii se manifest\ de manier\
invers\. De[i e posibil ca, în general, în percep]ia celuilalt informa]iile privind mora-
litatea s\ aib\ întîietate (Martijn [.a., 1992), credem c\ am izbutit s\ demonstr\m c\
în devian]a u[oar\ informa]ia despre tr\s\turile legate de abilitate poate face ca mora-
litatea comportamentului deviant s\ fie apreciat\ cu mai mult\ indulgen]\. ~n orice
caz, acest comportament este judecat dup\ un dublu standard [i de multe ori criteriul
abilit\]ii pare s\ aib\ prioritate în fa]a celui moral.

Chiar dac\ experimentele de mai sus nu surprind o dinamic\ de grup, dinamic\
ce-ar putea explica reac]ia de non-respingere a devian]ilor din trafic, ele descriu unul
din factorii deosebit de importan]i ce ac]ioneaz\ la nivel individual. Perceperea
gradului de dexteritate a actului non-conformist marcheaz\ evaluarea pe care fiecare
membru al grupului o are asupra gravit\]ii devian]ei [i, implicit, asupra [anselor de a
reintegra deviantul în grup. Ca atare, abilitatea comportamentului deviant este unul
din factorii ce pot explica atitudinea permisiv\ a grupului în fa]a devian]ei în raport
cu regulile de circula]ie.
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O reconsiderare a s\r\ciei:
autonomizarea [i drepturile cet\]enilor

John Friedmann1

~ncep acest eseu cu o oarecare aprehensiune. Cine are nevoie de p\rerea `nc\ unui
specialist `n privin]a s\r\ciei? ~n ciuda unui flux ne`ntrerupt de articole [i lucr\ri
consacrate s\r\ciei � s`nt cel pu]in 40 de ani de c`nd eu `nsumi am `nceput s\ scriu
despre acest subiect � ea exist\ `nc\ `n jurul nostru. Uzinele [tiin]ifice continu\ s\
lucreze iar doctorii `n statistic\ muncesc f\r\ `ncetare pentru a demonstra c\ puterile
publice urm\resc `ndeaproape problema s\r\ciei [i o au sub control. La urma urmei,
exist\ ]\ri unde s\r\cia este practic invizibil\: de exemplu, Suedia sau Elve]ia. O
problem\ imperceptibil\. S\ ne g`ndim la Bangladesh. Cu siguran]\ este vorba despre
o ]ar\ s\rac\, `ns\ cum a[ concepe eu s\r\cia dac\ a[ fi din Bangladesh (ceea ce nu
s`nt)? Unii locuitori ai Bangladeshului tr\iesc foarte comod [i s`nt chiar boga]i, `ns\
fermierii stabili]i pe cursul superior al r`ului Brahmaputra nu [i-ar putea compara
deloc soarta cu cea a agricultorilor elve]ieni. Se consider\ oare locuitorii
Bangladeshului s\raci, [i `n raport cu ce [i cu cine?

Un alt exemplu, China care, `n 1949, se afla printre ]\rile cele mai s\race dintre
cele s\race. Odat\ cu venirea comuni[tilor la putere, Mao Tsedung a promis fiec\rui
cet\]ean un �bol de orez din fier�, simboliz`nd o protec]ie social\ de baz\, [i a
introdus bicicleta [i comuna. ~n anii �50 [i �60, observatorii str\ini din China se
`ntorceau `n Vest stupefia]i, anun]`nd Occidentului uluit c\ s\r\cia a disp\rut din
aceast\ ]ar\: poate c\ locuitorii Chinei erau `nregimenta]i iar via]a lor era limitat\,
`ns\ nici la ora[, nici la sat nu se mai vedea cel mai mic semn de s\r\cie. Apoi au
venit reformele post-maoiste [i a redevenit acceptabil\ ideea c\ unii puteau ajunge la
prosperitate. Disp\ruse cenu[iul vie]ii chineze pe care numero[i occidentali `l soco-
tiser\ at`t de `ngrijor\tor. Pie]ele au reap\rut triumfal `n ora[ele Chinei. La fel [i
s\r\cia.

Economi[tii occidentali prev\d c\ dac\ China `[i men]ine indicatorul de cre[tere
economic\ mult deasupra celui de cre[tere demografic\, s\r\cia va disp\rea cu sigu-
ran]\ pe parcursul unei singure genera]ii. Pie]ele de munc\ se vor extinde, salariile
vor cre[te, iar oamenii se vor muta acolo unde vor exista locuri de munc\. Celebrul
tur de prestidigita]ie al capitalismului, s-ar putea spune. Ceea ce ne `ndrept\]e[te

1. Profesor la Universitatea din Los Angeles.
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convingerea profund ancorat\ c\ s\r\cia generalizat\ nu este o fatalitate ci un produs
al istoriei. ~ns\, dac\ economi[tii au dreptate, de ce mai exist\ `nc\ o p\tur\ a s\ra-
cilor `n Statele Unite, ]ara care a f\cut tot ce preconizeaz\ ei: a creat o pia]\ liber\, a
permis libera circula]ie a m`inii de lucru [i a p\strat un indice de cre[tere suficient. ~n
pofida acestui lucru, o cincime a popula]iei (circa 50 de milioane de persoane) tr\ie[te
ast\zi `n s\r\cie `n Statele Unite 1.

E r`ndul filozofilor. Pentru ei totul se `nv`rte `n jurul contradic]iei dintre libertate
[i egalitate. Putem `ncerca s\ fim cu to]ii egali, spun ei, `ns\ numai cu pre]ul libert\]ii
noastre. Sau ne putem bucura cu to]ii de libertate `ns\ trebuie sacrificat\ egalitatea.
Dup\ ce au formulat astfel problema, o mare parte a filozofilor opteaz\ pentru
libertate, chiar dac\ mai exist\ unii care se cramponeaz\ de solu]ia intermediar\ a
statului-providen]\, `n care o mic\ parte a libert\]ii este sacrificat\ pentru mai mult\
egalitate � dar, [i `n aceste cazuri, statisticienii `[i arboreaz\ cifrele: zilele statului-
-providen]\ s`nt num\rate, spun ei. }\rile capitaliste nu-[i mai pot permite f\r`ma de
egalitate pe care au reu[it s-o instaureze. Rebeliunea fiscal\ este gata s\ explodeze.
Proprietarii vor s\-[i p\streze pentru ei `n[i[i banii, `n loc s\-i verse `n m`inile unei
administra]ii hipertrofiate. S\r\cia se va extinde probabil, `ns\ ([i acum intr\ `n scen\
morali[tii) cei `nghi]i]i de ea nu [i-o vor mai putea repro[a dec`t lor `n[i[i. Ei prefer\
via]a u[oar\, asigurat\ de indemniza]ia de [omaj, muncii dure a cet\]eanului onest.
Ei tr\iesc de azi pe m`ine [i nu se g`ndesc dec`t la pl\cerile imediate ale vie]ii, f\r\ a
se `ngrijora pentru viitor. Nu exist\ nimic r\u `n a te `mbog\]i, ne asigur\ morali[tii,
f\c`ndu-se ecoul doctrinei oficiale a Partidului Comunist Chinez. ~mbog\]irea este
pre]ioasa recompens\ a celui ce risc\, munce[te [i `[i investe[te banii astfel `nc`t s\-i
poat\ aduce un profit.

Dar nici chiar morali[tii nu au inima de piatr\. De altfel, boga]ii s`nt deranja]i la
vederea s\racilor care le amintesc mereu de procentul tot mai mare din venit care
serve[te la protejarea bunurilor lor: poli]ie, `nchisori, g\rzi private. Din aceast\
cauz\ ei cheltuiesc pu]in din banii lor pentru a da economiei o �fa]\ uman\�. Banca
Mondial\ a acordat guvernului mexican un `mprumut modic pentru asigurarea unor
servicii sociale de baz\ s\racilor [i, pe de alt\ parte, un `mprumut de dou\ ori mai
mare pentru sprijinirea sistemului bancar (�Los Angeles Times�, 29 iunie 1995).
Institu]iile s`nt `ncurajate s\ fac\ mai mult pentru cei f\r\ ad\post m\rind bugetul
poli]iei. (~n grupurile semioficiale de consiliere a politicienilor cu putere de decizie,
se pune problema trierii, altfel spus, de a decide cine trebuie salvat [i cine trebuie
abandonat.)

Av`nd `n vedere aceast\ ampl\ panoram\ � f\r\ a mai men]iona �suprapopularea
malthusian\� care ar necesita `nc\ un capitol � `ncepem s\ `n]elegem de ce unii
sociologi [i planificatori au `nceput s\ caute solu]ii de emancipare care, prin auto-
organizare, s\ dea s\racilor instrumente de putere (empowerment). Dac\ Societatea [i
Statul abandoneaz\ s\racii, ce le mai r\m`ne acestora de f\cut? F\r\ `ndoial\,
autoorganizarea nu le-ar aduce altceva dec`t un mijloc de supravie]uire, chiar dac\
acesta ar reprezenta o modalitate de p\strare a demnit\]ii [i respectului de sine. Mai
mult, s`nt toate [ansele ca societatea, `n totalitatea ei, s\ le aprobe eforturile pentru
rezolvarea problemelor de subzisten]\ prin cooperare, [i ar putea chiar s\-i sprijine,
cu condi]ia ca aceast\ auto-organizare s\ nu `mbrace o expresie politic\ prea strident\
care s\ cear\ `n mod zgomotos o schimbare a ordinii deja stabilite. Cooperative, da,
r\scoale, nu.

~n acest eseu voi vorbi despre empowerment, un termen extrem de greu de tradus
din englez\ `n alte limbi. Cuv`ntul power pe care `l con]ine este plin de amenin]\ri.

J. FRIEDMANN
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�Puterea� este o dimensiune a tuturor raporturilor umane. O mare parte a comporta-
mentului nostru este determinat\ de dorin]a de a o folosi (puterea), de a o m\ri pe
cea pe care o de]inem, de a modifica raporturile de putere. Voi folosi aici termenul
`ntr-un sens pozitiv, adic\ nu va fi vorba despre puterea de �a-i oprima pe al]ii� sau
de a �provoca suferin]e�, ci de o capacitate, cum este cea de a citi sau scrie, care
confer\ o anumit\ putere. Este evident c\ exist\ [i alte modalit\]i de a vorbi despre
putere: dou\ exemple `n acesta privin]\ ar fi practica politicii [i respectul de sine.
Voi reveni la aceasta pe scurt, `ns\ m\ voi referi la puterea care permite oamenilor s\
se ajute pe ei `n[i[i. Ea nu este o �solu]ie� a s\r\ciei [i cu at`t mai pu]in a dilemei:
libertate sau egalitate. Auto-ajutorarea este un simplu mijloc de supravie]uire sub
amenin]area trierii 2.

~n sec]iunea urm\toare, voi aborda semantica s\r\ciei, manierele diverse de a ne
referi la ea [i ceea ce ne spun ele despre ideologiile adiacente. Voi propune modalit\]i
de a face fa]\ acestui fenomen c\ruia cu to]ii dorim s\-i sc\p\m. ~n sec]iunea a III-a,
voi analiza `ndeaproape modelul de autonomizare `n `ncercarea de a-i da form\ [i
consisten]\. La urm\, voi demonstra necesitatea de a g\si forme noi de guvernare
democratic\ `n care acest model poate s\ func]ioneze. Voi `ncheia eseul cu un mic
discurs speculativ, f\c`nd planuri himerice.

Semantica s\r\ciei

~n ]\rile anglo-americane, exist\ cel pu]in patru tipuri de discurs pe tema s\r\ciei:
discursul administrativ, discursul moralist, discursul [tiin]ific [i discursul strategic
care provine direct din militantismul social al s\racilor `n[i[i. Aceste patru perspective
s`nt expuse detaliat `n continuare.

Discursul administrativ

Popula]ia cu venit mic, s\r\cia absolut\, s\r\cia relativ\

Ace[ti trei termeni s`nt cel mai des folosi]i [i apeleaz\ la criterii �obiective�, ale
venitului, de obicei, pentru a clasa oamenii `ntr-o categorie sau alta. Aceste criterii se
aplic\, de altfel, la fel de bine individului ca [i familiei, dar `ns\[i precizia lor tinde
s\ pun\ `n umbr\ faptul c\ alegerea unui prag de s\r\cie, cu rolul de a face distinc]ia
`ntre cei socoti]i s\raci [i cei care nu s`nt, este `n esen]\ un act politic. Ridicarea sau
cobor`rea pragului de s\r\cie cu c`]iva dolari poate face s\ varieze considerabil num\-
rul persoanelor clasate `n fiecare categorie [i dreptul lor la anumite forme de asisten]\
public\. Folosirea venitului drept criteriu sugereaz\ faptul c\, dintr-o perspectiv\
administrativ\, ceea ce se afl\ `n joc `nainte de toate este puterea de consum a s\ra-
cilor. ~n ]\rile foarte s\race unde, probabil, venitul este mai pu]in pertinent sau unde
nu exist\ statistici disponibile, un alt criteriu al s\r\ciei ar putea fi consumul de
calorii. Exprim`ndu-l `n unit\]i monetare [i aplic`nd un procentaj fix pentru �chel-
tuieli diverse�, putem ob]ine pragul de s\r\cie oficial, folosind `nc\ o dat\ venitul
drept criteriu decisiv.

Expresia venit mic este cel mai des folosit\ [i apare `n opozi]ie cu venitul mediu [i
mare, uneori chiar ca eufemism pentru a nu stigmatiza s\r\cia celor care se afl\ `n
aceast\ categorie.
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Pragul de s\r\cie serve[te la separarea celor care se g\sesc sub el � `n s\r\cia
absolut\ � de cei care s`nt clasa]i `n func]ie de venitul restului societ\]ii (de exemplu,
cincimea cea mai de jos) [i care corespund s\r\ciei a[a-zis relative. Acest al doilea
adjectiv las\ s\ se `ntrevad\ pertinen]a politic\ a inegalit\]ii veniturilor `n interiorul
economiei [i ar putea sugera m\suri de redistribuire a veniturilor `n locul interven-
]iilor directe, cum este cazul s\r\ciei absolute.

Conform dic]ionarului, s\r\cia este starea `n care se afl\ cel f\r\ sau aproape �f\r\
avere�, care nu posed\ deloc sau pu]ine bunuri materiale. Se poate remarca faptul c\
folosirea administrativ\ a termenului este mai restrictiv\ deoarece se refer\ strict la
fluxul veniturilor [i nu la bunuri sau avere. Se poate trage concluzia c\, potrivit
teoriei capitalului uman, s\racii s`nt defavoriza]i [i sub aspectul anumitor �bunuri�
cum ar fi s\n\tatea [i educa]ia, ceea ce duce cu g`ndul la un ansamblu de solu]ii
diferite pentru programele de redistribuire a veniturilor sau de protec]ie social\, de
exemplu. ~n sf`r[it, se va putea observa c\ popula]ii destul de numeroase, provenite
din popoare autohtone sau tribale, vor prefera, f\r\ `ndoial\, s\ tr\iasc\ `n mare parte
sau complet `n afara sistemului capitalist, cultiv`nd modurile lor tradi]ionale de via]\.
~n cazul lor, s\r\cia ar putea semnifica un cu totul alt lucru dec`t �puterea de consum�
[i termenul [i-ar pierde complet semnifica]ia.

Discursul moralist

S\racii exalta]i, cei afla]i `n mizerie, indigen]ii, s\racii muncitori, s\racii
merituo[i, s\racii de bun\ voie, clasele periculoase, clasele populare

Cea mai mare parte a acestor termeni, `ns\ nu to]i, indic\ faptul c\ `n[i[i s\racii
poart\ responsabilitatea s\r\ciei lor. Termenii implic\ o judecat\ moral\ care, `ntr-un
anumit context, poate avea [i o semnifica]ie religioas\ sau politic\.

