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Cuvînt înainte

Cum ajungem sã ne descoperim ca parte deopotrivã fragilã, dar autonomã ºi acaparatoare
a lumii? În ce fel ne articulãm identitatea de sine? Este personalitatea doar o sumã de
trãsãturi stabile ºi durabile sau o entitate fluidã, modelatã de context? Cum interpretãm
destinul nostru social? Perspectiva ºi judecata prin care descifrãm realitatea sînt drepte ºi
imparþiale sau deformate de lentilele pe care socializarea le-a ataºat privirii noastre? Suntem
precumpãnitor altruiºti ºi generoºi în raporturile cu cei pe care îi avem alãturi sau, mai
degrabã, un fel de negustori simbolici, care evalueazã fiecare acþiune în termeni de costuri ºi
beneficii? Ce ameninþãri ne pîndesc dincolo de ceea ce se vede limpede în societate? Peste
toate, cum ne putem dezvolta propria fiinþã într-o lume care încearcã la tot pasul, prin
strategii mascate, sã ne-o diminueze?

Cartea de faþã nu încearcã sã rãspundã la aceastã avalanºã de întrebãri, dar îndrãzneºte sã
le formuleze. Cãci deseori întrebarea e mai grãitoare decît rãspunsul pe care îl cheamã,
conþinînd promisiunea trãirii ei. Aºadar, iatã miza principalã a volumului pe care îl þineþi în
mînã: sã vã stimuleze sã cãutaþi, împreunã cu un corp de idei îngemãnate într-o tradiþie de
un secol a psihologiei sociale, propriul rãspuns. Indiferent dacã îl veþi afla sau nu, va rãmîne
intensitatea trãirii interogaþiei esenþiale, singura veritabilã: �Cu ce va ajuta viaþa mea acum
ºi aici ceea ce autorul pretinde cã este important sã descopãr?�.

Veþi înþelege, sper, mai bine acum titlul pe care vi-l propun pentru a cãlãuzi dialogul pe
care îl începem. Nu cred cã putem aºeza mai fertil strãdania cãutãrii noastre decît sub semnul
cãlãtoriei, în care personajul principal, alãturi de �narator�, devine �celãlalt�, oglinda în
care ne privim pas cu pas pentru a desluºi cine sîntem. Cititorul avizat, care va parcurge
succesiunea tematicã a volumului de faþã, va recunoaºte reperele lungului drum cãtre sine prin
�celãlalt�. Ele sînt furnizate de Willem Doise, care a sistematizat nivelurile progresive de
construire a explicaþiilor în cîmpul psihologiei sociale. Astfel, dupã un capitol introductiv,
care îºi propune sã îl familiarizeze pe cititor cu specificul abordãrii disciplinei, cãlãtoria va
porni de la registrul minimei interacþiuni, asociat îndeosebi nivelului intrapersonal, prin
studierea impactului simplei prezenþe a �celuilalt�, dupã care va parcurge, succesiv, etapele
deschiderii de sine � autopercepþia, autoprezentarea ºi autodezvãluirea �, urmate de surprin-
derea metabolismului cognitiv, afectiv ºi comportamental al subiectului, prin explorarea
mecanismelor atribuirii, a gîndirii stereotipe, a formãrii ºi mobilizãrii atitudinilor, intrînd
deplin în registrul raporturilor interpersonale odatã cu studiul prejudecãþilor ºi discriminãrilor.
Vom urmãri, mai apoi, în continuarea drumului în care ne-am înscris, douã teme vitale pentru
realizarea unor interacþiuni interumane roditoare: atracþia interpersonalã ºi dragostea ca
fenomen psihosocial. Cãlãtoria va continua, la confluenþa dintre nivelul interpersonal, cel
intergrupal ºi cel poziþional, abordînd lumea socialã ca scenã ºi frecventînd teme precum
scenariile sociale, unde vom încerca sã demontãm straniul mecanism al autoconfirmãrii
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profeþiilor sau, în sens mai larg, dramaturgia socialã, în cadrul cãreia vom investiga rolul
stigmatului ca joc social ºi simbolic. În chip firesc, �staþia� urmãtoare va fi constituitã din
ceea ce asigurã combustia reþelelor sociale, ºi anume speciile comunicãrii sociale, prin
analiza fenomenelor de opinie publicã, a persuasiunii ºi propagandei. Odatã ajunºi în registrul
de maximã profunzime, cel al ideologiilor ºi mentalitãþilor, ne vom opri la subiecte de largã
generalitate, centrate pe investigarea identitãþii, memoriei ºi reprezentãrilor sociale.

Prin derularea tematicã rezumatã mai sus nãdãjduim cã am fãcut vizibilã strãdania de a
aduce laolaltã cele douã tradiþii majore în cîmpul disciplinei, cea americanã ºi cea europeanã,
ce sînt, cel mai adesea, reprezentate dezechilibrat în manualele clasice din domeniu, în
funcþie de genealogia intelectualã de la care se revendicã cei ce le-au redactat.

Totodatã, cartea de faþã se întemeiazã pe cîteva opþiuni personale, care, cred, se cuvin
subliniate de la bun început. În primul rînd, favorizarea manierei interacþioniste de lecturã a
socialului, în dauna celei structuraliste, focalizîndu-ne pe miza relaþiei dintre actorii indivi-
duali sau colectivi, dar ºi pe recunoaºterea calitãþii acestora de parteneri activi, autonomi,
înzestraþi cu competenþã relaþionalã, capabili sã îºi producã în mod creator rolul. În egalã
mãsurã, o altã dominantã a lecturii, pe care v-o propun, o constituie infuzarea unui relativism
temperat, ce încurajeazã dialogul între diferitele abordãri nãscute în cadrul disciplinei, pornind
de la premisa cã nici o perspectivã nu-ºi poate revendica adevãrul ultim. În consecinþã, vom
prefera ipoteza în locul certitudinii ºi negocierea semnificaþiilor cu un cititor care, departe de
a fi un însoþitor tãcut, e aºteptat sã participe activ la construirea comunã a sensului. Nu în
ultimul rînd, vom urma calea unei nuanþãri metodologice, prin care vom pondera atotputer-
nicia experimentului în detrimentul unor tehnici preponderent calitative, ce presupun interac-
þiunea nemijlocitã, în mediul natural, cu �celãlalt�.

 Oricare dintre cei care doresc sã exploreze teritoriul fascinant al întîlnirii cu alteritatea se
poate regãsi în publicul-þintã al acestei cãrþi. Desigur însã cã destinatarii ei principali rãmîn
studenþii de la Psihologie ºi Sociologie, care pornesc pe drumul iniþierii cãtre un teritoriu
disciplinar vital pentru propria lor formare viitoare. Dintr-o asemenea raþiune, volumul de
faþã se caracterizeazã, inevitabil, prin parþialitate. Aici nu vor fi abordate toate temele
importante ale psihologiei sociale � nici nu ar putea fi reunite între coperþile unei singure
cãrþi, de cãtre un singur autor �, nu sînt tratate nici mãcar unele dintre subiectele clasice ºi
celebre deopotrivã, pentru cã o parte a lor, precum normalizarea, conformismul, obedienþa,
influenþa minoritarã, cu provocatoarele demersuri experimentale ale lui Muzafer Sherif,
Solomon Asch, Stanley Milgram ºi Serge Moscovici, ori temele de cogniþie socialã, ca
perceperea persoanelor, formarea impresiilor ºi categorizarea, sînt analizate consistent în
volumele accesibile din aria tematicã a disciplinei, precum manualul de Psihologie socialã
experimentalã al Ewei Drozda-Senkowska (2000). Cei care doresc sã îºi lãrgeascã înþelegerea
fenomenelor psihosociale pot recurge la acest excelent ghid de iniþiere, dar ºi la literatura
românã sau strãinã din domeniul psihologiei sociale, care s-a îmbogãþit mult în anii din urmã,
în comparaþie cu apariþiile editoriale din zona altor ºtiinþe socioumane de la noi.