Biblia vorbe[te despre s\raci ca despre acei preaferici]i care trec prin urechile
acului pentru a p\trunde `n ~mp\r\]ia Cerurilor (ceea ce boga]ii nu vor putea face):
deci, s\racii s`nt considera]i a fi favoriza]i de Dumnezeu. ~n consecin]\, multe religii
`ncurajeaz\ caritatea fa]\ de ei, iar unele ordine religioase chiar fac un jur\m`nt de
s\r\cie (c\lug\rii cer[etori � franciscanii, dominicanii etc.). Termenii mizer [i
indigent s`nt mai cuprinz\tori, chiar dac\ mai pu]in exac]i dec`t termenii adminis-
trativi corespunz\tori [i, `n orice caz, au o origine mult mai veche. Mizeria trimite la
s\r\ci(re)a absolut\, iar indigen]a este echivalent\ cu �nevoia�, de unde vine
�nevoia[�. S\racii muncitori (harnici) s`nt adeseori numi]i merituo[i, `n sensul c\ duc
o via]\ laborioas\ [i f\r\ repro[, `n timp ce s\racii nemerituo[i (buni pentru triere)
s`nt considera]i parazi]i sociali. ~n retorica burghez\ a sec. al XIX-lea, ei s-ar fi
`ncadrat `n clasele periculoase, vicioase [i libertine, [i `nclinate spre revolt\. Percepu]i
ca o amenin]are la adresa stabilit\]ii [i ordinii burgheze, `n cel mai bun caz ei se
vedeau pu[i la munc\ `n ospicii sau, `n totalitate, `ndep\rta]i, retra[i din rela]iile cu
cei de teapa lor (`nchisori, orfelinate etc.).

~n sf`r[it, expresia clase populare este preferat\ de c\tre anumite cercuri politice
de st`nga, o versiune actualizat\ a �maselor� din retorica politic\ a celei de-a doua
Interna]ionale. Cei doi termeni cuprind ceea ce [tiin]ele sociale moderne numesc
�clasele defavorizate� [i ceea ce marxi[tii de acum un secol numeau lumpen-
-proletariat. Putem deduce de aici faptul c\ marea majoritate a claselor populare se
`nscrie `n categoria administrativ\ a celor cu venit mic.
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Discursul [tiin]ific

S\r\cia structural\, excluderea, marginalizarea, exploatarea

Ca o regul\ general\, fiecare dintre ace[ti termeni [i teoriile care le s`nt asociate
implic\ faptul c\ s\racii s`nt victime ale unor for]e din afara sferei lor de control. {i
fiecare dintre ace[ti termeni necesit\ un ansamblu de solu]ii diferite. F\r\ a avea
inten]ia s\ citez aici suma impresionant\ de scrieri consacrate fiec\reia dintre aceste
no]iuni [i, mai pu]in chiar, s\ m\ angajez `ntr-o dezbatere teoretic\, m\ voi limita la
`ncercarea de a caracteriza, pe c`t posibil exact, ceea ce fiecare dintre ace[ti termeni
reprezint\ `n discursul [tiin]elor sociale.

Potrivit analizelor s\r\ciei structurale, s\r\cia este produsul datelor (condi]iilor
date) numite structurale, ale ordinii socio-economice, care, de exemplu, tinde s\
creeze excese de for]\ de munc\ pe pia]\ sau s\ antreneze un exod al ]\ranilor f\r\
proprietate, smul[i de pe p\m`ntul lor. ~ntr-un sens mai larg, sistemul capitalist
intrinsec inegalitar este responsabil de propagarea s\r\ciei. ~ntr-un sens mai restr`ns,
solu]iile propuse cuprind deseori crearea de locuri de munc\ [i de programe de repro-
filare `n caz de [omaj [i de reforme agrare de tipul: �P\m`nt al ]\ranilor�, atunci
c`nd ace[tia s`nt deposeda]i de el.

Excluderea este un termen mai contestat, considerat sugestiv pentru excluderea
anumitor grupuri din circuitul acumul\rii de capital [i/sau a �p\r]ii ce li se cuvine�
din fructele expansiunii economice. El trimite implicit la o definire structural\ a
s\r\ciei. Aceasta ridic\ `n mod special `ntrebarea dac\ modelul neoliberal de cre[tere
economic\ `n prezent hegemonic\ exclude `n mod sistematic categorii `ntregi de
oameni care, `n practic\, s`nt considerate drept excesive pentru acumularea de capital
total. Explica]iile exclusiviste s`nt al\turate deseori teoriilor partizanilor dezvolt\rii
durabile, `n care durabilitatea trimite la condi]ii suportabile nu numai din punctul de
vedere al mediului `nconjur\tor, dar [i pe plan social, obiectivul fiind dominarea `n
cadrul modelului capitalismului modern de acumulare primitiv\.

Termenul marginalizare apar]ine vocabularului marxist unde deseori este prezent
`n teoria valorii fondat\ pe timpul de lucru [i de exploatare. At`t timp c`t o clas\
social\ poate ob]ine de la muncitori �extra munc\� (munc\ `n afara celei necesare
pentru reproducerea zilnic\ a for]ei lor de munc\), vor exista nivele de s\r\cie
inacceptabile din punct de vedere moral. Cu toate acestea, ac]iunea organizat\ a clasei
muncitoare este capabil\ s\ modifice regimul de exploatare [i s\ amelioreze condi]iile
de via]\ ale exploata]ilor.

Vocile s\racilor

Deposedarea

Teoria deposed\rii s-a n\scut din eforturile depuse de s\raci pentru a-[i procura cele
necesare `n ce prive[te locuin]a, alimenta]ia, siguran]a [i altele, prin autoorganizare [i
lupte politice. ~n consecin]\, s\r\cia se define[te ca o form\ de deposedare; `n mod
contrar, solu]iile trebuie c\utate `n eforturile de autonomizare colectiv\ ale s\racilor.
Deposedarea are trei dimensiuni demne de re]inut: dimensiunea social\, care se
refer\ la faptul c\ s\racii nu au acces la resursele indispensabile pentru producerea
propriilor mijloace de subzisten]\; dimensiunea politic\, legat\ de faptul c\ s\racii
nu au o platform\ politic\ definit\ clar [i nu `[i pot face auzit\ vocea; [i dimensiunea
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psihologic\, corespunz\toare sentimentului lor interiorizat de absen]\ total\ a valorii
[i de supunere pasiv\ `n fa]a autorit\]ii. Cele trei s`nt interdependente, `ns\ distincte.

Dintr-o perspectiv\ strategic\, modelul adiacent de autonomizare se bazeaz\ pe
auto-organizarea s\racilor pentru supravie]uirea colectiv\. Scopul este asigurarea unui
acces m\rit la resursele indispensabile subzisten]ei. Chiar dac\ auto-organizarea are
un rol fundamental `n atingerea acestui scop, este necesar [i un ajutor din exterior,
mai ales din partea Statului, pentru ob]inerea de rezultate satisf\c\toare pe aceea[i
scar\ pe care este m\surat\ amploarea problemei. Pentru a atrage aten]ia Statului,
trebuie lansate mi[c\ri politice de protest care s\ revendice mijloacele de subzisten]\
ca pe un drept fundamental al fiin]ei umane. Autonomizarea psihologic\ este o conse-
cin]\ a particip\rii la ac]iunea colectiv\ [i a unei influen]e mai mari asupra mijloa-
celor de subzisten]\.

~ntr-un climat `n care se pare c\ opinia public\ aprob\ trierea s\racilor pe scar\
mondial\, nu pot exista reac]ii viabile la s\r\cie dec`t dac\ vin din partea s\racilor
`n[i[i. ~n continuare, voi expune `n detaliu un model de autonomizare, pentru ca `n
ultima parte s\ analizez consecin]ele politice pe care acesta le-ar putea genera din
punctul de vedere al conducerii afacerilor locale [i al reformei urbane.

Modelul de autonomizare

Cum s\-[i produc\ s\racii mijloacele de subzisten]\ c`nd circuitele acumul\rii de
capital le s`nt `n mare m\sur\ inaccesibile? Solu]ia este aici. ~n aceast\ sec]iune voi
prezenta un model de autonomizare 3 care mi se pare c\ aduce un r\spuns adecvat
problemei (examin`nd, `n acela[i timp, [i posibilele strategii de realizare a acestui
model).

Producerea mijloacelor de subzisten]\

1. Este necesar un model care s\ marcheze o schimbare de perspectiv\ `n raport cu
ipoteza curent acceptat\ [i preferat\ de economia neoclasic\, conform c\reia activi-
t\]ile celulei familiale s`nt `n principal axate pe consum, �producerea� (cu scop
lucrativ, se `n]elege) intervine mai ales `n afara c\minului, la uzin\ sau la birou 4.
Este cazul modelului de autonomizare care `[i atinge scopul consider`nd c\minul, [i,
mai precis, economia familial\, un centru de producere a mijloacelor de subzisten]\.
Desigur, familia practic\, `nc\, anumite forme de �consum�, aliment`ndu-se sau
privind televizorul, `ns\ acestea s`nt activit\]i care trebuie `nglobate [i integrate `n
producerea necesar\ a mijloacelor de subzisten]\ ce const\, de exemplu, din cultiva-
rea produselor cu care se hr\ne[te familia [i prepararea lor, procurarea apei,
str`ngerea [i sp\larea vaselor dup\ mese [i dintr-un venit suficient pentru a cump\ra
cele necesare prepar\rii meselor, cum ar fi o tigaie, oale [i caserole, o mas\ [i scaune,
combustibil, zah\r, sare, s\pun etc. Din acest punct de vedere, �masa� este produsul
unei munci familiale combinat\ cu resurse [i materiale care pot fi produse `n cadrul
c\minului sau cump\rate de pe pia]\.
2. Deoarece no]iunea de mijloace de subzisten]\ este limitat\ prin defini]ie, ea scap\
logicii acumul\rii capitaliste. Cel pu]in pe termen scurt, aceste mijloace se reduc la
�nevoi esen]iale� ale menajului. Pe termen lung, pe m\sur\ ce aceste �nevoi
esen]iale� s`nt satisf\cute, se poate ca noi nevoi s\ apar\ [i s\ devin\, la r`ndul lor,
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�esen]iale� � `ns\ aceast\ no]iune de mijloace de subzisten]\ nu con]ine nici un
echivalent al urm\ririi implacabile a profitului sub presiunea unei concuren]e care
for]eaz\ sistemul capitalist la un mar[ obsesiv al acumul\rii.
3. Acest model se bazeaz\ `n mod explicit � surs\ a validit\]ii sale � pe o economie
a[a-zis moral\ a raporturilor sociale care au la baz\ `ncrederea, sim]ul datoriei fa]\
de ceilal]i membri ai societ\]ii [i reciprocitatea (Ekeh, 1974; Lomnitz, 1977; Scott,
1976; Hyden, 1980). Economia moral\ este considerat\ un complement necesar al
economiei de schimb comercial (de pia]\), pentru c\ una nu ar exista f\r\ cealalt\.
Printre caracteristicile economiei morale se num\r\ munca voluntar\. Dac\ este
adev\rat c\ odat\ cu progresul rela]iilor de tip capitalist, acesta tinde s\ fie `nlocuit
de schimbul comercial, nu `nseamn\ c\ p`n\ [i economiile cel mai profund �capi-
talizate� nu se bazeaz\ pe voluntariat pentru a asigura eficien]a sistemului. ~n familiile
deposedate, raporturile sociale de economie moral\ reprezint\ o necesitate absolut
vital\, legat\ `n mod direct de supravie]uire.
4. Ca regul\ general\, familiile deposedate nu conteaz\ pe ele `nsele pentru produ-
cerea mijloacelor lor de subzisten]\. Ele se afl\ doar `n centrul raporturilor sociale
care contribuie `n diverse moduri la supravie]uirea lor:

� Raporturi cu membri ai familiei extinse, `n scopul `mp\r]irii veniturilor [i al
refacerii fondurilor;
� Raporturi cu prietenii [i vecinii, pentru orice fel de `nt`mpl\ri [i servicii m\runte
din via]a cotidian\;
� Raporturi cu organiza]iile din comunitatea local\, pentru ac]iuni colective [i
suport moral;
� Raporturi interne, deseori conflictuale, chiar `n interiorul c\minului.
Calitatea [i frecven]a raporturilor sociale ale celulei familiale s`nt variabile care

joac\ un rol important `n produc]ia mijloacelor de subzisten]\ de-a lungul timpului.
Celulele familiale care prezint\ conflicte interne, ai c\ror membri s-au rupt de restul
familiei lor [i de prieteni, care s`nt evitate de c\tre vecini sau care nu reu[esc s\ se
integreze `n organiza]iile comunit\]ii s`nt ne`nzestrate `n lupta pentru cucerirea
autonomiei lor. Pentru a se integra complet `n economia moral\, membrii unei familii
trebuie s\ se achite de anumite obliga]ii sociale, s\ demonstreze afec]iune reciproc\ [i
s\-[i dedice timpul socializ\rii [i ac]iunilor `n serviciul comunit\]ii. Dac\ aceste
investi]ii nu s`nt f\cute, economia familial\ devine din ce `n ce mai vulnerabil\.
5. Cu toate acestea, oric`t de ancorat ar fi un c\min `n economia moral\, el nu poate
supravie]ui mult timp `n economia de pia]\: `ntr-o lume capitalist\, oamenii au nevoie
de o munc\ generatoare de venituri. Pentru c\ deseori nu au siguran]a unui loc de
munc\, deposeda]ii sf`r[esc prin a munci `n mici `ntreprinderi ilegale sau, dup\ ce au
e[uat `n activitatea lor [i au r\mas f\r\ un loc de munc\ stabil, tr\iesc doar din
caritate [i ajutor social, la dispozi]ia birocra]ilor [i a lucr\torilor din sistemul social.
De aici nu mai este dec`t un pas de f\cut p`n\ la pr\bu[irea `n neantul economiei
clandestine a crimei.

Bazele puterii sociale: resursele necesare pentru producerea familial\
a mijloacelor de subzisten]\

Resursele umane ale economiei familiale s`nt timpul de care dispun membrii s\i [i
aptitudinile, talentele [i competen]ele lor. ~n plus, familiile au nevoie de accesul la
anumite resurse produse de societate [i care reprezint\ bazele puterii sociale. Am
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men]ionat deja unele dintre acestea, cum ar fi necesitatea unui venit, sau calitatea [i
�frecven]a� raporturilor sociale. Dar s\ le lu\m metodic.

Modelul de autonomizare distinge opt �baze ale puterii sociale�. Fiecare c\min
are un �profil� caracteristic de acces la diferitele faze a c\ror combina]ie determin\
calitatea global\ a resurselor de care acesta dispune pentru a-[i asigura subzisten]a.
Deci, orice economie familial\ trebuie s\ g\seasc\ o cale de a-[i `ntrebuin]a resursele
umane `n scopul p\str\rii mijloacelor sale de subzisten]\, atunci c`nd situa]ia politic\
[i economic\ se schimb\, [i pentru `mbun\t\]irea nivelului s\u de via]\. De
asemenea, trebuie s\ se ]in\ cont de schimb\rile intervenite `n interiorul c\minului
(plec\ri, `nmul]iri, boli, obliga]ii sociale). Cele opt baze ale puterii sociale s`nt urm\-
toarele:
1. Un spa]iu de via]\ sigur [i protejat, adic\ un spa]iu `nchis `n care s\ tr\iasc\

familia, dar [i vecin\tatea [i echipamentele colective de baz\ [transporturi, [coal\,
magazine, telefon, sp\l\torie, facilit\]i sportive, biseric\ (moschee, templu), s\li
destinate reuniunilor publice etc.].

2. Timpul �liber� `n afara timpului necesar pentru asigurarea producerii cotidiene a
mijloacelor de subzisten]\. Acesta trebuie luat `n considerare separat pentru
fiecare dintre participan]ii la economia familial\ [i clasificat `n func]ie de sex [i
v`rst\. Este vorba, `ntr-o foarte mare m\sur\, despre o resurs\ care reprezint\ un
produs social, variabil `n func]ie de durata deplas\rii p`n\ la punctul de munc\ [i
`napoi, de posibilit\]ile de aprovizionare cu ap\, de distan]a p`n\ la pia]\ [i la
dispensar, [i de nivelele de remunerare a muncii. Dac\ munca nu aduce dec`t un
venit mic, atunci mai mul]i membri ai familiei s`nt for]a]i s\ se al\ture popula]iei
active, ceea ce reduce timpul disponibil pentru alte activit\]i familiale din cadrul
economiei morale.

3. Re]elele sociale (familia extins\, prieteni, vecini) au fost examinate pe scurt `n
sec]iunea precedent\.

4. Asocia]iile, organiza]iile cu caracter confesional [i grupurile sportive ale asocia-
]iilor de cartier, [i altele de acest gen. Densitatea lor poate servi drept m\sur\ a
societ\]ii civile. Cu c`t s`nt mai numeroase, cu at`t comunitatea este mai puternic\
`n lupta sa colectiv\ pentru asigurarea subzisten]ei sale, [i, lu`nd parte la aceste
organiza]ii, familiile vor g\si `n ele un suport `n lupta lor personal\ pentru
atingerea acestui scop.

5. Cunoa[terea [i tehnica. Nu este vorba doar de nivelul de instruire [colar\ atins de
fiecare membru al familiei, ci, foarte important, [i de cuno[tin]ele [i tehnicile
utile de care dispune economia familial\. Zid\ria nu se `nva]\ la [coal\ [i, cu
toate acestea, este o tehnic\ util\, la fel de valoroas\ `n economia moral\ ca [i `n
cea de pia]\. Cre[terea puilor sau a iepurilor `n mediul urban este o activitate
diferit\ care poate m\ri veniturile familiei [i calitatea nutri]iei.

6. Informa]ia util\. Ea permite utilizarea cuno[tin]elor [i a tehnicilor [i are ca scop
cunoa[terea posibilit\]ilor oferite, a tehnologiilor noi [i a legilor nou ap\rute care
pot interesa familiile, precum [i a mediului mai larg `n care acestea se str\duiesc
s\-[i produc\ mijloacele de subzisten]\.

7. Instrumentele de produc]ie. Expresia poate avea multiple semnifica]ii, `ns\, ca
baz\ a puterii sociale, ea cuprinde o stare bun\ de s\n\tate (corpul fiind cel mai
important instrument de produc]ie), terenuri cultivabile, pentru agricultur\ [i echi-
pament � pentru folosul at`t al economiei morale, c`t [i al celei de pia]\ (camioane,
ma[ini de cusut, ma[ini de g\tit etc.).
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8. Resursele financiare care includ veniturile [i creditele financiare (`mprumuturi
pentru `ntreprinderi mici, `mprumuturi pentru `mbun\t\]irea locuin]ei�).
De[i bazele puterii s`nt tratate `n acest model ca resurse folosite de celula familial\

considerat\ drept unitate de produc]ie a mijloacelor de subzisten]\, aceasta nu `nseam-
n\ c\ to]i membrii s\i au, `n mod obligatoriu, acces legal la aceste resurse. Modelul
familial presupune o `mp\r]ire a resurselor. Este `ns\[i baza economiei sale morale.
Cu toate acestea, standardele patriarhale tind s\ confere b\rba]ilor un anume avantaj
`n ceea ce prive[te accesul la resurse [i utilizarea lor. Pot exista [i alte diferen]e, mai
subtile, `n accesul la resurse pe care `l au copiii, p\rin]ii [i membrii v`rstnici ai
familiei, care pot fi inap]i de munc\. Celula familial\ trebuie perceput\ ca un micro-
cosmos politic cu regim, drepturi [i chiar ac]iuni de rezisten]\ politic\.

Strategiile

~n fiecare zi, f\r\ excep]ie, familiile opteaz\ pentru anumite baze ale puterii sociale
`n vederea procur\rii resurselor. Particularit\]ile fiec\rui c\min s`nt cele care
determin\ rangul priorit\]ii atribuite fiec\reia dintre ele. Cu toate acestea, putem intui
o schem\ general\:

Prima prioritate: lupta pentru un spa]iu de via]\ sigur [i protejat ([i, `n cazul
]\ranilor, lupta pentru p\m`nt).

A doua prioritate: resursele financiare. Aici sursele variaz\ `n func]ie de circum-
stan]e, [i pot influen]a alte decizii: transferuri intrafamiliale, trimiteri de fonduri
celor afla]i departe de cas\, angajarea familiei [i copiilor `n exteriorul c\minului,
presta]ii sociale, activit\]i informale generatoare de venituri etc.

A treia prioritate: investirea `n membrii familiei � `n special b\rba]ii � `n scopul
dob`ndirii de cuno[tin]e [i competitivitate.

A patra prioritate: participarea la activit\]i ale organiza]iilor din comunitatea
local\. Timpul consacrat acestei ocupa]ii va depinde de timpul liber de care dispun
membrii familiei.

Aceast\ schem\ general\ a priorit\]ilor unei familii, priorit\]i care pot devia
uneori foarte sensibil, impune trei observa]ii. Mai `nt`i, pentru a reu[i s\ produc\
ceea ce le este necesar pentru supravie]uire [i, mai ales, pentru a-[i ridica nivelul de
trai, familiile au nevoie de ajutorul unor organiza]ii exterioare, cum ar fi asocia]iile
de binefacere, grupurile de inspira]ie religioas\ [i altele de aceste fel. Datorit\
practicii trierii, ele nu pot ie[i singure din situa]ia de s\r\cie. Programele care prev\d
acordarea de `mprumuturi modice nu se materializeaz\ spontan. Construc]ia de locu-
in]e implic\ uneori o lupt\ `ndelungat\ `n care cooperativele servesc drept inter-
mediari. Rezisten]a la deposedare (p\m`nturi, locuin]e construite de c\tre ocupan]ii
lor) poate necesita interven]ia unor grupuri religioase.

~n al doilea r`nd, sectorul binefacerilor (ONG) nu poate face fa]\ atunci c`nd
num\rul celor deposeda]i este prea mare. De[i ne lipsesc cifre exacte `n aceast\ pri-
vin]\, ne `ndoim c\ ONG ajut\, `ntr-un mod sau altul, mai mult de 10% din popula]ia
s\rac\ `n majoritatea ]\rilor [i este posibil ca aceast\ cifr\ s\ fie mult mai mic\.
Rapoartele organiza]iilor de binefacere abund\ `n istorii emo]ionante, `ns\ este evident
c\ ac]iunile lor nu s`nt suficiente nici chiar `n SUA, ]ara care, f\r\ `ndoial\, are cea
mai extins\ re]ea de organiza]ii de binefacere din lume. ~nl\turarea s\r\ciei [i a depo-
sed\rii generalizate este imposibil\ f\r\ interven]ia statului.

{i, `n sf`r[it, `n al treilea r`nd, problemele de subzisten]\ ale familiilor nu pot fi
rezolvate eficient la nivelul comunit\]ii. Noua formul\ �`ncurajarea ini]iativelor
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locale� nu este suficient\. Trebuie o interven]ia la nivel regional, na]ional [i
interna]ional, care necesit\ abord\ri foarte diferite de cele din cazul autonomiz\rii
celulei familiale sau a comunit\]ii.

Tratatul Nord-American al Liberului Schimb este probabil pe cale de a distruge
mijloacele de subzisten]\ ale micilor cultivatori de porumb din Mexic. ~n China,
industrializarea satelor are mai pu]in de a face cu �autonomizarea� dec`t cu deciziile
luate `n cadrul planific\rii centralizate. Anumite ora[e braziliene, cum ar fi Porto
Alegre, care au `ncercat experien]a includerii popula]iei `n procesul de stabilire a
bugetului lor de investi]ii, au fost nevoite s\ exclud\ organismele municipale din acest
proces. Aceste dimensiuni spa]iale `nguste/limitate de planificare economic\ ne atrag
aten]ia asupra faptului c\ modelul de autonomizare a familiei [i a comunit\]ii nu poate
cuprinde `ntreaga societate. Oric`t de importante ar fi strategiile asociate lui, este
nevoie [i de alte strategii spa]iale, foarte diferite, pentru g\sirea unei solu]ii complete
[i coerente la problemele s\r\ciei.

~n opinia mea, cel mai mare obstacol `n calea autonomiz\rii familiilor rezid\ `n
incapacitatea organiza]iilor de binefacere de a `nl\tura divergen]ele dintre cei depo-
seda]i [i un stat na]ional obsedat de ducerea la maximum a cre[terii economice. Fie
c\ e vorba de SUA, Brazilia, Mexic sau China, statul trebuie constr`ns s\ renun]e la
politica de triere. ~n acest scop, se impune un nou contract social. Modelul keynesian
al statului providen]\, ca model normativ, este dep\[it. Resursele de care are nevoie
se `mpu]ineaz\ din ce `n ce mai mult. La fel [i dorin]a poporului de a le restaura.

~n sec]iunea urm\toare, ultima, voi `ncerca s\ fac specula]ii asupra posibilit\]ilor
unui nou contract social [i asupra condi]iilor `n care acesta ar putea vedea lumina
zilei.

Spre un nou contract social

Pentru a trece dincolo de modelul de autonomizare [i de viziunea sa exclusiv local\,
[i pentru a defini la scara societ\]ii o strategie ce va permite combaterea s\r\ciei
structurale [i va evita `n acela[i timp multiplele contrac]ii ale statului-providen]\
keynesian, trebuie rev\zut modul de percepere a raporturilor dintre cet\]eni [i stat.
Voi `ncerca s\ schi]ez aceste raporturi, disting`nd patru stadii succesive [i interde-
pendente ale lor: 1. definirea scopului; 2. `nt\rirea societ\]ii civile; 3. aspecte noi
ale raporturilor dintre stat [i societate; 4. strategii politice.

Definirea scopului

Am definit s\r\cia ca pe o form\ de deposedare care `mbrac\ trei dimensiuni:
social\, politic\ [i psihologic\. Modelul de autonomizare reexamineaz\ aceast\ defi-
ni]ie pentru a ajunge la o strategie de `mbun\t\]ire a accesului familiilor la resursele
de baz\ necesare pentru subzisten]\. De[i fiecare celul\ familial\ este considerat\
responsabil\ pentru producerea propriilor sale mijloace de subzisten]\, modelul
descrie resursele necesare pentru atingerea acestui scop drept produc]ii de natur\
social\ [i nu individual. Strategiile de autonomizare necesit\ deci, implicit, o restruc-
turare a societ\]ii civile `n re]elele sale sociale [i asocia]ii, precum [i forme noi ale
rela]iilor dintre stat [i societate, organizat\ pentru furnizarea acestor resurse.

~ns\, pentru ca aceasta s\ se poat\ `ndeplini, este nevoie mai `nt`i s\ se stabileasc\
`n mod ferm dreptul fiec\ruia la mijloace de subzisten]\. Dup\ cum voi `ncerca s\
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demonstrez `n continuare, acest drept trebuie s\ devin\ fundamentul unui nou contract
social `ntre puterile publice [i cet\]eni. Pentru a da consisten]\ acestui concept, voi
l\sa deoparte limbajul propriu modelului de autonomizare [i voi propune:

Decalogul drepturilor cet\]enilor
1. O na[tere asistat\ de speciali[ti
2. Un spa]iu de via]\ sigur [i protejat
3. Un regim alimentar adecvat
4. ~ngrijiri medicale accesibile
5. O educa]ie practic\ solid\
6. Participarea la via]a politic\
7. O via]\ productiv\ din punct de vedere economic
8. Protec]ia `mpotriva [omajului
9. O b\tr`ne]e respectat\
10. Un morm`nt.

~n practic\, acest decalog aflat la baza noului contract social implic\ necesitatea
ca statul s\ se angajeze s\ respecte drepturile enun]ate `nainte de a se ocupa de alte
cerin]e.

Din aceast\ perspectiv\, cre[terea economic\ nu mai este deci considerat\ o urm\-
rire oarb\ a dezvolt\rii `n sine, ci o expansiune a for]elor productive ale societ\]ii `n
scopul asigur\rii acestor drepturi civice 5 pentru `ntreaga popula]ie. Astfel, cre[terea
economic\ se leag\ de un scop social bine precizat [i cere interven]ia statului `n jocul
anarhic al mecanismelor de pia]\. Noul contract social confer\ teoriei economice o
finalitate moral\ care o transform\ din utilitar\ [i excesiv de individualist\ `n [tiin]\
deontologic\. Dup\ cum spunea Amitai Etzioni: �Deontologia nu folose[te drept
criteriu pentru judecarea moralit\]ii unui act, nici ]elul spre care acesta tinde, nici
consecin]ele sale, ci datoria moral\ a c\rei `ndeplinire sau ignorare o marcheaz\�
(Etzioni, 1988, p. 13). Astfel, la fel ca [i `n cadrul celulei familiale, economia moral\
a datoriilor sociale, a `ncrederii [i a reciprocit\]ii se g\se[te integrat\ `n calculul
utilitar al pie]ei la nivelul economiei na]ionale.

Consolidarea societ\]ii civile

~n modelul de autonomizare, introducerea mijloacelor de subzisten]\ revine `n primul
r`nd economiei familiale; `ns\, noul contract social dintre stat [i cet\]eni modific\
modelul ad\ug`ndu-i �`n cadrul drepturilor cet\]enilor cu mijloace de subzisten]\�.
Este vorba, deci, de satisfacerea drepturilor financiare ale cet\]enilor din resursele
comune aflate `n m`inile statului, pentru a-i sus]ine [i a-i ajuta `n lupta pentru subzis-
ten]\. Chiar dac\ este vorba doar despre o declara]ie cu valoare pur moral\, Deca-
logul ofer\ fiec\rui c\min un punct de pornire de la care s\-[i elaboreze strategia sa
de producere a mijloacelor esen]iale de subzisten]\. Aceast\ producere `nseamn\, `n
cazul de fa]\, un proces social care, pentru a `ngloba `ntreaga societate, trebuie neap\-
rat s\ fac\ apel la puterile [i resursele statului.

Nici o familie nu-[i mai poate asuma produc]ia de care este responsabil\ inde-
pendent de alte familii. De aceea, modelul de autonomizare re]ine `ntre bazele puterii
sociale, organiza]iile [i re]elele sociale care, [i unele, [i altele, dar mai ales primele,
s`nt de o importan]\ crucial\ pentru `mbun\t\]irea accesului la celelalte baze ale
puterii sociale [i pentru garantarea drepturilor cet\]enilor.
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Lupta noastr\ cotidian\ pentru asigurarea subzisten]ei are ca loc de desf\[urare
localit\]ile sau �comunit\]ile� specifice, cu o vitalitate `n func]ie de densitatea [i
gradul de penetrare a asocia]iilor, `n particular, `n cazul s\racilor: asocia]ii politice,
asocia]ii de locatari, cooperative de locuin]e, asocia]ii ale micilor comercian]i,
sindicate, cluburi sportive, organiza]ii de tineret, grupuri de femei, comunit\]i
religioase, asocia]ii de cartier [i altele. Departe de a sem\na discordie, asocia]iile
reflect\ economia moral\ a unei comunit\]i [i dau m\sura vigorii sale.

Este deci normal ca noul contract social s\ pun\ produc]ia mijloacelor de subzis-
ten]\ `n r\spunderea familiilor [i a asocia]iilor din care acestea fac parte, `ntr-un cadru
care este al drepturilor cet\]enilor. ~n consecin]\, acest contract poate fi conceput [i
ca un mijloc de consolidare a societ\]ii civile, oferind impulsuri de natur\ s\ m\reasc\
densitatea asocia]iilor, dar [i s\ le implanteze mai ad`nc `n mediul localit\]ilor pe care
o societate na]ional\ se bazeaz\.

Noi forme ale raporturilor dintre stat [i societate

Noul contract social concepe societatea civil\ organizat\ ca pe un partener ce cola-
boreaz\ activ cu statul pentru garantarea drepturilor enumerate `n Decalog pentru
fiecare cet\]ean.

Astfel `n]eleas\, participarea democratic\ cere cet\]enilor s\ joace un rol mult mai
activ dec`t cel de simpli aleg\tori. Ei trebuie s\ se angajeze direct `n furnizarea de
bunuri [i servicii, indispensabile familiilor afiliate asocia]iilor, pentru producerea
mijloacelor lor de subzisten]\. Iar statul trebuie s\ trimit\ prin intermediul acestor
asocia]ii resursele necesare cet\]enilor [i familiilor.