Prin urmare, o cãlãtorie spre �celãlalt�, adicã o cãlãtorie spre sine. Pe care vã invit sã o
parcurgem de-a lungul unui drum în care am încercat neîncetat sã aduc în context, sã integrez
postulatele ºi concluziile teoretice, descrierea procedurilor experimentale ºi dilemele ce se
nãºteau dincolo de ele, în realitatea româneascã a prezentului, în ceea ce înseamnã destinul
unui intelectual care nu este de oriunde ºi al nimãnui, ci aparþine unui loc ºi unui timp în care
nu poate sã se clarifice ºi sã se împlineascã dacã nu îºi asumã propria identitate.

Autorul

CUVÎNT ÎNAINTE
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Identitatea psihologiei sociale

Definiþii alternative ale psihologiei sociale

ªtiinþã a omului în societate, cu un teritoriu al cunoaºterii în continuã expansiune
conceptualã ºi metodologicã, psihologia socialã se poate defini, într-o accepþiune de
maximã generalitate, ca studiul ºtiinþific al interacþiunii reale sau imaginare a
actorilor sociali (indivizi, grupuri) în cadrul unui context social, cultural ºi istoric
determinat.

Deºi multe dintre rãdãcinile intelectuale ºi primele intuiþii sînt europene, psiho-
logia socialã rãmîne totuºi o creaþie a spaþiului cultural nord-american, îndeosebi în
procesul instituþionalizãrii sale ca ºtiinþã autonomã. Nãscutã în Europa Occidentalã
la sfîrºitul secolului trecut, va cunoaºte afirmarea deplinã a destinului sãu dupã
transferarea ei în Statele Unite, pentru a înregistra mai apoi o fertilã reîntoarcere, la
mijlocul secolului XX, pe teritoriul Europei. Astãzi, se produce un adevãrat fenomen
de �aculturaþie ºtiinþificã� a psihologiei sociale, aceasta devenind un bun cultural ºi
ºtiinþific al întregii lumi (Moscovici, 1996, pp. 11-15; Chelcea, 1999, p. 5). În pofida
provocãrilor impuse de fenomenul globalizãrii, confruntarea cu tradiþii culturale dife-
rite ºi cu probleme sociale inedite nu poate conduce decît la o diversificare a per-
spectivelor de cunoaºtere ºi la o nuanþare metodologicã ce vor reconstrui canonul
disciplinar. Apar neîncetat teme noi, se aprofundeazã vechi intuiþii, tocmai datoritã
întîlnirii cu o lume globalã tot mai febrilã. Revenirea în forþã a abordãrilor de mare
generalitate asupra identitãþilor sociale ilustreazã, spre exemplu, tocmai nevoia de
rãspuns a psihologilor sociali la reconstrucþiile identitare marcate de schimbãrile
ultimelor decenii, inclusiv în zone geografice care nu intraserã în focarul prefacerilor
epistemologice contemporane decît marginal (de la Europa Rãsãriteanã la America
Latinã), dupã cum cercetãrile asupra unor fenomene sociale particulare, precum agre-
sivitatea, comportamentul prosocial, ecopsihosociologia sau impactul teritorialitãþii,
constituie ºi expresia unei cãutãri generate de acutizarea unor fenomene sociale ale
prezentului, de tipul exploziei comportamentelor sociale deviante sau impuse de
necesitatea echilibrãrii factorilor psihosocioecologici în faþa agresiunilor unui mediu
citadin tot mai împovãrãtor.

Psihologia socialã cunoaºte mai multe definiri alternative, dupã cum tradiþiile
intelectuale de la care se revendicã sînt diferite. Cele mai numeroase ºi mai influente
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definiþii ale disciplinei propun ca temã principalã studiul comportamentului individual
în context social. Definiþia de mai sus, împãrtãºitã ºi de autorii români (Radu, Iluþ,
Matei, 1994, p. 4; Neculau, 1996 p. 17; Chelcea, 1999, p. 5; Boncu, 2000a, I, p. 1;
Iluþ, 2000, p. 24; Chelcea, Iluþ, 2003, p. 10; Neculau, 2003, p. 20), se încadreazã
într-o tradiþie inauguratã în deceniul trei al secolului XX de Floyd Allport, numitã
psihologie socialã psihologicã, în care rolul hotãrîtor este jucat de individul aflat în
grup, în jurul cãruia se întreþes relaþiile interpersonale ºi se precizeazã contextul
social. Ne aflãm în faþa curentului dominant al disciplinei, ce se va confrunta cu
psihologia socialã sociologicã, axatã pe grupuri ºi procese de grup (mulþimi, mase
ºi masificare, procese de imitaþie, hipnozã colectivã, sugestie, iraþionalitate socialã),
ºi care se revendicã de la perspectiva construitã de Edward Ross în primul deceniu
al secolului XX. Serge Moscovici, cea mai importantã autoritate în domeniu, care
este exponent ºi al acestei ramuri a psihologiei sociale, susþine cã obiectul central de
studiu al psihologiei sociale îl constituie cercetarea fenomenelor legate de comunicare
ºi ideologie, cea din urmã înþeleasã ca sistem de reprezentãri ºi atitudini, precum ºi
înþelegerea creãrii, structurãrii ºi funcþionalitãþii acestora (Moscovici, 1970, p. 62).

În pofida a numeroase contraexemple, putem aprecia cã tradiþia europeanã,
îndeosebi cea francofonã, încurajeazã lectura de largã generalitate, ce are ca reper
polul sociologic � motiv pentru care a fost denumitã uneori ºi psihosociologie �, ºi
lasã loc interpretãrii ºi exerciþiului metodologic calitativ, pe cînd cea americanã
privilegiazã polul individual ºi metoda experimentalã, este riguroasã ºi cantitativistã
(Chelcea, 1999, pp. 11-15).

Astfel, în tratatul ce cunoaºte o largã circulaþie academicã în spaþiul anglofon,
Robert Baron ºi Donn Byrne (1997, p. 7) definesc psihologia socialã ca domeniul
ºtiinþei ce studiazã modul în care comportamentul, sentimentele sau gîndirea unui
subiect sînt influenþate de comportamentul ºi de caracteristicile altor persoane cu
care subiectul se aflã în relaþie. Prezenþa poate fi nemijlocitã, directã, dar ºi mediatã,
imaginarã, infiltratã prin intermediul unor matrici relaþionale dobîndite prin sociali-
zare, cu ajutorul cãrora subiectul se raporteazã la diferite obiecte sociale.