~n acest model, asocia]iile s`nt organizate pe criteriile ader\rii deschise tuturor,
ale modului democrat de guvernare [i ale activit\]ii f\r\ scop lucrativ. Ele nu se vor
mul]umi doar s\ transporte c\tre familii resursele primite de la stat, ci vor participa [i
la realizarea proiectelor acestor familii cu ajutorul resurselor pe care [i le vor procura
ele `nsele, sau ale contribu]iilor sub form\ de munc\, de competen]\ tehnic\ [i de
bani. ~n limitele resurselor disponibile, proiectele s`nt finan]ate de c\tre stat dup\
organizarea unor concursuri [i conform normelor locale [i na]ionale (`n func]ie de
cine este principala surs\ de finan]are: autorit\]ile locale sau na]ionale). Familiile
s`nt o parte activ\ a procesului al c\ror beneficiar s`nt tot ele. Prin votul democratic
al membrilor lor adul]i, ele pot obliga statul s\ r\spund\ de faptele sale.

Modelul nostru ]ine cont `n detaliu de numeroasele variante posibile precum [i de
ac]iunile conduse de dou\ sau mai multe asocia]ii `n colaborare cu sectorul `ntre-
prinderilor private. El acord\ un rol central societ\]ii civile organizate � aceste
�organiza]ii intermediare� at`t de l\udate de filozofi conservatori ca Peter Berger [i
Richard John Neuhans (1977) �, dar o face `ntr-un cadru politic progresist `n care
familiile deposedate s`nt principalii beneficiari. Decalogul drepturilor cet\]enilor este
cheia de bolt\ a acestui model.

Strategii politice

Cu toate acestea, nimic nu se va `nt`mpla spontan [i cu at`t mai pu]in ar putea un
sistem al drepturilor cet\]enilor fi `mpus printr-un decret administrativ. Este necesar
ca cei deposeda]i s\ ia ei `n[i[i ini]iativa [i s\ exercite presiuni politice asupra statului
pentru a-l determina s\ fac\ dreptate revendic\rilor lor. Av`nd `n vedere natura siste-
mului hegemonic pe scar\ mondial\, modelul poate p\rea o imposibilitate imens\ [i
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va fi probabil necesar s\ treac\ una sau dou\ genera]ii `nainte ca acesta s\ `nceap\ a
da rezultate vizibile. Nu este vorba despre nimic altceva dec`t de o reechilibrare a
puterilor statului [i ale societ\]ii civile, aceasta din urm\ cuprinz`ndu-i [i pe cei
respin[i de c\tre economia din `ntreprinderi, dominat\ de un capital financiar [i de
mega-societ\]i, pe motiv c\ s`nt inutili scopului s\u.

Sarcina pe care trebuie s-o `ndeplineasc\ acest model este transformarea `n
drepturi a revendic\rilor acestor cet\]eni neglija]i [i oferirea unei [anse vocii multiple
a s\racilor spre a se face auzit\ `n deliber\rile democratice, prin intermediul organi-
za]iilor influente care le s`nt specifice. Societatea civil\ de ast\zi nu mai este societa-
tea �burghez\� a lui Hegel [i Marx. Dou\ secole de lupte democratice au ca rezultat,
acum, un program social [i economic care recunoa[te e[ecurile unui stat-providen]\
muribund [i formuleaz\ cerin]ele politice ale unui nou contract social.

Traducere de Doina Tonner

NOTE

1. Pentru o familie de 4 persoane, pragul de s\r\cie oficial era stabilit, `n 1992, la $14335.
Pragul de cvasi-s\r\cie, fixat la 125% din cel de s\r\cie se ridica la $17919; la acesta se
refer\ cifra de 20% (Statistical Abstract of the United States, 1994, Sec]iunea 14).

2. Cuv`ntul francez �triage� desemneaz\ un sistem utilizat pentru rezervarea/p\strarea unui
produs rar, alimentar de exemplu, doar pentru cei capabili s\ scoat\ cel mai mare profit din el.

3. Aceasta sec]iune se inspir\ din capitolele 3 [i 4 din Friedmann (1992). Un model foarte
apropiat, cunoscut sub numele de economia popular, este expus `n Coragio (1994). Aceste
dou\ modele datoreaz\ mult antropologiei economice a lui Karl Polany (1977).

4. De la aceast\ ipotez\ fac excep]ie munca la domiciliu pe baza unui contract cu un patron
capitalist, teleserviciul `n societ\]ile industriale avansate [i exploatarea agricol\ familial\, `n
care separarea esen]ial\ a produc]iei [i consumului este greu de stabilit.

5. Este de la sine `n]eles c\ drepturile cet\]enilor nu constituie `n mod necesar singurul
imperativ care instituie politica economic\. Printre alte finalit\]i sociale se afl\, f\r\ urm\
de `ndoial\, considera]iile privind repartizarea veniturilor [i a bog\]iilor, [i cele cu privire
la conservarea mediului `nconjur\tor.

6. La nivelul administra]iilor locale din Brazilia pot fi `nt`lnite c`teva dintre cele mai
interesante experien]e f\cute `n acest sens (Fedozzi, 1994). Pentru un studiu al mi[c\rilor
populare de construire a locuin]elor `n Sao Paolo, vezi Blair (1995).
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1. {ef al Departamentului de Cercetare al Caisse nationale des allocations familiales, Paris.

De la s\r\cie la excludere:
societate salarial\ sau societate

a drepturilor omului?

Pierre Strobel1

Pe parcursul anilor �80 [i �90, s\r\cia a revenit `n for]\ pe scena european\.
Integrarea rapid\ a economiilor na]ionale `n competi]ia mondial\, restructur\rile
industriale de mare amploare [i precarizarea mereu cresc`nd\ a condi]iei salariale au
fost `nso]ite de cre[terea ratei [omajului structural care a afectat puternic [i pe lung\
durat\ anumite grupuri sociale (tinerii necalifica]i, femeile, muncitorii `n v`rst\) [i
care a antrenat `ntr-o spiral\ a declinului sectoare de activitate, rezervoare de locuri
de munc\, regiuni `ntregi. Au ap\rut astfel, forme noi de s\r\cie [i de marginalizare
cu darul de a m\ri �riscurile sl\birii coeziunii social-europene� 1 [i de a amenin]a
`ns\[i construc]ia comunit\]ii.

Cu toate acestea, s\r\cia nu este un fenomen nou ap\rut `n Europa, ci a `nsemnat
mereu degradarea condi]iilor de via]\ [i o pozi]ie social\ inferioar\ [i aparte.
Abordarea sa a fost `n permanen]\ marcat\ de o alternare a practicilor represive, a
tentativelor de control [i a grijii pline de aten]ie, `ntre �sp`nzur\toare sau mil\�
(Geremek, 1978), [i de dezbateri `ntre partizanii carit\]ii individuale [i cei ai inter-
ven]iei colective.

~ns\, dup\ cel de-al doilea r\zboi mondial, odat\ cu apari]ia sistemelor de
protec]ie social\ capabile s\ asigure fie o re]ea universal\ de securitate pentru cei
deposeda]i, fie o cortin\ generalizat\ `mpotriva riscurilor individuale [i familiale,
fondatorii Statului-providen]\ contemporan, `n diferitele sale forme na]ionale, au
putut s\ se g`ndeasc\ `n mod serios la eliminarea s\r\ciei din perspectiva unei cre[teri
economice capabile mereu s\ genereze suficiente locuri de munc\.

Totu[i, aceste mecanisme elaborate de protec]ie social\ � deseori descrise drept
caracteristice pentru modelul social european � nu au `mpiedicat reapari]ia acestei
probleme seculare a s\r\ciei; ast\zi, `n Europa, ea este obiectul unei formul\ri noi,
polisemantice [i consensuale, cea a excluderii sociale.

Imprecizia acestei no]iuni, prezen]a sa `n vocabularul politic pentru a desemna
situa]ii sociale foarte diverse [i procese multiple, necesit\ o examinare a validit\]ii
sale conceptuale � relativ la formele contemporane de s\r\cie din ]\rile dezvoltate �
[i a capacit\]ii sale de a furniza un cadru pentru ac]iunea public\.
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Un proces sau o stare: ambiguitatea no]iunii
de excludere `n cadrul discursului comun

Cu titlul de exemplu, putem atribui aceluia[i termen dou\ sensuri ce apar `n discursul
comun.

Primul sens prezint\ avantajul de a nu reduce s\r\cia doar la dimensiunea sa
monetar\. Termenul utilizat indic\ perceperea ei `n primul r`nd ca proces sistematic
de marginalizare, de respingere, capabil s\ afecteze at`t indivizi c`t [i grupuri sociale;
iar polisemia discursului despre excluderea social\ indic\, `n sine, caracterul multi-
dimensional al acestui proces ce cuprinde aspecte economice, sociale, simbolice [i
politice. Folosit\ `n acest sens, no]iunea permite analiza rela]iilor dintre s\r\cie,
num\rul redus de locuri de munc\, integrarea social\ [i cet\]enie; ea necesit\ exa-
minarea rolurilor pie]ei [i, respectiv, protec]iei sociale `n geneza [i evolu]ia procesului
de excludere. {i, pentru ca lupta `mpotriva excluderii sociale s\ fie eficient\, acest
mod de abordare a ei provoac\ la identificarea cauzelor excluderii [i la desemnarea
clar\ a celor care exclud.

Pe de alt\ parte, discursul despre excludere poate deveni restrictiv atunci c`nd
reune[te situa]iile [i sf`r[e[te prin impunerea unei imagini prea simple despre o
societate dual\, sau cu dou\ viteze, `mp\r]it\ `ntre cei care s`nt �in� [i cei care s`nt
�out�. Se `n]elege astfel � mai ales `n cazul Fran]ei � c\, atunci c`nd figura social\ a
celui �exclus� tinde s\ substituie un ansamblu `ntreg de alte persoane, este vorba
despre s\raci sau indigen]i, marginali sau asista]i, proletari [i sub-proletari,
�handicapa]i din punct de vedere social� sau inadapta]i, categorii inventate `n epoci
diferite pentru a desemna indivizi situa]i la baza ierarhiei sociale. Deci, succesul
termenului �excludere� provine, f\r\ `ndoial\, `n parte din faptul c\ suport\ o glisare
de sens eufemistic: dac\ ini]ial a desemnat ac]iunea de respingere a unei persoane
dintr-un grup, o institu]ie sau un spa]iu social (sau de `mpiedicare a accesului acestei
persoane `n locurile indicate), termenul ajunge s\ indice rezultatul acestui proces,
situa]ia celor exclu[i, f\r\ a preciza de ce, cum sau de c\tre cine au fost ace[tia
exclu[i: �A face (din excludere) o calitate proprie, o caracterizare subiectiv\,
`nseamn\ `ntr-un fel alunecarea dinspre accident `nspre esen]\, anul`nd circumstan]ele
care au f\cut posibil accidentul� (Messu, 1993). ~n acest caz, a vorbi despre exclu-
dere devine modalitatea cea mai bun\ de a-i face pe s\raci s\ tac\; iar a `ncet\]eni
fenomenul, f\c`nd din el o stare, este un artificiu retoric vechi, folosit pentru
acomodarea la aceast\ situa]ie.

Pentru a sc\pa de efectele de bruiaj produse `n discursul comun, de polisemia
termenului de excludere, este util s\ punem `n perspectiv\ evolu]iile care, `n Europa,
au afectat reprezent\rile contemporane ale s\r\ciei, `ncerc`nd s\ identific\m para-
digmele care le caracterizeaz\ [i model\rile faptelor sociale, implicite sau explicite,
vehiculate de c\tre acestea.

Acest lucru poate fi f\cut `n dou\ domenii care, de[i distincte, se `ntrep\trund [i
se schimb\ `n permanen]\: domeniul politic [i domeniul academic.
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Evolu]iile discursului politic european

F\r\ a putea urm\ri evolu]iile discursului politic `n fiecare din ]\rile Europei, ne vom
concentra asupra schimb\rii spectaculoase ap\rut\ `n ultimii 20 de ani `n abordarea
problemelor s\r\ciei de c\tre institu]ii europene, schimbare ce, la prim\ vedere,
condenseaz\ [i une[te puncte de vedere na]ionale.

~n mod semnificativ, `n 1975, chiar `n momentul c`nd economiile ]\rilor europene
ie[eau dintr-o faz\ excep]ional\ de cre[tere continu\ ce durase un sfert de secol � [i
care n\scuse speran]a `n venirea unei societ\]i f\r\ [omeri � Comunitatea European\
lansa primul program european de lupt\ `mpotriva s\r\ciei. Datele statistice [i anche-
tele disponibile `n perioada respectiv\ indicau deja clar � de exemplu, `n cazul Fran]ei �
procesele nu doar economice, de `ndep\rtare a anumitor segmente ale popula]iei,
victime ale handicapului social, desemnate deja drept excluse din procesul de cre[-
tere. ~ns\, datorit\ `n parte tradi]iei anglo-saxone din acest domeniu [i situ\rii `nc\
sub influen]a dinamicii perioadei de cre[tere anterioar\, marcat\ de o m\rire continu\
a salariilor [i, corelat, a protec]iei sociale, concep]iile dominante privitoare la s\r\cie
au continuat s\ se refere `n principal la distribu]ia veniturilor, legate de participarea
indivizilor la activitatea economic\. Astfel, `n 1975, Consiliul mini[trilor europeni
oferea urm\toarea defini]ie: �Persoane s\race: indivizi sau familii ale c\ror resurse
s`nt at`t de reduse `nc`t ace[tia s`nt exclu[i de la condi]iile de trai minim acceptabile `n
statul membru `n care tr\iesc� 2.

Dup\ dou\zeci de ani, discursul politic s-a schimbat radical. ~n 1994, Consiliul
Europei definea exclu[ii ca �grupuri `ntregi de persoane (care) se g\sesc, par]ial sau
total, `n afara c`mpului efectiv de aplicare a drepturilor omului� 3. Lu`nd `n consi-
derare aceast\ defini]ie, devine evident faptul c\ dimensiunea economic\ a s\r\ciei
dispare. Analizele propuse, `n acela[i moment, de c\tre Observatorul politicilor na]io-
nale de lupt\ `mpotriva excluderii, ce func]ioneaz\ pe l`ng\ Comisia Comunit\]ilor
Europene, se suprapun `n mare parte celor precedente, complet`ndu-le: �Excluderea
social\ poate fi analizat\ din punctul de vedere al neg\rii � sau nerespect\rii � dreptu-
rilor sociale [adic\ dreptul] fiec\rui cet\]ean la o anumit\ calitate minimal\ a vie]ii
precum [i la participarea la principalele institu]ii sociale [i profesionale� (Room [.a.,
1992, pp. 14-15). Aceasta este viziunea marshallian\, revendicat\ `n mod explicit de
c\tre exper]ii Observatorului, potrivit c\reia cet\]enia se bazeaz\ pe conjunc]ia [i
interac]iunea drepturilor civile, politice [i sociale (Marshall, 1950). ~n opozi]ie cu
cet\]enia, excluderea este, `n special `n aceast\ abordare, rezultatul neg\rii drepturilor
fundamentale [i corespunde unei �crize� majore a societ\]ilor democratice deoarece
aceasta pune `n eviden]\ ne`ndeplinirea principiilor aflate la baza acestor societ\]i.
Evident, dimensiunile economice ale s\r\ciei nu s`nt negate `n aceast\ situa]ie; `ns\
nerealizarea drepturilor apare ca o prim\ cauz\: �C`nd cet\]enii s`nt incapabili s\-[i
ob]in\ drepturile sociale, tind s\ sufere un proces general [i persistent de privare de
avantaje [i s\-[i vad\ participarea social\ [i profesional\ reduc`ndu-se� (Room [.a.,
1992, p. 16).

Observarea acestor dou\ tipuri de defini]ie, aflate la o distan]\ de 20 de ani unul
de altul, duce cu g`ndul la faptul c\ aceast\ evolu]ie nu rezult\ doar dintr-o adaptare
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la realit\]ile socio-economice, dar [i dintr-o schimbare mai profund\ ap\rut\ `n con-
cep]iile despre integrarea social\, [i, f\r\ `ndoial\, despre rolul interven]iei publice `n
coeziunea social\.

~n acest caz, mai r\m`n de analizat procesele prin care s-a putut trece de la o
defini]ie la cealalt\ [i consecin]ele teoretice, practice [i simbolice ale acestui fapt.

De la s\r\cie la excludere: panorama
diferitelor moduri de abordare

Cercet\rile [i lucr\rile speciali[tilor, conduse pe o perioad\ de 20 de ani, se `nscriu,
mai mult sau mai pu]in, `n spa]iul structurat de cele dou\ defini]ii succesive ale
instan]elor europene men]ionate precedent. Ele se organizeaz\ `n jurul altor c`teva
modalit\]i mai mari de abordare, ale c\ror ipoteze, implicite [i explicite, for]\ [i
limite trebuie descrise.

~n acest scop, ar putea fi util s\ folosim schemele dezvoltate de Maclouf, pentru a
descrie procesele de organizare a vie]ii sociale: �Structura sistemului de interac]iuni
sociale poate fi examinat\ pornind de la tensiunea fundamental\ dintre sistemele de
asamblare [i de diferen]iere social\� (Maclouf, 94, p. 34).

Reunirea indivizilor [i a grupurilor `ntr-o comunitate [i apoi `ntr-o societate are
loc pe dou\ planuri complementare: cel al socializ\rii (participarea `n structuri inte-
gratoare [i incorporarea normelor sociale) [i cel al sociabilit\]ii (participare [i schimb
`n cadrul unor grupuri restr`nse). ~n acela[i timp, procesele de diferen]iere, de consti-
tuire a pluralit\]ii sociale se desf\[oar\ pe dou\ axe: cea a distribu]iei resurselor [i
bunurilor [i cea a stratific\rii, adic\ a repartiz\rii indivizilor [i grupurilor pe o scar\
a pozi]iilor sociale. Aici, locul central este ocupat de problema inegalit\]ii dintre
indivizi [i grupuri sau clase.

Insist`nd asupra rolului Statului-providen]\ `n institu]ionalizarea [i reglarea pro-
ceselor de asamblare [i diferen]iere, Maclouf precizeaz\ c\ schema sa nu este
suficient\ pentru clasificarea diferitelor forme de excludere social\: �Persoane care
se aseam\n\ sau nu, grupuri asem\n\toare sau diferite tind s\ se uneasc\. ~ns\ inega-
litatea, caracterizat\ de un dinamism mereu re`nnoit, a �`mp\r]irii beneficiilor�,
resurselor [i bunurilor d\ na[tere unor diferen]ieri noi. (Aceast\ dinamic\) este afecta-
t\ de procesele divergente tinz`nd spre integrare sau anomie, spre constituirea social\
a statului sau spre dezintegrarea sa� (Maclouf, 1994, pp. 34-35).

Distinc]iile operate de Maclouf ne ofer\ o gril\ de lectur\ destul de conving\toare
`n m\sura `n care se pare c\ fiecare din diferitele abord\ri actuale ale s\r\ciei prefer\
un anume plan de analiz\, neglij`ndu-le pe celelalte, sau, dimpotriv\, ac]ioneaz\ pe
mai multe planuri, confund`ndu-le.

S\r\cie absolut\ [i subzisten]\

Concep]iile de origine anglo-saxon\ privitoare la s\r\cie absolut\ [i subzisten]\ s`nt
deja `n afara problemei. Ele au ap\rut odat\ cu lucr\rile medicilor [i nutri]ioni[tilor
de la sf`r[itul secolului XIX [i `nceputul secolului XX [i trateaz\ nevoile, `n special
fiziologice, ale indivizilor, adic\ bunurile esen]iale (hran\, locuin]\, `nc\lzire) care
confer\ un minim pentru subzisten]\. Din punct de vedere financiar, aceste bunuri
vitale defineau atunci un prag al s\r\ciei absolute. ~ns\, dup\ cum remarc\ Townsend
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(1933, p. 31) indivizii nu pot fi redu[i la simple organisme consumatoare de energie:
p`n\ [i nevoile fiziologice elementare s`nt determinate social. ~n aceast\ ordine de
idei, no]iunea de nevoi de baz\, ap\rut\ `n anii �70, reprezint\ o continuare a celei de
subzisten]\, care include accesul la bunuri [i servicii colective (ap\, asanare, servicii
medicale, de transport [i educa]ie�) indispensabile vie]ii `ntr-o societate 4.

S\r\cie relativ\ [i privare

Urmeaz\ analizele `n termeni de s\r\cie relativ\, care ]in cont de criticile/argumentele
precedente. S\r\cia nu poate fi definit\ la modul absolut, ci doar `n raport cu condi-
]iile �optime� de via]\ ale unei societ\]i date.

Coexist\ dou\ abord\ri (ale acestei probleme): prima se ocup\ `n exclusivitate de
pozi]ia indivizilor sau a familiei `n distribu]ia veniturilor; s`nt considera]i s\raci cei
afla]i la baza acestei sc\ri, sub un anumit prag, conven]ional sau calculat. Problema
este stabilirea acestei grani]e monetare care risc\ s\ fie arbitrar\ (de exemplu, atunci
c`nd pragul este egal cu 50% dintr-un venit mijlociu sau mediu) mai ales atunci c`nd
curba distribu]iei veniturilor nu este marcat\ de inflexiunile semnificative din zona
veniturilor mici. Arbitrarul este re`nt\rit prin faptul c\, de obicei, nu s`nt lua]i `n
calcul indivizii, ci familiile, ca unit\]i elementare de percep]ie a veniturilor [i de
consum; ceea ce trece prin fixarea � `n parte arbitrar\ [i variabil\ `n func]ie de studii
[i de ]ar\ � a sc\rii de echivalen]\ permi]`nd compararea familiilor, de structuri [i
talii diferite.

~n mod schematic, aceast\ concep]ie unidimensional\ a s\r\ciei av`nd `n centru
ratele de distribu]ie a resurselor, este `n concordan]\ cu un sistem de integrare social\
bazat pe munc\ (salariat\), `n care participarea tuturor indivizilor valizi la sfera
productiv\ este considerat\ dob`ndit\. S\r\cia depinde, `n primul r`nd, de o retribuire
insuficient\ a celor a c\ror productivitate marginal\ este sc\zut\ (ceea ce implic\ o
interven]ie asupra distribu]iei veniturilor primare) [i, `n al doilea r`nd, de un
ansamblu de �handicapuri sociale�, reziduale. Ideea de excludere, ap\rut\ `n Fran]a
`n anii �70, era relevant\ pentru acest ultim caz: era vorba despre �resorb]ia
anomaliilor unui sistem de retribuire tinz`nd, prin voca]ie, spre inegalitate� (Maclouf,
1994, p. 39).

No]iunea de s\r\cie este, deci, relativ\ `n raport cu standardul venitului [i al
consumului: astfel, problema s\r\ciei este strict corelat\ cu cea a inegalit\]ii (condi-
]iilor). Sau, dup\ cum remarca Townsend, asimilarea s\r\ciei [i a venitului mic poate
conduce la �imposibilitatea distinc]iei conceptuale dintre inegalitate [i s\r\cie, [i la
distragerea aten]iei intelectuale [i [tiin]ifice de la priv\rile suferite de c\tre s\raci, at`t
timp c`t este vorba despre o component\ necesar\ oric\rui studiu [i analiz\�
(Townsend, 1993, p. 35).

Mai mult, clasele sociale nu s`nt luate `n considerare `n aceast\ abordare; `n plus,
grupurile sociale se definesc, `n mod esen]ial, `n cadrul conflictului datorat `mp\r]irii
inegale a resurselor [i bunurilor; stratificarea este dedus\ din distribu]ie.

A doua abordare a problemei s\r\ciei are ca pretext caracterul multidimensional
al s\r\ciei [i `ncearc\ s\ ia `n calcul ansamblul condi]iilor de existen]\ [i s\ carac-
terizeze s\r\cia ca un cumul al dezavantajelor sau �priv\rilor� suferite [i tr\ite pe
diferite planuri ale vie]ii cotidiene [i sociale de c\tre indivizi sau familii. Refuz`nd s\
considere s\r\cia drept un atribut individual, aceast\ abordare o concepe ca un
�atribut al situa]iei `n care tr\ie[te persoana� (Dickes, 1994, p. 182). Se insist\ pe
dimensiunea fundamental social\ a s\r\ciei, deoarece condi]iile de existen]\ nu se
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limiteaz\ doar la aspecte materiale (locuin]\, hran\, venit�), ci includ [i rela]ii
sociale, accesul la munc\, la `ngrijiri etc.; [i deoarece acestea trebuie situate `n timp
[i spa]iu, `n raport cu o societate dat\. ~n acest sens, putem vorbi despre s\r\cie sau
�privare� relativ\, opus\ `n acela[i timp no]iunilor de s\n\tate absolut\ [i celor,
unidimensionale, de s\n\tate momentan\. Astfel, Townsend define[te drept s\raci (sau
mai precis relatively deprived) pe cei ce �nu-[i pot procura [...] condi]iile de via]\ �
alimenta]ia, comodit\]i [i servicii � care s\ le permit\ s\-[i `ndeplineasc\ rolurile, s\
participe `n rela]ii sociale [i s\ respecte comportamentul cotidian a[teptat din partea
lor `n cadrul societ\]ii c\reia `i apar]in. Dac\ `ns\ ei nu de]in sau li se refuz\ `n mod
frecvent resursele care le permit s\ ajung\ la aceste condi]ii de via]\, [i, `n consecin]\,
s\ participe `n mod plenar la via]a societ\]ii, atunci pot fi considera]i s\raci�
(Townsend, 1993, p. 36).

Townsend [i ceilal]i autori care subscriu la aceast\ perspectiv\ insist\ asupra
caracterului obiectiv al analizelor lor, `n sensul c\ ele se bazeaz\ pe folosirea indica-
torilor care se aplic\ tuturor familiilor [i prin intermediul c\ruia fiecare poate fi clasat
f\r\ ambiguitate `n func]ie de faptul c\ este sau nu privat sau dezavantajat `n domeniul
respectiv, indiferent de reprezentarea pe care fiecare o poate avea despre dezavantaje
[i de modul `n care resimte consecin]ele acestora (de exemplu, a avea sau nu un loc
de munc\, a poseda un frigider sau nu, posibilitatea de a fi petrecut concediul `n
afara domiciliului `n timpul celor 12 luni imediat precedente�). Mai mult, indicatorii
utiliza]i trebuie s\ se aplice lipsurilor sau priv\rilor percepute de majoritate ca un
dezavantaj; privarea intervine atunci c`nd cineva tr\ie[te sub standardul de existen]\
�atins de majoritatea popula]iei sau acceptat [i institu]ionalizat social� (Townsend,
1993, p. 79).

Acest curent de analiz\ a f\cut loc, `ncep`nd cu anii �70, unei mul]imi de studii [i
teste empirice [i unei maturiz\ri constante a metodologiilor. Exist\ numeroase dife-
ren]e `ntre diverse abord\ri [i rezultate `n func]ie de autori, de cadrele teoretice [i
metodologice implicate [i de datele disponibile 5. ~n particular, dezbaterile s-au axat
pe alegerea domeniilor materiale [i sociale de privare luate `n considerare precum [i
pe definitivarea indicatorilor corespunz\tori. Ne vom mul]umi s\ insist\m pe dou\
dintre dificult\]ile acestui proces: cea a agreg\rii [i cea a pragurilor.

Prima dificultate apare atunci c`nd se `ncearc\ reunirea scalelor de m\sur\
utilizate, pentru definirea unui �scor� unic ce va permite clasarea familiilor pe o scal\
a s\r\ciei [i m\surarea gradului lor de s\r\cie. Cu siguran]\, exist\ modele ce permit
construirea `n acest mod a unei scale optime, precum [i clasarea totalit\]ii familiilor
f\r\ ambiguitate. ~ns\, dincolo de aceste optimiz\ri tehnice, r\m`ne `ndoiala asupra
efectelor uniformiz\rii induse de aceste metode, `n m\sura `n care ele dau na[tere,
implicit, unei echivalen]e `ntre m\rimi ale c\ror puncte comune n-au fost demonstrate
cu adev\rat, [i, pornind de la acest fapt, prin ad\ugare, concep s\r\cia ca pe un
cumul de handicapuri. Astfel, plec`ndu-se de la o ipotez\ ini]ial\ a dimensiunilor
multiple ale s\r\ciei, se ajunge, `n fine, la un clasament unidimensional. R\m`n de
analizat rela]iile care apar `ntre scala de s\r\cie a condi]iilor de existen]\ astfel
conceput\ [i cea a veniturilor sau a nivelelor de trai. Numeroase studii stabilesc o
corela]ie invers\ `ntre �scorurile� de s\r\cie ob]inute prin aceste metode [i venit.
~ns\ aceast\ corela]ie este nesemnificativ\, ceea ce indic\ faptul c\ aceste metode
identific\ alte forme de s\r\cie dec`t cele descoperite doar pe baza distribu]iei veni-
turilor: s\r\cia condi]iilor de existen]\ nu se rezum\ doar la inegalitatea veniturilor.

Cu toate acestea, apare o a doua dificultate atunci c`nd se pune problema deter-
min\rii prin aceste metode a existen]ei unor praguri obiective de s\r\cie. ~ntr-adev\r,
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analiza profilului distribu]iei statistice a indicatorului de s\r\cie a condi]iilor de
existen]\ d\ na[tere unor puncte de inflexiune dincolo de care valorile indicatorilor se
ridic\ foarte rapid (Dickes, 1994, p. 181). La r`ndul s\u, Townsend, m\rind indica-
torul de s\r\cie [i venit, arat\ c\ aceast\ corela]ie nu este uniform\ [i scoate `n
eviden]\ un nivel al venitului sub care s\r\cia cre[te de o manier\ exponen]ial\
(Townsend, 1979); ulterior, utiliz`nd tehnici de analiz\ discriminatorie, el reu[e[te s\
identifice nivele de venit care difer\ `n func]ie de diverse tipuri de familii [i care
m\resc la maximum distan]a dintre condi]iile de via]\ ale celor care se afl\ deasupra
[i cei ce se afl\ sub aceste praguri de venit. Dispunem, astfel, de c`teva tehnici, mai
mult sau mai pu]in sofisticate, care � f\r\ a-[i atinge ]inta � `ncearc\ s\ determine `n
mod obiectiv pragurile de s\r\cie. Trebuie remarcat faptul c\ prin aceste analize al
c\ror obiectiv principal este s\ dezvolte o analiz\ multivariat\ a s\r\ciei nefondat\
doar pe examinarea distribu]iei veniturilor, pentru `mp\r]irea popula]iei `n s\raci [i
nes\raci, se ajunge la utilizarea plafoanelor de venit, cu siguran]\ mai pu]in arbitrare
dec`t plafoanele conven]ionale (de tip 50% din venitul mediu sau mijlociu) sau cele
administrative (minime sociale)6 `ns\ cu toate acestea unidimensionale.

S\r\cia subiectiv\

Acestor defini]ii ale s\r\ciei `n termeni de condi]ii de via]\, le pot fi ad\ugate analize
din punct de vedere al bun\st\rii subiective. Doi indivizi sau dou\ familii, av`nd
acelea[i resurse [i condi]ii de existen]\ identice pot resim]i `n mod diferit situa]ia [i
pot evalua `ntr-o manier\ contrastant\ dificult\]ile pe care le `nt`mpin\ `n `ncercarea
de a-[i echilibra bugetul sau de a face fa]\ problemelor vie]ii cotidiene. R\spunsurile
familiilor la `ntrebarea cum `[i percep propria situa]ie permit, astfel, o definire a
indicatorilor [i/sau a pragurilor de s\r\cie subiectiv\ (Deleeck [.a., 1986).