Scurtã istorie a psihologiei sociale

Beneficiem ºi în literatura de specialitate din România de o parcurgere a evoluþiei
disciplinei (Radu, Iluþ, Matei, 1994, pp. 1-17; Chelcea, 1998a, 1999; Boncu, 1999;
Iluþ, 2000, pp. 24-59; Chelcea, Iluþ, 2003, pp. 279-294), dupã cum în literatura
anglofonã s-au redactat deja cîteva sinteze de referinþã (Cartwright, 1979; Farr, 1991;
Graumann, 1996). Existã mai multe periodizãri întrebuinþate pentru prezentarea
acestei evoluþii. Septimiu Chelcea (2002, pp. 14-23) propune urmãtoarea succesiune:

� preistoria psihologiei sociale (secolele al VI-lea î.Hr. � al XIX-lea), unde se
cuvin amintite perspectivele psihosociale asumate de la Platon ºi Aristotel pînã la
Machiavelli, Montesquieu ori Tocqueville;
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� perioada fondatorilor (1880-1934), în care trebuie menþionate cele douã repere
experimentale ce vor anticipa viitoarele cercetãri psihosociologice sistematice:
experimentul agronomului francez Max Ringelmann, care în 1880 a observat cum
performanþa individualã în grup se diminueazã, descriind fenomenul denumit mai
tîrziu lenea socialã, ºi Norman Triplett, care în 1898 a publicat un studiu ce
punea în evidenþã fenomenul contrar, al activãrii performanþei în condiþie de
grup, numit facilitare socialã. Este ºi perioada în care studiul atitudinilor sociale
cunoaºte o dezvoltare fãrã precedent, dovedind cum stãri interne atît de subtile ºi
greu accesibile pot fi evaluate, întocmai cum susþineau Louis Thurstone, într-un
articol celebru în epocã (1928), dar ºi Rensis Likert (1932);

� perioada clasicã (1935-1960) este marcatã, în partea sa de început, de apariþia
unui prim manual sintetic de referinþã, editat în douã volume de C. Murchinson
(1935). Este perioada instituþionalizãrii psihologiei sociale, a recunoaºterii rolului
sãu social de prim-plan, dar ºi a afirmãrii celor douã zone tematice dominante
pentru anii care vor urma: cogniþia socialã, inauguratã de studiile lui Fritz
Heider (1944, 1958), cu a sa teorie a atribuirii, ºi influenþa socialã, cu primele
cercetãri asupra normalizãrii, realizate de M. Sherif (1935). Studiul asupra
atitudinilor ºi schimbãrii lor cunoaºte o nouã revigorare, îndeosebi prin inter-
mediul cercetãrilor profesorului de la Yale, C. Hovland, privitoare la persuasiune
(Hovland et al., 1953). La apariþia urmãtorului manual referenþial, ce reuneºte
cele mai remarcabile contribuþii ale vremii, editat în douã volume de Gardner
Lindzey în 1954, reluat ºi lãrgit tematic ºi metodologic în cele 5 volume ale
ediþiei din 1968-1969, coordonatã de acelaºi autor împreunã cu Elliot Aronson,
ºi reînnoit în 1985, se poate surprinde excepþionala dezvoltare la care ajunsese
disciplina în cele cîteva decenii efective de evoluþie.

� perioada modernã (1961-1989) este caracterizatã deopotrivã de o expansiune
tematicã, dar ºi de confruntarea cu primele crize majore epistemologice ºi etice
(îndeosebi deontologice). Experimentul este pus în discuþie ca tip de abordare,
refuzîndu-i-se exclusivitatea, fãrã sã i se conteste legitimitatea, dupã cum studiile
asupra obedienþei au condus la adoptarea primelor coduri deontologice ale
cercetãrii din psihologia socialã;

� perioada contemporanã (1989�prezent) deschide o �erã a pluralismului� (Chelcea,
1998a, p. 86), în care nu se mai urmãreºte aproape exclusiv �ce gîndesc oamenii� �
perspectiva cognitivistã �, ci ºi ce simt, ce aºteptãri au semenii noºtri în contextul
unei lumi tot mai dinamice, cu un ritm al schimbãrilor tot mai accelerat.

În schiþarea istoriei psihologiei sociale vom prefera sã urmãrim o evoluþie asemã-
nãtoare celei ontogenetice, adãugînd la reperele deja evocate alte momente importante
ale creºterii disciplinei care credem cã descriu adecvat mutaþiile ce s-au produs ºi
care pleacã de la constarea cã astãzi ne aflãm într-o perioadã a maturizãrii depline
a reflecþiei ºi cercetãrii psihosociologice.

Copilãria psihologiei sociale reuneºte contribuþiile iniþiatorilor psihologiei colec-
tive, lingviºtii ºi filosofii culturii germani Hezmann Steinthal ºi Moritz Lazarus, care
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la 1860 au pus bazele unui amplu proiect de studiere a �psihologiei popoarelor� prin
intermediul revistei Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, prin
care studiau �sufletul poporului� ipostaziat în fapte de limbã, mituri, obiceiuri,
tradiþii. Direcþia de studiu avea sã cunoascã un destin remarcabil pe filierã germanã,
îndeosebi datoritã contribuþiei lui Wilhelm Wundt � întemeietorul primului laborator
de psihologie experimentalã de la Leipzig, în 1879 �, care la începutul secolului
(1900-1920) a publicat zece volume impresionante, prin vastul material pe care îl
reuneau, de psihologie a popoarelor, ºi a inaugurat o tradiþie culturologicã importantã
în cîmpul psihologiei sociale � etnopsihologia.

ªi studiile sociologilor vor constitui o rezervã conceptualã mereu fertilã pentru
viitoarele cercetãri psihosociologice. Meritã amintite numele lui Gustave Le Bon,
autorul unei Psihologii a mulþimilor (1895/1990), unde este descrisã starea de
mulþime, care conduce, prin sugestie, la diminuarea identitãþii individuale, printr-un
proces asemãnãtor unei hipnoze colective, Gabriel Tarde, cu studiile sale asupra imi-
taþiei, scrise în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, ºi, desigur, Emile Durkheim,
considerat pãrintele sociologiei, care a teoretizat un concept puternic, conºtiinþa
colectivã, ce va reveni peste ani în prim-planul cercetãrilor de psihologie socialã
odatã cu teoria reprezentãrilor sociale propusã de Serge Moscovici (1961).