Oricare ar fi limit\rile acestor moduri de abordare, ele prezint\ avantajul de a
furniza o descriere fin\ [i multivariat\ a s\r\ciei `ntr-o anumit\ societate, la un
moment dat. Este cu at`t mai interesant cu c`t analizele f\cute din punctul de vedere
al condi]iilor de existen]\ s`nt tot mai mult utilizate `n asociere cu analize mai tradi-
]ionale, care iau `n considerare veniturile, [i cu abord\ri f\cute din punctul de vedere
al s\r\ciei subiective; acest lucru iese la iveal\ � de obicei, prin utilizarea metodelor
tipologice � odat\ cu identificarea diferitelor forme de s\r\cie, c`nd cumulative
(familii caracterizate de s\r\cie monetar\, condi]ii de via]\ �obiectiv� defavorabile [i
de sentimentul acut al neputin]ei de a face fa]\ dificult\]ilor existen]ei), c`nd selective,
`n sensul c\ popula]iile incluse `n studii nu s`nt identificate drept �s\race� dup\ toate
planurile de analiz\ folosite (de exemplu, persoane `n v`rst\, deseori izolate, cu con-
di]ii de via]\ foarte defavorabile [i un nivel de via]\ sc\zut, dar care se declar\ relativ
satisf\cute de condi]iile lor de existen]\ (Dickes, 1994, p. 194)).

Multiplicarea scalelor posibile pune problema sistemelor de echivalen]\ `ntre acestea.
~ntr-adev\r, compararea empiric\ a persoanelor aflate sub diferite praguri (pla-

foane-legale, monetare, ale condi]iilor de existen]\, subiective), cu siguran]\ va
provoca apari]ia unui nucleu dur format din indivizi sau familii care se situeaz\ `n
mod sistematic dedesubtul tuturor pragurilor posibile [i, deci, s\race (Ray [.a., 1991).
~ns\, se face remarcat\ apari]ia unor grupuri de popula]ie diferite, a c\ror identificare
variaz\, uneori foarte sensibil, `n func]ie de metoda (plafonul/pragul) ulilizat\, [i care
se situeaz\ la grani]a s\r\ciei. Trebuie notat faptul c\ aceste grupuri nu se contopesc
(cum s-ar putea `nt`mpla dac\ plafoanele ar diferi prin nivelul lor de generozitate),
dimpotriv\, ele se diferen]iaz\ `n func]ie de situa]ia familial\, pozi]ia `n ciclul de
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via]\, condi]iile socio-economice. To]i cei afla]i la grani]a s\r\ciei au totu[i
numeroase puncte comune cu cei clasa]i drept �`ntr-o oarecare m\sur\ s\raci�, ceea
ce indic\ faptul c\ o propor]ie important\ a popula]iei �risc\� s\ fie marginalizat\ 7.
Aceste rezultate empirice scot `n eviden]\ dificultatea utiliz\rii unor no]iuni ce
regrupeaz\ `ntr-o singur\ defini]ie obscur\ s\racii sau exclu[ii. Din punct de vedere
empiric sau opera]ional, este interesant\ distinc]ia `ntre diferite grupuri `n func]ie de
precaritatea economic\ [i/sau social\ sau de riscurile uneia sau alteia din formele de
s\r\cie.

~n sf`r[it, accentul pus pe traiectoriile individuale implic\ apari]ia unor analize
dinamice: nu este semnificativ\ trecerea sub un anume prag de s\r\cie la un moment
dat, `ns\ men]inerea de durat\ sub unul sau mai multe praguri este un semn major de
excludere. Astfel, numeroase lucr\ri actuale `ncearc\ o mai bun\ cunoa[tere a acestor
traiectorii prin anchete biografice sau prin utilizarea metodei panel.

Oricare ar fi aportul � indispensabil [i mereu actual � al acestor moduri de
abordare a priv\rii [i `n afara maleabilit\]ii lor teoretice relative, ele au acelea[i
dezavantaje ca [i abordarea din punctul de vedere al s\r\ciei monetare. Accentul se
pune, `n principal, pe probleme de distribuire, chiar dac\ este analizat\ [i privarea [i,
abia apoi, s`nt luate `n considerare dificult\]ile de socializare [i lipsa condi]iilor ce
permit o sociabilitate minim\. Integrarea `n societate este conceput\ `n termeni de
proximitate sau distan]\ `n raport cu normele sociale optime, standarduri unificatoare
ale vie]ii `n societate. Pentru majoritatea celor ce folosesc acest model 8, clasele
sociale nu exist\, iar distinc]iile sociale se rezum\ la opozi]ia dintre cei ce sufer\
priv\ri multiple [i ceilal]i.

Excluderea [i ruperea leg\turilor sociale

Dup\ cum remarca Silver (1995), no]iunea de excludere, ap\rut\ ini]ial `n Fran]a `n
anii �70 [i �80 pentru a desemna un ansamblu de procese caracterizate prin sl\birea
sau ruperea leg\turilor sociale, s-a extins progresiv `n Europa [i `n afar\,
`nc\rc`ndu-se tot mai mult cu semnifica]ii noi [i diversificate. Pentru a evita ca aceast\
no]iune acaparatoare s\ devin\ o masc\ orbitoare de �corectitudine politic\�, este
important s\ revenim asupra modalit\]ilor de abordare care `ncearc\ s\ califice, s\
disting\ diferitele procese de excludere [i s\ analizeze interac]iunile dintre ele
(Join-Lambert, 1995). Plec`nd de la o defini]ie foarte cuprinz\toare [i relativ static\:
�Excluderea poate fi definit\ ca e[ecul unui sau mai multor sisteme (de apartenen]\)
considerate drept fundamentale pentru func]ionarea societ\]ii [...] sistemul democratic
[i juridic/pia]a locurilor de munc\/protec]ia social\/familia [i comunitatea� (Euvrard
[i Prelis, 1994, p. 115), putem `ncerca s\ numim procesele ce afecteaz\ indivizi sau
familii, care prezint\ un num\r de riscuri, dificult\]i sau handicapuri ce conduc la
s\r\cia economic\, sl\birea leg\turilor familiale [i sociale, discreditarea social\,
precum [i la pierderea reperelor de identitate. ~n lucr\ri franceze recente, termenul
de excludere este `nlocuit inten]ionat cu alte no]iuni mai adecvate: �dezafiliere�
(Castel, 1991), �descalificare social\� (Paugam, 1991), �dezinser]ie� (De Gaulejac [i
Taboada Léonetti, 1994) 9. Toate acestea au loc `n cadrul traiectoriilor individuale `n
care se cumuleaz\ [i se re`nt\resc diferite rupturi [i �pierderi� sau priva]iuni, dublate
de mecanisme sociale care tind s\ stigmatizeze, `ndep\rteze sau resping\ indivizii la
care ne referim. Astfel, se pune accentul pe procesele pluridimensionale ce afecteaz\
individul `n sine dar [i ideea pe care mediul social o are despre el. Cu siguran]\,
majoritatea studiilor continu\ s\ acorde un rol principal s\r\ciei economice care
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depinde `n primul r`nd de �agravarea destabiliz\rii condi]iilor salariale� (Castel, 1992).
~ns\ ele insist\ la fel de mult [i pe rupturile `nt`lnite pe alte planuri: de exemplu, fragili-
tatea rela]iilor, sl\birea re]elelor de sociabilitate familiale sau extra-familiale (Castel);
sau rupturile familiale, uneori considerate drept consecin]e ale rupturilor profesionale
(Paugam). {i `n sf`r[it, contribu]ia cea mai caracteristic\ a acestei a treia modalit\]i
de abordare men]ionat\ mai sus, se pune accentul pe fenomenele simbolice [i psihice
legate de �dovada declas\rii� (De Gaulejac [i Taboada Léonetti). Cercet\torii iau `n
considerare efectele proceselor de stigmatizare [i strategiile de ap\rare, de rezisten]\
(sau de acceptare a propriului statut) pe care le prezint\ victimele diferitelor rupturi.

Prelungind analizele descriptive [i cumva statice ale priv\rii, aceste moduri de
abordare prezint\ avantajul de a pune `n lumin\ [i de a clasa traiectoriile individuale.
Distribu]ia (veniturilor [i a avu]iilor), f\r\ a fi neglijat\, nu mai ocup\ `n aceste
abord\ri diversificate o pozi]ie exclusiv\; ea nu mai rezum\ `n sine planurile diferite
ale proceselor de declasare [i marginalizare. Dimpotriv\, s`nt scoase `n eviden]\
�e[ecurile� (�panele�) socializ\rii [i re]elelor de sociabilitate. Astfel, men]ion`nd c\
exist\ �o corela]ie str`ns\ `ntre locul ocupat `n diviziunea social\ a muncii [i
participarea la re]elele de sociabilitate [i la sistemele de protec]ie care �acoper\ un
individ `n fa]a caracterului aleatoriu al existen]ei�, Castel este preocupat `n primul
r`nd de factorii care sl\besc rela]ia cu munca v\zut\ ca �suport privilegiat de `nscriere
`n structura social\� [i sociabilit\]ile de proximitate (Castel, 1995, p. 13). Dac\
dinamismul deconstruc]iei sau dezintegr\rii sociale s`nt puse `n valoare aici,
problemele diferen]ierii sociale [i ale stratific\rii s`nt relativ minimalizate 10, sau, `n
tot cazul, nu s`nt abordate dec`t prin intermediul experien]elor sau, dac\ e cazul, al
strategiilor de rezisten]\ individual\ ale �naufragia]ilor societ\]ii salariale� (Castel,
1995, p. 460).

S\racii � o categorie social\

Toate abord\rile precedente, fie pur descriptive fie analitice, prezint\ dou\ limit\ri 11:
incapacitatea de a explica, pe de o parte, formele [i procesele de constituire a
grupurilor sociale (sau claselor sociale) [i, pe de alta, interac]iunile dintre acestea.
Autorii s`nt interesa]i, `n primul r`nd, de situa]ia indivizilor sau de procesele de
rupere a leg\turilor sociale de care ace[tia s`nt afecta]i. Desigur, s`nt men]ionate, in
fine, grupuri sociale, `ns\ `ntr-un sens `ndep\rtat al cuv`ntului: este vorba fie de un
simplu agregat statistic format din indivizi av`nd caracteristici similare, fie de �figuri�
sociale ideal-tipice utilizate pentru descrierea victimelor diferitelor procese macro sau
microsociale de excludere.

~n opozi]ie cu acestea, numeroase abord\ri de origine anglo-saxon\, de inspira]ie
foarte diferit\, chiar opuse (marxiste, structuraliste, ultraliberale) `ncearc\ s\ descrie
s\racii ca pe o categorie, mai mult ca pe o clas\ social\, `n sensul cel mai propriu al
acestor termeni. Sub-proletariatul urban al ghetourilor americane ar constitui, astfel,
o categorie separat\ de restul societ\]ii din punct de vedere economic, social [i cultural.

Acest tip de abordare trimite la c`teva curente. Lucr\rile lui Lewis (1969) au scos
`n eviden]\ forme de �cultur\ a s\r\ciei� `n mediile defavorizate, traduse prin
conduite familiale de adaptare marcate de resemnare [i fatalism. Transmise de la o
genera]ie la urm\toarea, aceste atitudini specifice contribuie la distan]area de gru-
purile sociale lipsite de propriet\]i.

P\[ind pe calea deschis\ de Lewis, Wilson (1987, 1993) concepe, `n contextul
crizei acute a vechilor a[ez\ri industriale din nord-estul Statelor Unite [i al degrad\rii
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corelate a centrelor urbane, no]iunea de urban underclass: subproletarii din ghetou-
rile urbane afecta]i de dispari]ia locurilor de munc\ din industrie, de degradarea
structurilor familiale, de izolarea lor social\ `n cartierele p\r\site de clasa mijlocie.
Dezorganizarea [i izolarea social\ s`nt intensificate de condi]iile de via]\ bazate pe
ocupa]ii ilegale [i marcate de violen]\, precum [i de fenomenele de stigmatizare
c\rora le cad victime ghetourile urbane [i locuitorii lor. Persisten]a [omajului, nepu-
tin]a celor din gheto de a-[i `ncerca norocul `n alt\ parte favorizeaz\ apari]ia [i repro-
ducerea unei culturi de supravie]uire precum [i respingerea de c\tre restul societ\]ii a
unor grupuri sociale, grupuri de apartenen]\ sau colectivit\]i reziden]iale. ~n acest
sens, underclass �constituie un grup social foarte omogen� [i �prezint\ multe din
tr\s\turile unei clase sociale� (Herpin, 1993, p. 421-439).

Tezele despre izolarea social\ [i underclass au f\cut obiectul unor vii dezbateri `n
Statele Unite [i Marea Britanie. Numero[i autori au criticat ipotezele care afirm\ c\
acestea se bazeaz\ pe persisten]a [i transmiterea s\r\ciei, precum [i pe constr`ngerea
de a r\m`ne la domiciliu a locuitorilor ghetourilor, sco]`nd `n eviden]\ men]inerea
unei mobilit\]i sociale [i geografice a grupurilor men]ionate; al]i autori au ar\tat c\
patronii manifest\ un comportament dicriminatoriu la angajare, pe baze etnice sau
geografice, ceea ce explic\ dificult\]ile specifice cu care se confrunt\ la re`ntoarcerea
la locul de munc\ cei din ghetou sau din cartierele stigmatizate atunci c`nd
perspectivele economice se amelioreaz\ (Herpin, 1993, p. 429). Majoritatea studiilor
pe aceast\ tem\ efectuate `n Fran]a pun `n eviden]\ asem\narea dintre procesele de
desintegrare a ghetourilor americane [i situa]ia cartierelor s\race de la periferia
marilor ora[e franceze. Ele precizeaz\ c\, `n cazul al doilea, exist\ forme de socia-
bilitate (posibil dislocate) `nlocuite de multiple interven]ii publice, care men]in o
oarecare integrare social\, [i c\ procesele de �excludere� ale c\ror victime s`nt locui-
torii cartierelor s\race de periferie nu opereaz\ at`t de radical ca `n Statele Unite, pe
baze rasiale sau de clas\ (Wacquant, 1993, pp. 69-179). Teza excluderii este un
subiect controversat `n sine, deoarece at`]ia dintre �exclu[i� s`nt de fapt inclu[i `n
mod masiv `n sistemele publice [i asociative de ajutorare [i integrare; fenomenele
construc]iei apartenen]elor sociale s`nt la fel de mult dezb\tute deoarece s`nt deseori
foarte mobile, cu o durat\ scurt\, punctuale [i reversibile; `n concluzie, `ns\[i
formarea de comunit\]i pe o baz\ etnic\ este controversat\.

~ns\, oricare ar fi criticile aduse acestor teze [i relativei lor nepotriviri la situa]ia
european\, ele atrag aten]ia asupra a trei dimensiuni, neglijate at`t de abordarea
s\r\ciei prin prisma lipsurilor, c`t [i prin cea a excluderii datorate ruperii leg\turilor
sociale. Este vorba, `n primul r`nd, de fenomene specifice `nscrierii spa]iale a s\ra-
cilor `n anumite zone, inner cities sau cartiere s\race. Rezult\ faptul c\ s\r\cia nu
este analizat\ doar prin prisma `ndep\rt\rii indivizilor `n raport cu standardul de
consum [i via]\ social\, dar mai ales `n aspectele sale colective [i culturale.

S\r\cii nu s`nt doar priva]i de resurse, consumuri [i rela]ii [i leg\turi sociale; ca
o reac]ie la aceast\ situa]ie [i la formele de respingere cu care se confrunt\, ei
manifest\ un comportament de supravie]uire, forme de cultur\ adaptiv\ [i reac]ionar\,
o �socializare `n excludere� (Lagreé, 1994) [i sisteme de valori care cap\t\ o
dimensiune colectiv\. Acest lucru nu produce neap\rat proiecte comune, identit\]i [i
forme de organizare colective; cu toate acestea, modurile de abordare prezentate mai
sus aduc pe prim plan problema stratific\rii sociale � grup sau clas\? Dezbaterea nu
este `ncheiat\ `n analiza contemporan\ a s\r\ciei 12.
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Paradigme sociale [i tipuri de stat-providen]\

~n aceast\ rapid\ trecere `n revist\ a diferitelor abord\ri recente [i actuale ale feno-
menelor de s\r\cie [i ale proceselor de excludere, concepute `n sfere academice [i
politice, trebuie s\ analiz\m liniile de for]\ ale acestei panorame, contrastele sale,
modelele sociopolitice concurente sau convergente la care fac referiri aceste abord\ri
[i evolu]iile care au putut fi constatate de-a lungul timpului, `n reprezent\ri dominante
ale s\r\ciei `n Europa.