Deºi multe dintre temele abordate de psihologia socialã contemporanã au cunoscut
o tratare timpurie, fie în cadrul unor deschideri oferite de reflecþia filosoficã,
îndeosebi a unor filosofi ai istoriei ºi ai politicului, lansarea noii abordãri într-o
formã sistematicã, afirmîndu-ºi independenþa, se leagã de primul deceniu al secolu-
lui XX. Anul 1908 reprezintã un reper important, întrucît atunci apar simultan douã
volume influente, care au ecou în epocã ºi care poartã în titlu sintagma psihologie
socialã: ne referim la lucrãrile ºtiinþifice ale lui William McDougall ºi Edward
Ross. Simbolic, prima apariþie evocatã este europeanã, cealaltã nord-americanã,
ilustrînd cele douã ramuri de de dezvoltare a disciplinei ce se vor regãsi deplin
de-abia la mijlocul secolului XX. Abordarea lui William McDougall (1908) a furnizat
o primã grilã explicativã pentru fenomenele intrapsihice în cadru social, apelînd la
o teorie a instinctelor, înþelese ca tendinþe interne, cu substrat biologic, mobilizatoare
pentru comportamentele sociale. O astfel de perspectivã, numitã psihologie hormicã,
nu a fost împãrtãºitã decît cu rezerve în epocã, în pofida numãrului record de ediþii
pe care le-a avut cartea lui William McDougall (peste 30), dar a constituit o primã
încercare de a explica conduitele subiecþilor apelînd la concepte psihologice. Viziunea
sa era însã una staticã, în care subiectul avea o marjã de libertate asumatã limitatã.
O astfel de perspectivã explicativã nu putea fi acceptatã decît cu reticenþe de publicul
american � principala þintã a discursului sãu ºtiinþific � care întreþinea mitul �actoru-
lui liber în situaþie� capabil sã împlineascã �visul american�. Totodatã, William
McDougall va lua drumul Statelor Unite, ajungînd în 1921 profesor la Harvard,
inaugurînd o lungã cãlãtorie a psihologiei sociale europene, îndeosebi în registrul
sãu instituþional, dincolo de ocean. Însemnat a fost ºi impactul volumului publicat de
Edward Ross (1908), amintit anterior, în care autorul, sociolog de formaþie, a propus
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o relecturã a textelor clasice asupra fenomenelor de grup, studiate în deceniile
premergãtoare de Emile Durkheim, Gustave Le Bon sau Gabriel Tarde.

Momentul de referinþã, ce este considerat de majoritatea autorilor (Cartwright,
1979, p. 84; Baron, Byrne, 1997, p. 12) actul de naºtere al psihologiei sociale, îl
reprezintã apariþia volumului editat de Floyd Allport (1924), care va institui un
adevãrat canon al psihologiei sociale moderne. În primul rînd, se subliniazã rolul de
prim-plan pe care trebuie sã-l joace metoda experimentalã în construirea oricãror
postulate, se pune accentul pe individul în situaþie, ce devine obiectul de studiu
privilegiat al psihologiei sociale. De asemenea, cartea inauguralã a lui Floyd Allport
propune ºi unele subiecte noi, ce vor fi frecventate deseori în deceniile care vor
urma: conformitatea, comportamentul nonverbal ca revelator al emoþiilor, rolul
audienþei asupra performanþei în sarcinã.

 În anii �30-�40 consemnãm o importantã ascensiune a psihologiei sociale în
cîmpul ºtiinþelor sociale. Numele cele mai importante sînt cele ale altor europeni
naturalizaþi americani: Muzafer Sherif ºi Kurt Lewin. Muzafer Sherif (1935) a
organizat o serie de experimente ce vor deveni clasice, punînd în evidenþã procesul
de normalizare, prin care subiecþii, sub presiunea conformitãþii, se raliau normei
colective. Savant german de origine evreiascã, Kurt Lewin a emigrat în Statele Unite
din cauza climatului insuportabil instituit de regimul nazist ºi a avut un rol covîrºitor
în afirmarea dimensiunii aplicative a psihologiei sociale. Alãturi de Kurt Lewin, ºi
Paul Lazarsfeld ori Frantz Heider au urmat un destin profesional asemãnãtor,
contribuind la întãrirea filonului american al psihologiei sociale moderne. Studiind
dinamica de grup, Kurt Lewin a construit o teorie explicativã a conduitei individuale
în context social, întemeiatã pe topologia matematicã prin analogie cu forþele fizice �
teoria cîmpului � ºi a propus, totodatã, o tipologie a leadership-ului operaþionalã,
stabilind stilurile de conducere într-o organizaþie ºi resursele acestora: stilul auto-
cratic, laissez-faire ºi democratic (Lewin, Lippitt, White, 1939). Kurt Lewin a
influenþat puternic dezvoltarea psihologiei sociale americane ºi prin calitãþile sale de
dascãl, construind o relaþie maestru-discipol care va forma, practic, înteaga elitã a
generaþiei viitoare de psihologi sociali din Statele Unite. Astfel, Leon Festinger, J.
Tibaut, Stanley Schachter, Morton Deutsch, Harold Kelley, Ron Lippitt, Dorwin
Cartwright au fost toþi elevii lui Kurt Lewin ºi vor domina discursul epistemologic
disciplinar în anii �50-�70. Pledoaria lui Kurt Lewin pentru leadership-ul democratic
nu este doar o concluzie a analizelor sale experimentale, ci ºi o implicitã susþinere a
unui model mental ºi atitudinal propriu unei lumi (cea a democraþiilor occidentale)
ce se vedea confruntatã cu regimurile autocratice ale Germaniei ºi Japoniei. Rãzboiul
a constituit ºi un prilej adecvat de probare a virtuþilor aplicative ale psihologiei
sociale în domenii precum propaganda ºi persuasiunea, controlul opiniei publice,
managementul emoþiilor colective, selectarea personalului, gestionarea problemelor
de comunicare în teritoriile nou-administrate, dupã cum a permis ºi atragerea a
numeroase resurse, din fonduri private sau public-guvernamentale, disciplina deve-
nind, prin exponenþii ei, un aliat calificat în eforturile de rãzboi. Ieºind consolidatã
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dupã conflagraþia mondialã, psihologia socialã va juca ºi în mediul academic un rol
tot mai însemnat.

Se vor înfiinþa primele institute de cercetare influente, cu suport guvernamental,
precum Centrul de cercetare a dinamicii grupului la Institute for Technology din
Boston, încã din 1944, unde Kurt Lewin ºi colaboratorii sãi au elaborat conceptele
ºi mijloacele necesare unei inginerii sociale, care sã valorifice potenþialul subiecþilor
individuali ºi colectivi în vederea atingerii eficienþei sociale. Imediat dupã rãzboi, în
1946, se întemeiazã un Department of Social Relations la Harvard, coordonat de
unul dintre cei mai reformatori sociologi ai vremii, Talcott Parsons, dar ºi Univer-
sitãþile Columbia, Yale ºi Michigan au gãzduit departamente de psihologie socialã.
Îndeosebi centrul din Michigan, unde vor profesa nume importante ale disciplinei,
precum Theodore Newcomb, Daniel Katz ºi Rensis Likert, va deveni, dupã dispariþia
lui Kurt Lewin, principalul catalizator de proiecte în domeniu, prin crearea unui
Institute for Social Research în cadrul cãruia va lucra cea mai mare parte a echipei
lewiniene.