La o prim\ analiz\, `mpreun\ cu mul]i al]i observatori, se poate remarca faptul
c\, de-a lungul timpului, problema inegalit\]ii condi]iilor, care s-a aflat `n centrul
dezbaterilor sociale (mai ales `n Fran]a) `n anii �60 [i �70, a fost progresiv `nlocuit\
cu o tematic\ mai liberal\, cea a echit\]ii [i egalit\]ii [anselor. Aceast\ mi[care a dus,
pe de o parte, la focalizarea politicilor sociale pe problemele luptei `mpotriva exclu-
derii, abandon`nd obiectivul de reducere a inegalit\]ilor, [i, pe de alt\ parte, la utili-
zarea unei no]iuni din ce `n ce mai cuprinz\toare [i polisemantice, cea de excludere,
devenit\ inoperant\ din punct de vedere teoretic [i practic (Elbaum, 1995;
Join-Lambert, 1995). Aceea[i mi[care poate fi analizat\ [i ca alunecare progresiv\ a
unei problematici axate pe probleme de distribu]ie spre o abordare mai rela]ional\,
centrat\ pe leg\turile sociale [i problemele de integrare (Room, 1994). ~n concluzie,
vom remarca faptul c\ no]iunea de excludere a ap\rut `n discursul politic francez `n
cursul anilor �60, dup\ care s-a transformat progresiv `ntr-o perspectiv\ durkheimian\
cu accentul pe fenomenele de ruptur\ a leg\turilor dintre individ [i societate `n
ansamblul s\u; [i c\, `n anii �80, aceast\ no]iune s-a r\sp`ndit pe scar\ european\,
unindu-se cu problematica marshallian\: excluderea este o negare a drepturilor
civile, politice [i sociale, adic\ a cet\]eniei (Silver, 1995).

Aceast\ redare schematic\ a traiectoriei ideilor privitoare la s\r\cie ap\rute `n
ultimii dou\zeci de ani poate fi completat\ prin scoaterea `n eviden]\ a paradigmelor
sau a modelelor statului providen]\ care con]in diferitele abord\ri disponibile. Dou\
contribu]ii str\lucitoare, av`nd mai multe puncte comune, `ncearc\ s\ defineasc\
paradigmele fondatoare `n care se `nscriu concep]iile contemporane despre excludere.

Solidaritate, specializare, monopol

Silver (1995, pp. 57-80) stabile[te o corela]ie `ntre aceste conceptualiz\ri [i trei mari
tipuri paradigmatice, cel al �solidarit\]ii�, cel al �specializ\rii� [i cel al �mono-
polului�, fiecare dintre ele manifest`ndu-se prin abord\ri teoretice, ideologii politice
[i discursuri na]ionaliste, pun`nd accentul pe diferitele cauzalit\]i ale proceselor de
excludere [i cre`nd concep]ii specifice despre cet\]enie [i integrare social\.

Profund ancorat\ `n g`ndirea republican\ francez\, impregnat\ de o puternic\
tradi]ie durkheimian\, paradigma solidarit\]ii concepe excluderea ca pe o ruptur\ a
leg\turii sociale dintre individ [i societate. Solidaritatea [i ordinea social\ care rezult\
din aceasta s`nt concepte mai degrab\ normative care au ca scop construirea colecti-
vit\]ii (na]ionale), dincolo de interesele individuale sau de grup; aceasta presupune
([i este rolul institu]iilor [i proceselor de socializare) forme de consens [i con[tiin]\
colectiv\, o aderare la cultura dominant\ care se impune totalit\]ii indivizilor, oricare
ar fi diferen]ele dintre ei [i interesele lor. Refuz`nd formele extreme ale conflictelor
dintre clase, individualismul liberal [i o concep]ie pasiv\ despre cet\]enie, fondat\ pe
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simpla posesie a drepturilor, acest model pune bazele unei interven]ii puternice a
statului, adres`ndu-se tuturor cet\]enilor: este vorba despre asigurarea printr-o
�socializare metodic\� (conform defini]iei lui Durkheim privind educa]ia) sau, cum
se spune acum, printr-o politic\ de inser]ie, a integr\rii voluntare dar [i constr`nse, `n
acela[i timp, a indivizilor [i cooper\rii lor solidare. Acest model `ntre]ine leg\turi
str`nse cu formele universale de protec]ie social\, combin`nd `mp\r]irea riscurilor [i a
redistribu]iei. Putem ad\uga faptul c\ acest model nu are nimic `n comun cu dinamica
unei comunit\]i, cel pu]in din momentul `n care aceasta cap\t\ o dimensiune politic\:
modelul solidarit\]ii ia fiin]\, din punct de vedere politic, `n ideea de na]iune, a[a
cum a conceput-o Schnapper: o comunitate de cet\]eni, �na]iunea este caracterizat\
de ambi]ia sa de a transcede prin intermediul cet\]eniei apartenen]ele individuale [...]
de a defini cet\]eanul ca pe un individ abstract, f\r\ identificare [i f\r\ calificative
particulare [...]�12 (Schnapper, 1994, p. 49).

Paradigma specializ\rii este ancorat\ ad`nc `n g`ndirea liberal\: societatea este
bazat\ pe o reuniune voluntar\ a indivizilor diferen]ia]i, titulari ai unor drepturi [i
obliga]ii. Procesele de diviziune a muncii [i de separare a sferelor vie]ii sociale induc
[i consolideaz\ specializarea; pe de alt\ parte, schimbul voluntar `ntre indivizi [i
grupuri, `n numele intereselor lor respective, creeaz\ interdependen]e sociale, mobile
[i reversibile. Libert\]ile [i drepturile fundamentale reprezint\ `n acest caz garan]ia
oferit\ indivizilor de a se mi[ca liber `n sferele [i grupurile sociale, de la un tip de
activitate la altul, `n func]ie de preferin]ele lor. Deci, excluderea provine dintr-o
�separare inadecvat\ a sferelor sociale, din aplicarea unor reguli `n discordan]\ cu
sfera determinat\ sau din obstacolele ce stau `n calea liberei circula]ii [i a schimbului
dintre sfere� (Silver, 1995, p. 68).

Analizei propuse de Silver `i putem ad\uga faptul c\ excluderea, `n cadrul
aceleia[i paradigme, poate fi analizat\ alternativ ca provenind din fenomene indivi-
duale de devian]\ (`n sensul culturali[tilor [i al lui Parsons), (respectiv) din
comportamente prin care indivizii �aleg� s\ nu profite de oportunit\]ile ce se ivesc,
ca de exemplu, `n participarea la activitatea economic\. ~n primul caz, excluderea
este rezultatul oric\rei forme de discriminare [i statul trebuie s\ intervin\ pentru a
`mpiedica aceste discrimin\ri [i pentru a permite circula]ia liber\ a indivizilor `n
cadrul ansamblului structurilor sociale; `n cel de-al doilea, s\racii s`nt `n primul r`nd
victimele propriilor lor decizii [i, `n unele concep]ii extreme (foarte vechi, dar care
persist\), pot fi considera]i drept o amenin]are la adresa societ\]ii. O `ndelungat\
tradi]ie ultraliberal\ nu a `ncetat s\ adere la critica � mai mult sau mai pu]in `nc\rcat\
de judec\]i de moral\ � a comportamentului s\racilor, la justificarea inegalit\]ilor [i
la lupta `mpotriva unei politici reformatoare.

Silver remarc\, pe bun\ dreptate, congruen]a acestei paradigme a specializ\rii cu
individualismul metodologic [i economia neoclasic\ care tinde, atunci c`nd abordeaz\
problemele s\r\ciei [i ale politicii sociale, s\ se focalizeze pe efectele stimulatoare
sau dezincitante ale ajutoarelor publice, inspir`ndu-se `n acest caz din retorica
efectului pervers, analizat\ magistral de Hirschman (1991): acestea nu creeaz\ oare,
atac`nd discriminarea ale c\rei victime s`nt s\racii, obstacole noi, ce `i `mpiedic\ s\
participe `n mod activ la via]a social\ [i economic\?

O a treia paradigm\, cea a monopolului, `[i are originea `ntr-o concep]ie weberi-
an\ potrivit c\reia societatea nu este nici o constela]ie de indivizi ce au `ncheiat un
contract voluntar, nici o totalitate unificat\, ci o construc]ie social\ problematic\,
asigur`nd socializarea comunitar\ (Vergemeinschaftung) [i pe cea societal\
(Vergesellschaftung) 13, `n care grupurile sociale interac]ioneaz\ `n func]ie de
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interesele lor specifice, `ncerc`nd s\ foloseasc\ `n avantajul lor fenomenele de putere
[i de monopolizare a resurselor. Deci, excluderea este rezultatul unui proces de
formare a unor grup\ri, ordine, st\ri (stand) al c\ror �scop este de a `nchide `ntr-o
m\sur\ mai mic\ sau mai mare accesul str\inilor la [ansele (sociale sau economice)
care exist\ `ntr-un domeniu dat 13 (Weber, 1971, p. 356); aceste mecanisme de �deli-
mitare� social\ [i de monopolizare a resurselor s`nt utilizate de cei care domin\ `n
scopul p\str\rii propriilor privilegii [i al perpetu\rii inegalit\]ilor. Aceste fenomene
s`nt evidente mai ales `n cazul accesului la pia]a de munc\ [i al segment\rii acesteia.
Aten]ia [i interven]ia exper]ilor precum [i politica, focalizate `n principal pe aceste
aspecte [i pe problema inegalit\]ii, se inspir\ din acest model de g`ndire.

~n sf`r[it, Silver concepe o nou\ paradigm\, datat\ istoric, care ar putea fi descris\
ca organicist\ sau corporatist\. Aici, integrarea social\ se bazeaz\ pe un compromis
stabilit `ntre grupuri func]ionale sau comunitare care asigur\ `n cadrul lor un prim
nivel de socializare; resping`nd individualismul [i colectivismul, acest model scoate
`n eviden]\ principiile comunitare [i no]iunea de complementaritate. Trebuie remarcat
faptul c\ Silver trateaz\ aceast\ ultim\ paradigm\ pu]in diferit de cele precedente, `n
primul r`nd ca pe o form\ istoric\ de reglementare social\ [i politic\; se emite
ipoteza c\ e vorba despre o modalitate specific\ de r\spuns politic [i institu]ional,
viz`nd, `n cadrul unui stat autoritar, stabilirea unei societ\]i concepute pe baza para-
digmei �monopolului� weberian [i reducerea luptelor de pozi]ie caracteristice cu
ajutorul diverselor forme de integrare corporatist\.

Diferite tipuri de stat-providen]\

Urm`nd o tradi]ie bine stabilit\ de analiz\ comparativ\ a sistemelor statului-provi-
den]\, Maclouf (1994) `ntreprinde o prezentare ideal-tipic\ a politicii [i institu]iilor
care apar `n domeniul social.

El distinge dou\ tipuri de �stat social�: �statul echilibrului social general�, de
inspira]ie durkheimian\, �vizeaz\ integrarea `ntr-o societate considerat\ un ansamblu
organizat�. �Diferitele p\r]i ale societ\]ii s`nt considerate elemente ce trebuie asam-
blate pentru a ob]ine o armonie� (Maclouf, 1994, p. 40). Organizarea bun\st\rii este
ancorat\ `n activitatea profesional\; ea permite o deconectare par]ial\ `ntre statuturile
sociale [i pia]\ (decommodification 14); `n concluzie, interven]iile statului au un scop
compensator [i redistributiv cu caracter universalist. Se reg\sesc aici tr\s\turile prin-
cipale ale paradigmei �solidarit\]ii� dezvoltat\ de Silver, dar [i modele �institu]io-
nale� ale statului-providen]\ enun]ate de Titmuss (1974) [i succesorii s\i.

La polul opus, �statul ac]iunilor sociale� ia `n considerare diferen]ierea social\ ca
dat ini]ial. Fondat pe o cet\]enie esen]ial politic\ [i acord`nd un loc important
contrastului [i pie]ei, el `ncearc\ s\ ajusteze `n mod empiric diferitele componente ale
societ\]ii, indivizilor sau comunit\]ilor. ~n acest proces progresiv [i fluctuant de
asamblare, se pune accentul pe interdependen]a [i pe proximitate, pentru tratarea, `n
principal, a fenomenelor de s\r\cie [i marginalizare, cu ajutorul programelor sociale
specifice [i nu universale (Maclouf, 1994, pp. 33-40). Se reg\sesc aici, `n mod clar,
paradigma specializ\rii, propus\ de Silver, [i modelul statului-providen]\ numit
�rezidual� de c\tre Titmuss [i �liberal� de c\tre Esping-Andersen (1990, p. 26).

~ns\ trebuie evitat\ introducerea unei anumite politici sociale sau a unei abord\ri
analitice `ntr-un ideal-tip al statului-providen]\ sau `ntr-o anume paradigm\. Dimpo-
triv\, fiecare abordare opera]ional\ sau analitic\ opereaz\ `ntr-o manier\ proprie o
tranzac]ie `ntre aceste paradigme sau ideal-tipuri. A[a cum demonstreaz\ Maclouf,
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este abuziv [i periculos s\ reducem politica social\ dus\ `n prezent `n Fran]a la tipul
de �stat al echilibrului social general�, la fel cum nici cazul american nu poate fi
rezumat prin �statul ac]iunilor sociale�. Cele dou\ tipuri coexist\ de mult timp `n
s`nul fiec\reia dintre aceste ]\ri; astfel, `n Fran]a, introducerea venitului mediu de
inser]ie sau ansamblul ac]iunilor multiforme incluse `n termenul de politic\ a ora[u-
lui 15, corespund, dup\ Maclouf, celui de-al doilea tip, `n timp ce protec]ia social\
universalist\ (s\n\tate, b\tr`ne]e, v`rst\) se `nscrie `n primul.

Acest lucru justific\ dificultatea `ncerc\rii de a face paradigmele propuse de Silver
s\ corespund\ exact tipurilor de stat-providen]\ pe care au `ncercat s\ le conceap\
diferi]i autori. De exemplu, dup\ Maclouf, �statul echilibrului social general� relev\,
din punctul de vedere al leg\turii cu diviziunea muncii, un model �industrial cl\dit
pe realizarea individual\� (industrial achievement performance model) [i, din unghiul
interven]iilor, un model �institu]ional-redistributiv� (institutional redistributive
model), conform tipologiei stabilite de Titmuss (1974). Acesta ar putea corespunde la
fel de bine unui model �social democrat� precum [i modelului �corporatist� conceput
de Esping-Anderson (1990). El poate fi asem\nat `n primul r`nd cu paradigma solida-
rist\ a lui Silver, dar [i cu paradigmele monopoliste [i corporatiste.

~n pofida caracterului lor abstract [i a relativei lor imprecizii, aceste formaliz\ri
prezint\ avantajul de a fi unit fiecare mod de abordare a s\r\ciei sau a proceselor de
excludere, fie politice, fie [tiin]ifice, cu mari curente de g`ndire `ncerc`nd s\ explice
ordinea social\ [i cu institu]ionalizarea lor `n modelele statului-providen]\. ~ns\ ele
au de suferit datorit\ redusei lor istoricit\]i, cvasi-imposibilit\]ii de a fi verificate
empiric [i, mai ales, datorit\ capacit\]ii lor sc\zute de a justifica dinamicile specifice
care dau form\ politicii de lupt\ `mpotriva s\r\ciei `ntr-o ]ar\ la un moment dat, sau
de a g\si motivele pentru care un mod de abordare, pe moment domin`nd s\r\cia, `[i
`ncepe declinul `n favoarea unui alt sistem explicativ sau analitic. De aici apare
necesitatea de a accentua mai bine contururile fiec\rei abord\ri disponibile,
supozi]iile lor explicite sau implicite, ceea ce pun ele `n lumin\ `n mod preferen]ial,
[i ceea ce las\ `n umbr\.