Prin urmare, anii imediat postbelici sînt ani de afirmare puternicã ºi recunoaºtere
epistemologicã a psihologiei sociale. Este perioada tinereþii disciplinei, aºa cum
sugereazã ºi Robert Baron ºi Donn Byrne (1997, pp. 15-16). Reperul perioadei îl
reprezintã volumul lui Solomon Asch (1952) � un alt savant emigrat din Europa încã
din copilãrie �, care va furniza ºi o primã abordare criticã asupra disciplinei,
printr-o viziune retrospectivã a celor mai importante teme abordate pînã atunci.
Criticile lui Solomon Asch þinteau înspre excesul �obiectivist� al unei psihologii
care, citind fenomene interumane atît de complexe doar în cheie behavioristã, inducea
o �parþialitate sistematicã a ideilor curente din psihologie�, ascunzînd un �dogmatism
ºi mai inflexibil� (1952, I). Pledoaria lui Solomon Asch era pentru reumanizarea
psihologiei prin înþelegerea universului personal al subiecþilor dincolo de schemele
mecaniciste ºi reducþioniste, prin regãsirea ideilor de libertate, dreptate ºi demnitate
(apud Amerio, 1999, p. 8). Adept al gestaltismului � care în domeniul psihologiei
sociale s-ar traduce prin înþelegerea societãþii ca întreg, cu o calitate nouã, superioarã
elementelor componente (grupurile, indivizii) ºi care stabileºte o serie de relaþii între
grupuri ºi instituþii ce influenþeazã conduitele individuale �, Solomon Asch va
realiza o serie de experimente privitoare la conformism, ce vor deveni clasice, în
care va sublinia sensibilitatea actorului la contextul social, precum ºi puterea contex-
tului asupra propriilor decizii. Totodatã, Solomon Asch va inaugura o direcþie de
cercetare care va cunoaºte o dezvoltare impresionantã în anii ce vor urma: percepþia
socialã, organizînd un set de experienþe privitoare la rolul primelor impresii în
perceperea persoanelor ºi la centralitatea anumitor trãsãturi în organizarea percepþiei.

 Aºadar, anii �50 sînt ani în care se cerceteazã precumpãnitor influenþa grupurilor
ºi apartenenþei asupra comportamentelor individuale ºi se stabilesc legãturi între
trãsãturile de personalitate ºi comportamentul social, de felul studiului focalizat pe
dezvãluirea personalitãþii autoritare (Adorno et al., 1950), care identifica o sumã de
trãsãturi ce predispun subiectul sã accepte puncte de vedere extreme. Apare un
curent al psihologiei sociale implicate în social, ce cautã sã explice traumele, citind
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realitatea socialã inclusiv printr-o grilã moralã. Exemplar este experimentul lui
Stanley Milgram asupra supunerii consimþite, prin încercarea de a oferi un rãspuns
la întrebarea �Cum a fost posibil?� un rãzboi în care atrocitãþile au depãºit orice
limite imaginabile ale terorii, ca în cazul Holocaustului. Probabil cel mai celebru,
mai ºocant, dar ºi mai contestat experiment din psihologia socialã a argumentat cum
fiinþa umanã, atunci cînd îºi încredinþeazã destinul unei autoritãþi, este capabilã de
cele mai abominabile conduite, devenind obedientã (Milgram, 1963, 1974).

 Este ºi perioada înnoirilor conceptuale majore. Un foarte inovator psihosociolog
al deceniului ºase este Leon Festinger, cel ce va propune teoria comparãrii sociale
pentru a descrie modul în care membrii unui grup îºi modeleazã opiniile în funcþie
de opiniile celorlalþi membri semnificativi ai grupului ce deþin un status similar
(1954). La sfîrºitul deceniului ºase se va construi una dintre cele mai spectaculoase
ºi mai contraintuitive teorii în psihologia socialã, teoria disonanþei cognitive, a
aceluiaºi Leon Festinger (1957). Disonanþa cognitivã era definitã ca o stare inconfor-
tabilã ce se naºte atunci cînd subiectul descoperã inconsecvenþe între douã atitudini
sau între atitudinile ºi comportamentele lor. Ideea principalã postulatã de elevul lui
Kurt Lewin era aceea cã fiinþele umane nu pot trãi cu o astfel de tensiune lãuntricã
ºi vor refuza inconsecvenþa, modificînd atitudinile în aºa fel încît sã devinã conver-
gente. Postulatul anterior contrazice intuiþiile psihologului naiv, care ar fi susþinut cã
subiectul va continua sã creadã în convingerile proprii ºi va persevera în atitudini
convergente cu valorile interne. În fapt, comportamentul nu se schimbã conform
convingerilor proprii, ci conform definiþiilor contextuale ale realitãþii, subiectul
ajungînd sã re-raþionalizeze atitudini ºi comportamente ulterioare, proiectînd res-
pectabilitate asupra lor, doar pentru cã acestea aparþin normei grupului ºi asigurã o
diminuare a disonanþei. Paradigma lui Leon Festinger avea sã fie validatã de nume-
roase experimente ulterioare, pãstrîndu-ºi actualitatea.

 Anii �60 sînt ani de maturizare a psihologiei sociale într-o lume în care schim-
bãrile sociale sînt tot mai accelerate. Deceniul ºapte este ºi deceniul a numeroase
clivaje ºi rupturi social-istorice, de la apogeul rãzboiului din Vietnam ºi marile
miºcãri de opoziþie, baricadele Parisului, la invazia din Cehoslovacia, toate ipos-
taziind naºterea unei noi generaþii de intelectuali, esenþial protestatare la adresa
vechii ordini. Dacã ar fi sã exemplificãm numai la nivelul unui tip de culturã, tot mai
influentã de atunci, cea muzicalã, reprezentatã de o nouã generaþie în care mesajele
militante ale lui John Lennon, Bob Dylan sau Jimmy Hendrix ori, la noi, Phoenix se
întîlneau cu mesajele imprecatorii ale Sorbonei primãverii anului 1968 sau cu delirul
anarhic, dar impetuos al Woodstock-ului, mutaþiile sociale abrupte ale vremii se
rãsfrîng ºi în planul abordãrii ºtiinþifice. Psihologia socialã nu va rãmîne departe de
aceste schimbãri dramatice ale societãþii, încercînd sã se apropie de explicarea atît a
fenomenelor globale (miºcãrile de masã ºi dinamica ce le animã, studierea formelor
ideologice ºi a patologiilor lor), cît ºi de cercetarea fenomenelor interpersonale sau
intrapersonale care se despãrþeau de maniera strict academicã, rigidã, deseori
abstractã, preferînd abordãri reumanizate: atracþia interpersonalã, dragostea roman-
ticã, sociologia speranþei, interacþiunea dintre subiect ºi ambianþa sa fizicã, spaþiul
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personal, comportamentul de ajutorare. Totodatã, cîmpul tematic al disciplinei
cunoaºte o lãrgire remarcabilã, studiindu-se teme noi, precum formarea impresiilor,
atribuirea, dar îndeosebi se dezvoltã cercetãrile asupra influenþei sociale � confor-
mismul, obedienþa, complezenþa �, continuînd paradigmele teoretice propuse anterior
de Muzafer Sherif, Solomon Asch ºi Stanley Milgram.

 Anii �70-�90 sînt ani ai maturizãrii depline a psihologiei sociale. Pe o filiaþie
aproape naturalã, vechile teme cunosc o nouã aprofundare. Astfel, se înmulþesc ºi se
nuanþeazã cercetãrile asupra atribuirii � proces prin care construim sensul în lumea
socialã, înþelegînd cauzele comportamentului �celuilalt� �, asupra diferenþierilor ºi
prejudecãþilor de gen, se urmãresc efectele mediului fizic asupra comportamentelor
sociale (rolul zgomotului, umiditãþii, calitãþii aerului) în cadrul psihologiei ecologice
(environmental psychology). Din anii �80, cu precumpãnire, se înregistreazã o ade-
vãratã revoluþie tãcutã în interiorul psihologiei sociale, curentul cognitivist devenind
curentul dominant pînã astãzi, deþinînd o supremaþie aproape deplinã, deºi rareori
declaratã. Cogniþia socialã studiazã modul în care se construieºte cunoaºterea socia-
lului prin dezvãluirea proceselor responsabile de formare a cunoºtinþelor � raþio-
namentul �, ºi de prelucrare a informaþiilor � selecþia, categorizarea, memorarea,
reproducerea �, prin intermediul cãrora se ajunge la explicarea comportamen-
tului social.