~n aceste condi]ii, apare tendin]a de a `nl\tura no]iunea prea larg\ [i, uneori,
inutil\, de excludere, [i de a re]ine doar c`teva dintre contribu]iile sale specifice. Este
vorba, pe de o parte, de aten]ia acordat\ tuturor formelor de excludere a drepturilor
sociale, cu at`t mai nelini[titoare cu c`t aceste drepturi se bazeaz\ `nc\, `n mare
m\sur\, pe activitatea profesional\, chiar dac\ [omajul se afl\ `n cre[tere, iar munca
devine tot mai precar\. Pentru cei mai s\raci, garan]ia social\ genereaz\ multe lipsuri
iar accesul la drepturile sociale este pres\rat cu numeroase obstacole, ceea ce le face
situa]ia [i mai instabil\ `nc\. Este vorba, `n aceea[i m\sur\, despre accentul pus pe
caracterul multidimensional al proceselor de pauperizare, de rupere a leg\turilor
sociale care nu se pot rezuma la dimensiunea lor monetar\. ~n ultimul r`nd, este vorba
despre aten]ia acordat\ faptului c\ traiectoriile individuale [i colective de �excludere�
nu pot fi analizate ca o serie sau un cumul de rupturi [i lipsuri suferite: apare un
ansamblu de strategii de reac]ie `n care colectivitatea poate g\si un punct de sprijin
pentru interven]ii viz`nd o reintegrare a indivizilor [i grupurilor sociale.

Trebuie scoase `n eviden]\ c`teva aspecte insuficient tratate de c\tre principalele
abord\ri. Primul se refer\ la dimensiunile simbolice [i la reprezent\rile colective ale
s\r\ciei; al doilea, la func]ia de integrare social\ a muncii [i a locului de munc\ [i la
transformarea progresiv\ a statului-providen]\.
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Reprezent\ri colective [i violen]e simbolice

Concep]iile unidimensionale despre s\r\cie, din punct de vedere al venitului sau al
consumului, au avut �avantajul� de a focaliza dezbaterile ([tiin]ifice [i sociale) asupra
unei singure scale, cea a distribu]iei resurselor [i bunurilor. Eventualele frontiere
dintre grupurile sau clasele sociale au fost definite `n primul r`nd `n raport cu aceast\
scar\. Desigur, `ns\[i defini]ia acestor frontiere a constituit obiectul unor dezbateri
contradictorii, `ns\ p`n\ la urm\ s-a stabilit un consens relativ, cel pu]in `n privin]a
scalei re]inute pentru a fi folosit\.

~n cadrul analizelor contemporane, pot fi folosite `mpreun\ sau concomitent mai
multe scale care nu se pot substitui una pe alta. Ele au rolul de a defini dimensiunile
acestui fenomen, `ns\ f\r\ a fi o problem\ de m\rime. Trebuie insistat asupra a dou\
dimensiuni, uneori neglijate, ale dinamicii sociopolitice actuale `n raport cu evolu]ia
s\r\ciei. Este vorba, pe de o parte, despre forme, uneori violente, de �excludere
simbolic\� rezultate din respingerea sau stigmatizarea unor grupuri sociale percepute
ca diferite sau deviante de c\tre alte grupuri sociale sau de c\tre `ntreaga societate;
pe de alt\ parte, despre procesele, institu]ionalizate sau nu, de privare de drepturi,
care reprezint\ tot at`tea forme de delimitare a unei comunit\]i locale, profesionale
sau na]ionale. Aceste dou\ dinamici de dezagregare social\ prin excluderea � termenul
`[i are locul aici � anumitor indivizi sau grupuri sociale se `nscriu `n controversele
sociopolitice de mare amploare pentru c\ se afl\ `n joc, `n acela[i timp, reprezent\rile
colective ale clasamentului social, ierarhiilor sociale [i simbolice; concep]iile despre
leg\turile sociale, formele de reciprocitate sau de solidaritate `ntre grupuri sociale sau
indivizi [i despre frontierele `n\untrul c\rora exist\ solidaritatea; concep]iile diferen-
]iate despre justi]ia distributiv\ [i despre echitate.

Ne vom mul]umi aici s\ ilustr\m acest ultim punct. Un drept social oarecare
posed\ `n aparen]\, o dat\ `nscris `n lege, un caracter de obiectivitate absolut\,
impus\ tuturor cet\]enilor, de care ei beneficiaz\ sau nu. ~ns\, `n fapt, formele de
redistribu]ie care decurg de aici trebuie mereu justificate [i argumentate concret, nu
doar fa]\ de solicitant, dar, mai ales, `n fa]a tuturor cet\]enilor, fie c\ s`nt sau nu
poten]iali beneficiari.

Concep]iile pe care le are fiecare cet\]ean despre drepturile, datoriile sale [i
despre mecanismele solidarit\]ii se suprapun cadrului legal [i dau na[tere, `n anumite
cazuri, unor `ntreb\ri `n leg\tur\ cu legitimitatea presta]iilor oferite unui grup sau
altul de beneficiari ai sprijinului public. Astfel, `n s`nul popula]iei ce prime[te aloca]ie
de venit minim de inser]ie, unii dintre beneficiari �stabilesc o ierarhie `ntre ei `n[i[i:
cei ce vor s\ se reinsereze [i to]i ceilal]i, adic\ cei ce primesc asisten]\ [i s`nt
considera]i deseori ca f\c`nd parte din r`ndul tr`ndavilor sau al vagabonzilor [...] Ei
fac distinc]ia clasic\ `ntre s\racii �buni� [i �r\i�, ceea ce reprezint\ un mijloc de a
rezista, cel pu]in par]ial [i simbolic, povarei de a fi discredita]i din punct de vedere
social� (Paugam, 1993).

Astfel, luptele pentru c`[tigarea unui loc mai bun `n ierarhia social\ se afl\ `n
centrul proceselor de definire a �excluderii� [i a mijloacelor, `n special publice, de
remediere a acesteia. Pun`nd `ntregii societ\]i problema leg\turilor sociale, a mijloa-
celor prin care societatea evit\ s\ se dezintegreze, a asigur\rii solidarit\]ii `ntre
membrii s\i, dezbaterea pe tema excluderii devine eminamente politic\, sau, `n orice
caz, presupune o organizare politic\.
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Acest lucru este cu at`t mai necesar cu c`t se trece de la o dezbatere social\ pe
tema inegalit\]ilor la o dezbatere pe tema diferen]elor. Dac\ nu exist\ o scar\ unic\
care s\ permit\ compararea contribu]iilor [i a retribu]iilor, precum [i pozi]ia fiec\ruia
`n interiorul aceleia[i comunit\]i (na]ional\ sau, `n orice caz, o comunitate vast\),
atunci sentimentul de apartenen]\ se poate ob]ine prin raportare la comunit\]i restr`n-
se, bazate pe apropierea intern\ [i diferen]ierea extern\. ~n acest caz, diferen]a nu
mai reprezint\ o condi]ie, ci se `nscrie `n cultura, modurile de via]\, practicile locale.
Astfel, excluderea este `n str`ns\ leg\tur\ cu formele contemporane de rasism ce au rolul
de a diferen]ia [i care se substituie unor forme mai vechi, inegalitare (Taguieff, 1988).

~n aceste condi]ii, este extrem de important\ asocierea modurilor dominante de
analiz\ a excluderii � `n principal economice sau sociologice � cu lucr\ri sociopolitice
sau chiar de filozofie politic\ axate pe procesele �identitare� de diferen]iere social\.
Acest lucru ar permite, de asemenea, punerea `n eviden]\ a mecanismelor (demo-
cratice) de organizare social\ care, dincolo de reafirmarea principiilor universaliste
abstracte, s`nt susceptibile de restabilirea leg\turilor sociale acolo unde `[i fac apari]ia
fenomene de alterare radical\. Afirmarea universalit\]ii drepturilor, refuzul neg\rii
acestora nu este suficient, deoarece drepturile, [i `n particular, cele sociale, continu\
s\ ridice [i s\ deplaseze barierele dintre cei ce au [i ceilal]i, [i, `n unele cazuri, `ntre
cona]ionali [i str\ini 16.

Viitorul muncii [i al protec]iei sociale

Abord\rile contemporane ale s\r\ciei pun din nou, presant, problema centraliz\rii
muncii [i locului de munc\ `n societ\]ile noastre contemporane. Pretutindeni se
observ\ pierderea de durat\ a slujbelor unor importante p\turi ale popula]iei, precum
[i o sl\bire a rolului muncii (structurat\ de o manier\ institu]ional\) ca vector privile-
giat al integr\rii sociale. Trebuie `ns\, oare, s\ ne resemn\m f\r\ acest integrator
privilegiat [i s\ consider\m c\ `ndatorirea cea mai urgent\ este construirea unor
sisteme multiforme de integrare social\ trec`nd prin extinderea garant\rii de drepturi
politice [i sociale, prin politicile educative [i culturale, cele sociale [i, `n special, cele
referitoare la venitul minim [i o organizare democratic\ de ansamblu caracterizat\ de
coeziune? Dar o astfel de �societate a drepturilor omului� este bazat\ pe un consens
democratic extrem de instabil [i precar [i risc\ s\ fie agasat\ `n permanen]\ de
dezbateri asupra �frontierelor�, fie ele simbolice, fie reale. Sau ar trebui mai `nt`i, s\
`ncerc\m cu orice pre] s\ restabilim accesul tuturor la locuri de munc\, s\ repar\m
societatea salarial\ care nu presupune doar o `mp\r]ire a muncii, ci o reinventare a
ei? ~n acest scop, de prim\ necesitate este analiza sistematic\, prin contrast, a regi-
murilor de organizare social\, economic\ [i politic\, ce decurg din una sau cealalt\
dintre op]iuni, [i consecin]ele lor (Castel, 1995).

~n m\sura `n care ceea ce se `nt`mpl\ `n sfera economic\ p\streaz\ un rol deter-
minant `n procesele actuale de pauperizare [i `n care �nu exist\ `nc\ o alternativ\
credibil\ la societatea salarial\� (Castel, 1995, p. 460) se cere o reconsiderare a
politicii publice privind locurile de munc\ [i modalit\]ile de gestionare a m`inii de
lucru de c\tre `ntreprinderi [i patroni publici. Ar fi interesant ca analizele s\ urm\-
reasc\ evolu]iile rela]iei salariale (ca form\ de leg\tur\ social\), natura [i caracterul
s\u temporal. Ar trebui `n]elese pe deplin procesele de selec]ie ap\rute pe pia]a
(intern\ [i extern\) a muncii, contextul ter]iariz\rii [i imaterializ\rii tot mai mari a
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activit\]ii productive care tinde s\ favorizeze capacit\]ile de cooperare [i aptitudinea
de a de]ine roluri rela]ionale `n detrimentul competen]ei tehnico-productive.

Se impune, totodat\, o re`ntoarcere la principiile care formeaz\ structura func]iei
providen]\ a statului. Peste tot este denun]at\ pierderea eficien]ei sistemelor noastre
de protec]ie social\; apare o contestare sporit\ a concep]iilor de securitate dominante
p`n\ nu de mult, `n favoarea unor concep]ii mai solidariste, `ns\ cu mult mai dificil
de instituit [i legitimizat dec`t precedentele. ~ntr-adev\r, ele cer `n permanen]\ de la
cei care nu beneficiaz\ dec`t de solidaritate � cei mai s\raci, din toate punctele de
vedere � s\ dovedeasc\ temeinicia ajutoarelor pe care le primesc [i buna `ntrebuin]are
a lor. Consensul care se produce la un moment dat `n leg\tur\ cu legitimitatea redistri-
buirii c\tre s\raci trebuie asigurat `n permanen]\, chiar dac\ destinatarii acestor aju-
toare nu-[i pot face auzit\ vocea `n corul de revendic\ri adresate statului-providen]\.
~ntr-o societate minat\ de �descompunerea vechilor colective [i cre[terea individua-
lismului maselor� (Castel, 1995, p. 474), reexaminarea principiilor [i modalit\]ilor
de interven]ie a statului-providen]\ reprezint\ o provocare considerabil\.

NOTE

1. Livre vert sur la politique sociale européenne, Options pour l�Union COM (93)551, 17
nov. 1993, DGV, Comisia Comunit\]ilor Europene, p. 7.

2. Defini]ia inclus\ `n Raportul oficial al Comisiei din Consiliul primului program de proiecte
[i studii pilot pentru combaterea s\r\ciei (cit`nd decizia Consiliului din 22 iulie 1995,
privitoare la lansarea programului european de lupt\ `mpotriva s\r\ciei), COM (81)769,
final, 15 dec. 1981, Comisia Comunit\]ilor europene, p. 16.

3. Not\ introductiv\ a seminarului Consiliului Europei �Exclusion, égalité devant la loi et
non-discrimination� (Taormina-Mare, 29 sept.-1 oct.1994), nepublicat. Citat de Join-Lambert
(1995) [i Consiliul Europei, 1995. Exclusion, égalité devant la loi et non-discriminatyion,
Actes, Strasbourg, Editions du Conseil de l�Europe [Exclusion, Equality before the Law
and Non-Discrimination], p. 19.

4. Acest tip de analiz\ continu\ `nc\ s\ fie folosit\ `n mod curent, chiar dac\ numai pentru
faptul c\ nevoile energetice ale unei p\r]i din popula]ia globului s`nt departe de a fi
asigurate. Cf. lucr\rile FAO [i OMS.

5. Pentru a trece `n revist\, se poate consulta Debardeaux (1988-1989) [i Dickes (1988).
6. Pragurile �obiective� astfel calculate s`nt, de regul\, pu]in deasupra celor impuse de

venitul minim, oferite de dispozitivele publice.
7. Aceste moduri de abordare prezint\ un interes opera]ional, `n sensul c\ pot conduce la

ac]iuni de prevenire a riscurilor [i nu doar la interven]ii curative.
8. Cu excep]ia lui Townsend, care insist\ asupra necesit\]ii unei abord\ri structurale a s\r\ciei

care s\ ia `n considerare structurile de clas\ [i mecanismele institu]ionale care contribuie la
reproducerea [i definirea normelor de comportament [i de participare social\ generatoare
ale excluderii. ~ns\ constat\rile f\cute aici se aplic\ mai degrab\ metodelor [i rezultatelor
empirice ale lui Townsend dec`t formul\rilor lui teoretice.

9. Pentru o prezentare [i o interpretare critic\ detaliat\ a acestor trei abord\ri, vezi
Debordeaux (1994).

10. Castel precizeaz\ faptul c\ �grila de lectur\ nu reprezint\ o verificare exact\ a stratific\rii
sociale� (Castel, 1995, p. 14).

11. Cu at`t mai remarcabil cu c`t aceste abord\ri s`nt, `n majoritate, `ntreprinse de sociologi.
12. Se poate remarca faptul c\ declinul marxismului `n Fran]a anilor �80 se petrecea `n acela[i

timp cu succesul cresc`nd al tezelor despre excludere, sub influen]a unei problematici
kleiniene care respinge concep]iile sociologice individualiste [i pe cele centrate `n jurul
luptei de clas\. Din acest motiv, a ap\rut, `n aceast\ ]ar\, o tendin]\ de neglijare a pro-
blemelor de stratificare social\ [i o mare reticen]\ `n conceperea unor abord\ri `n termeni
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de clas\ sau underclass. ~n timp ce, `n alte ]\ri europene, de[i din punct de vedere istoric
mai pu]in sensibile la influen]a marxist\, abord\rile `n termeni de clas\ [i stratificare
social\ au f\cut obiectul unui interes manifestat foarte viu.

13. Traducerea francez\ a �Economiei [i societ\]ii� se folose[te de neologisme, respectiv
�comunalizare� [i �sociere� (Weber, 1971). Datorit\ formei lor greoaie, ei s`nt `nlocui]i de
termeni folosi]i `n mod curent.

14. Conform termenului folosit de Esping-Andersen (1990).
15. Ansamblul ac]iunilor care vizeaz\ anumite zone geografice, aflate mai ales la periferia

ora[elor mari, unde s`nt concentrate fenomenele de s\r\cie.
16. Se poate remarca faptul c\ mi[c\rile politice xenofobe au f\cut din aceast\ problem\, a

accesului la drepturi, un element puternic al campaniei lor, cer`nd acordarea de drepturi
doar cona]ionalilor [i, `n acela[i timp, declar`ndu-se �victime� sau �exclu[i�: �str\inii au
mai multe drepturi dec`t noi�, ei profit\ de protec]ia social\��

Traducere de Doina Tonner
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