O tendinþã puternicã a psihologiei sociale a acestor ani o reprezintã accentuarea
dimensiunii sale aplicative, prin studierea unor subiecte noi, unele neobiºnuite,
precum tactici de rezolvare a conflictelor de cãtre poliþie, efectele atractivitãþii fizice,
ale rasei sau ale genului în evaluarea juraþilor din justiþie, raportul dintre SIDA ºi
comportamentul sexual actual, reîntoarcerea tinerelor mame la locul de muncã dupã
naºtere (Baron, Byrne, 1997, p. 17), producîndu-se un export al cunoaºterii sociale
înspre domenii tot mai diverse ale vieþii cotidiene.

 Psihologia socialã contemporanã este dominatã de cîteva tendinþe:

� o sporire tematicã ºi conceptualã remarcabilã, în pofida pãstrãrii dominantei
cognitivste, ºi prin reîntoarcerea la unele teme de început, precum studiul emo-
þiilor colective sau cercetarea identitãþii etnice ºi a mentalitãþilor;

� pluralism metodologic, în care accentul pus pe cercetarea experimentalã este
contrabalansat de studiile calitative;

� valorificarea dimensiunii aplicative a disciplinei, în care psihologia socialã este
pusã în slujba vieþii omului obiºnuit, cu scopul de a-i cunoaºte în profunzime
universul valoric ºi atitudinal ºi de a-i oferi mijloacele unei mai adecvate integrãri
în societate ºi în traseul sãu existenþial;

� adoptarea unei perspective inter- ºi multiculturale, care subliniazã relativitatea
multora dintre tezele principale ale psihologiei sociale. Cea din urmã tendinþã, tot
mai influentã în anii din urmã, porneºte de la întrebarea legitimã: �În ce mãsurã
pot fi aplicate principiile stabilite cvasi-exclusiv în cercetãrile din Canada ºi
SUA � care formeazã canonul disciplinei � în lumea întreagã?� (Smith, Bond,
1993; Berry et al., 1997). Multe dintre postulatele anterioare se cuvin, astfel,
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rediscutate ºi revizuite, þînînd cont de influenþa variabilelor culturale care se
impregneazã adînc nu doar în opinii ºi comportamente, ci ºi în atitudini, valori,
mentalitãþi. Spre exemplu, dragostea romanticã, vãzutã ca un tip de relaþionare
interpersonalã privilegiatã ºi valorizatã în culturile occidentale, nu este apreciatã
ºi promovatã social în lumea islamicã. Nu doar tipologiile ºi conceptele se impun
a fi revãzute, ci ºi modul de abordare, metodologia. Cultura nu este doar o
variabilã independentã care poate fi controlatã în laboratoarele psihologilor, ci o
�substanþã� care influenþeazã toate procesele ºi stãrile psihice, pliindu-le pe
determinantele sale. Astfel, o disciplinã cu un ecou ºtiinþific tot mai consistent
astãzi, care studiazã relaþia psihic-societate-culturã ºi care cunoaºte o impre-
sionantã dezvoltare în ultimii ani, este psihologia interculturalã.

În toatã aceastã desfãºurare cronologicã se poate remarca cvasiabsenþa psihologiei
sociale europene. Ne aflãm, desigur, în faþa unei absenþe nemeritate, cu atît mai mult
cu cît în prezent existã numeroºi autori europeni ce publicã în revistele americane
cele mai influente ºi cercetãtori americani care îºi trimit studiile publicaþiilor
europene, precum ºi multe centre universitare europene perfect racordate la ceea ce
se petrece în spaþiul academic nord-american (cele din Olanda, îndeosebi, dar ºi cele
din Belgia flamandã). Existã totuºi o importantã tradiþie europeanã în psihologia
socialã, îndeosebi francofonã, construitã în jurul ªcolii reprezentãrilor sociale
întemeiate de Serge Moscovici (1961 � cu �epicentrul� la Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales), dar ºi ªcoala de la Geneva, centratã îndeosebi pe relaþiile
intergrupuri, care îl are ca lider pe Willem Doise. O contribuþie remarcabilã în
cîmpul inovaþiilor conceptuale are ºi ªcoala de la Bristol, al cãrei reprezentant de
marcã, Henri Tajfel, este autorul teoriei identitãþii sociale, una dintre cele mai fertile
paradigme de cunoaºtere din psihologia socialã contemporanã (Tajfel, 1974; Tajfel,
Turner, 1979; Tajfel, Turner, 1986).

Meritã evocat faptul cã ºi psihologia socialã din România a fost de la începuturile
istoriei sale racordatã la temele dominante ale psihologiei sociale europene. Abordã-
rile din prima jumãtate a secolului XX ale lui D. Drãghicescu, Constantin Rãdulescu-
-Motru sau Mihai Ralea probeazã aceastã aserþiune. Comunizarea þãrii a reprezentat
însã o loviturã grea pentru afirmarea disciplinei. Adevãrata renaºtere a psihologiei
sociale autohtone se petrece dupã 1989, de referinþã pentru aceastã regãsire fiind
volumele elaborate de Ioan Radu, Petru Iluþ ºi Liviu Matei (1994), Adrian Neculau
(1996c, 1999b), Septimiu Chelcea (1994, 1998b, 2002a, 2002b), Petru Iluþ (2000,
2001, 2004), Luminiþa Iacob (2003). Confirmarea deplinã a maturizãrii psihologiei
sociale româneºti este consfinþitã de apariþia sintezelor tematice colective, sub forma
primului manual de psihologie socialã (Neculau, 2003) ºi a primei enciclopedii de
psihosociologie (Chelcea, Iluþ, 2003).

Sã încheiem aceastã derulare istoricã subliniind faptul cã o disciplinã nu îºi
dobîndeºte maturitatea deplinã ºi nu obþine recunoaºtere epistemicã dacã nu întreþine
un focar al dezbaterilor prin intermediul unor publicaþii ce devin, peste ani, adevãrate
instituþii de certificare a valorii studiilor pe care le-au gãzduit. Cu acest prilej,
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trebuie sã amintim în primul rînd Journal of Personality and Social Psychology,
fondatã sub aceastã titulaturã în 1965, cu apariþii lunare, care rãmîne cea mai
prestigioasã publicaþie în domeniu, dar ºi Journal of Experimental Psychology (din
1965), continentala European Journal of Social Psychology (din 1971), Journal of
Applied Psychology (din 1971) ori Social Cognition (din 1982), ce ilustreazã ascen-
siunea curentului cognitivist în psihologia socialã contemporanã.

Specificul abordãrii psihologiei sociale

O lãmuritoare discuþie asupra specificului abordãrii psihologiei sociale ne-o oferã
Serge Moscovici. Conform autorului francez, care, aºa cum am subliniat deja, se
revendicã de la tradiþia europeanã psihosociologicã � de mai largã generalitate a
perspectivelor �, psihologia socialã studiazã mecanismul prin care fiecare societate
îºi construieºte pasiunile, simbolurile ºi credinþa, devenind, astfel, o maºinã de
fabricat zei (Moscovici, 1995a, p. 2). Important este de desluºit intriga care pune în
miºcare acest angrenaj social, la diferite niveluri de structurare ºi de formulare a
explicaþiilor, aºa cum sugerase Willem Doise (1982):

� nivelul intrapersonal (procesele intrapsihice în context social, mecanismele proprii
de tratare a informaþiei);

� nivelul interpersonal (dinamica relaþiei dintre subiecþii sociali într-o situaþie datã);
� nivelul poziþional (analiza interacþiunii în funcþie de statusul ºi identitatea subiec-

þilor individuali sau grupali);
� nivelul ideologic sau al mentalitãþilor (sistemele de norme, idei, credinþe, menta-

litãþi împãrtãºite de subiecþii sociali).

În cadrul volumului de faþã vom parcurge, progresiv, articularea tuturor acestor
nivele explicative.

Specificul psihologiei sociale constã aºadar în a urmãri cum raporturile dintre
idei, credinþe, valori ºi reprezentãri sociale determinã ºi modeleazã interacþiunile
sociale. Deºi apropiatã de psihologie, sociologie, istorie, antropologie culturalã în
primul rînd prin obiectul sãu de studiu � individul uman ºi condiþionãrile sale
psihosocioistorice �, psihologia socialã se diferenþiazã de aceste ºtiinþe învecinate
mai puþin prin teritoriu ºi mai debragã prin punctul de vedere care îi este specific
(Moscovici, 1995a, p. 9). Perspectiva psihosocialã oferã o lecturã ternarã asupra
realitãþii investigate. Se depãºesc, astfel, abordãrile binare ale psihologiei ºi sociolo-
giei. În cel dintîi caz, perspectiva este oferitã de un raport între un subiect (ego indi-
vidual, organismul, cu rãspunsurile sale specifice) ºi un obiect (mediul înconjurãtor,
creator de stimuli). O schemã asemãnãtoare poate fi ilustratã în cadrul sociologiei,
numai cã în acest caz subiectul devine colectiv, diferenþiat dupã criterii economice,
politice sau istorice (grup, clasã ori pãturã socialã, etnie), iar obiectul poate fi social
(instituþii, ambient uman) sau nonsocial (de exemplu, relieful, clima � vezi figura 1;
(Moscovici, 1995a, pp. 9-17).
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      psihologie                          sociologie

          PSIHOLOGIE SOCIALÃ

recunoaºtere socialã

Obiect
Real/imaginar
Fizic/social

Ego
Subiect individual

Alter
Subiect social

· individ;
· grup.

Figura 1

Conform viziunii psihologice, cînd se studiazã percepþia vizualã, se identificã un
stimul din mediu ºi se urmãreºte modul în care aparatul vizual al unui subiect
individual reacþioneazã la acest stimul (R-S); în cadrul sociologiei, se studiazã
modul în care un grup social � de exemplu, ºomerii (subiectul colectiv) � rãspunde
la o anumitã politicã a guvernului (obiectul social). În psihologia socialã se cuvin a
fi reunite toate aceste interacþiuni întreite într-un punct de vedere calitativ nou, în
care raportul cu obiectul este mediat de prezenþa �celuilalt�. Raportul poate fi înþeles
static (precum în modelul facilitãrii sociale) sau dinamic (precum în influenþa
socialã). �Celãlalt� poate fi privit ca asemãnãtor (ca în compararea socialã sau
psihodramã) sau diferit (aºa cum apare în cercetãrile asupra inovaþiei, în care
minoritatea luptã pentru recunoaºterea unei identitãþi particulare).

Totodatã, în psihologia socialã se pot realiza mai multe tipuri de teorii (Moscovici,
1995a, pp. 17-22). Înþelese ca ansambluri coerente logic de propoziþii care clasificã,
explicã ºi prevãd desfãºurarea unor fenomene observabile, teoriile pot fi grupate la
mai multe niveluri de generalitate:

� teorii paradigmatice, ce propun o explicaþie globalã asupra teritoriului cunoaºte-
rii, organizînd sistematic realitatea (de exemplu, teoria cîmpului a lui Kurt Lewin);

� teorii fenomenologice, ce descriu o familie de fenomene (precum studiile asupra
influenþei sociale);

� teorii operatorii, care dezvãluie un mecanism elementar ce explicã o serie de
fenomene psihosociale (de tipul disonanþei cognitive).

Cît priveºte aspectul metodologic, metodele privilegiate ale psihologiei sociale
sînt:

� experimentul, ce provoacã o serie de reacþii în condiþii controlabile ºi în care se
urmãreºte dinamica unei variabile dependente (de regulã, un comportament
particular al subiecþilor) prin varierea sistematicã a unor factori � variabile
independente (determinate de condiþiile de desfãºurare a cercetãrii). Orice experi-
ment se organizeazã într-un cadru teoretic � scenariul experimentului � în care
cercetãtorul pune în scenã, regizeazã întrepãtrunderea diferitelor variabile în
limitele scenariului impus;
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� observaþia sistematicã, în care se urmãresc acþiunile subiecþilor, în mod pre-
ponderent cantitativ, pe un eºantion reprezentativ, prin chestionar, sau în mod
preponderent calitativ, prin interviu.

Aºa cum s-a subliniat deja, psihologia socialã este cvasiexperimentalã din punct
de vedere metodologic, anii din urmã înregistrînd însã o importantã diversificare în
acest sens.

Nu vom putea încheia capitolul ce ºi-a propus sã surprindã istoria psihologiei
sociale ºi specificul sãu fãrã a urmãri modul cum s-au reflectat aceste teme în
volumul-reper al prezentului, care reuneºte cele mai remarcabile contribuþii pe
teritoriul disciplinei ºi care ilustreazã extraordinara sa expansiune conceptualã ºi
metodologicã: Handbook of social psychology, editat de Daniel Gilbert, Susan
Fiske ºi Gardner Lindzey (1998). Ajunsã la a patra ediþie, dupã cele evocate anterior,
coordonate de Gardner Lindzey ºi Gordon Allport în 1954, respectiv Gardner
Lindzey ºi Elliot Aronson în 1969 ºi în 1985, ediþia recentã impune un standard
profesional de referinþã ºi ilustreazã o evoluþie intelectualã remarcabilã în cîmpul
disciplinei, în care, dincolo de continuitãþile tematice, generaþiile de psihologi sociali
contemporani sînt puºi în faþa unor interogaþii ºi a unor probleme noi. Devenind �cea
mai venerabilã instituþie din domeniul psihologiei sociale� (Gilbert, Fiske, Lindzey,
1998, p. XI), ultima ediþie, prin intermediul celor 37 de capitole reunite între
copertele ei, dezvãluie deopotrivã o importantã schimbare a autoritãþilor simbolice
în cadrul disciplinei (doar 14 dintre cei 66 de autori care semneazã în ediþia din 1998
au avut contribuþii în ediþia 1985!), dar ºi a conþinuturilor dominante frecventate,
fapt ilustrat de parcurgerea unor teme care, fãrã sã fie cu totul noi, dobîndesc acum
centralitatea, precum self-ul, stigmatul social, memoria ºi automatismele cognitive,
problematica de gen, emoþiile. Preocupaþi îndeosebi de procesarea informaþiilor
subiectului confruntat cu un context anume, tendinþã favorizatã de perspectiva
cognitivistã reprezentatã de una dintre editoarele principale, Susan Fiske, psihologii
sociali nu au neglijat angajamentele tradiþionale ale disciplinei, legate de fenomenele
de grup, nivelul organizaþional, lumea politicului, determinãrile culturale. Prezentatã
ca demers ºtiinþific ce încearcã sã descrie ºi sã explice modul �cum gîndesc, simt
ºi acþioneazã oamenii unul faþã de celãlalt [s.n.]� (Gilbert, Fiske, Lindzey, 1998,
p. XII), psihologia socialã contemporanã, conform viziunii sintetice promovate de
autori, urmãreºte deopotrivã descifrarea fenomenelor intrapersonale, interpersonale
ºi colective, iar o cunoaºtere adecvatã a unui cît mai larg teritoriu disciplinar impune
parcurgerea tuturor acestor niveluri reunite. Este ºi opþiunea pe care ne-o vom asuma
în paginile urmãtoare.
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Prezenþa �celuilalt�

�Celãlalt� ca realitate antropologicã

�Celãlalt�, fie el individ, fie grup, reprezintã instanþa referenþialã în viaþa fiecãruia
dintre noi ºi constituie însoþitorul nostru nemijlocit în cadrul unui destin în care
sensul drumului ºi miza acestuia, intensitatea trãirii, împlinirea ºi recompensele
simbolice se construiesc numai în condiþiile prezenþei sale (reale sau imaginare).
Chiar studiul psihogenetic al personalitãþii ºi al vieþii interpersonale a subiectului
dezvãluie rolul hotãrîtor pe care, dincolo de un anumit prag, îl joacã �celãlalt�. O
perspectivã fertilã asupra înþelegerii conturãrii universului de semnificaþii ºi repre-
zentãri al copilului ne este oferitã de studiile de psihologia dezvoltãrii ale lui Jean
Piaget (1974). Elaborate în jurul conceptului de decentrare personalã, ele dezvãluie
modul cum în evoluþia ontogeneticã începutul constituie pentru fiinþa nou-intratã în
lume un continuum, un univers de simboluri ºi reprezentãri centrat pe sine ca pe un
întreg nedespãrþit de lume. Toatã lumea fizicã ºi afectivã, cu elementele ei de o
exorbitantã diversitate, este reunitã, parte a unui sine deplin acaparator. Pe scara
evoluþiei ontogenetice, în jurul vîrstei de 1 an, resimþitã dramatic, se produce
despãrþirea. Ceea ce era pînã de curînd întregul cu care copilul se identifica se
destramã în elemente particulare, de care se simte acum separat. Astfel, se naºte
decentrarea, prin care, progresiv, �celãlalt�, fie el pãrinte, fie prieten, cel drag sau
duºman, devine separat de sine ºi alãturi de care începe cãlãtoria în miezul unui
destin personal, mereu întreþesut cu destinul �lui�. Pas cu pas, subiectul ajunge sã-ºi
construiascã o privire tot mai detaºatã, sã-l descopere necontenit �altfel� pe �celã-
lalt�, dar ºi sã se priveascã pe sine cu ochii �celuilalt� � într-un cuvînt, sã dialogheze
cu �celãlalt� într-un neîntrerupt joc al semnificaþiilor, valorilor ºi mizelor sociale.
Desigur, rîndurile de faþã nu-ºi propun o descriere a teoriei piagetiene � mult mai
complexã ºi mai nuanþatã �, ci sugerarea specificului evoluþiei personalitãþii umane
în context social, în care partenerul de relaþie devine o realitate antropologicã de
neînlãturat. Semnificativ este faptul cã studiile de thanatopsihologie înfãþiºeazã
cum, asemenea unui arc simbolic peste destinul subiectului, odatã cu atingerea
proximitãþii morþii, universul decentrat interpersonal, de o maximã expansiune la
adolescenþã ºi maturitate ºi cunoscînd un egocentrism de involuþie la senectute, se
recentreazã (Mihãilescu, 1999, p. 12). În faþa sfîrºitului, subiectul reface, astfel,
unitatea originarã.
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Facilitarea socialã

Vom iniþia discuþia noastrã privitoare la raportul dintre �sine� ºi �celãlalt� îndrep-
tîndu-ne atenþia asupra uneia dintre primele paradigme ale psihologiei sociale, con-
struite de Floyd Allport (1920). Anterior o altã cercetare mai timpurie (din 1897),
identificatã deseori ca prima cercetare experimentalã în cadrul psihologiei sociale, a
dovedit cã, în condiþiile în care subiecþii acþionau în compania altora, performanþa în
sarcinã sporea. Fenomenul a fost recuperat ºi de literatura românã de specialitate
ºi a avut parte de o tratare sistematicã în anii din urmã (Radu, Iluþ, Matei, 1994,
pp. 127-135; Chelcea, 1999, pp. 6-7, 30, 42; Boncu, 1999, pp. 35-66; Iluþ, 2004,
pp. 148-151).

Trebuie subliniat faptul cã existã douã registre posibile de studiere a acestui
fenomen, cel de public martor (audienþã), în care �ceilalþi� sînt reuniþi într-un grup
spectator, ºi cel de coacþiune, în care �celãlalt� participã alãturi de subiect la
realizarea unei sarcini similare. Astfel, într-un experiment organizat în cadrul
Universitãþii Indiana, Norman Triplett a apelat la registrul coacþiunii, observînd cum
un ciclist obþinea un timp superior atunci cînd pedala în condiþii de comparaþie faþã
de alþi cicliºti, prin comparaþie cu situaþia în care era singur. Pornind de la aceste
constatãri, autorul a realizat un experiment ai cãrui subiecþi erau copii ce trebuiau sã
acþioneze mulinete singuri, respectiv în prezenþa altora. Performanþa a fost superioarã
în condiþia prezenþei �celorlalþi� (Triplett, 1898). Experimentul în sine este impor-
tant, întrucît realizeazã un prim control sistematic al variabilelor în condiþii diferite �
premisa unui experiment autentic �, dar oferã ºi un model teoretic pentru rezultatele
astfel obþinute. Chiar dacã multe dintre remarcile teoretice ale lui Norman Triplett
sînt discutabile (bunãoarã, autorul vorbeºte de �sugestia hipnoticã a roþii compe-
titorului� care determinã o �exaltare muscularã� a subiectului, ce aduce cu sine o
performanþã superioarã), ne aflãm în faþa introducerii unor prime concepte capabile
sã desemneze tipul de fenomen studiat, precum �dinamogeneza�, înþeleasã ca
�stimulare a subiectului� prin intermediul �instinctului de competiþie�.

Pe o astfel de filierã ideaticã, mesajul principal al cercetãrilor din deceniul trei
ale lui Floyd Allport subliniazã faptul cã, în condiþiile prezenþei unei audienþe,
comportamentul subiectului suferã modificãri semnificative faþã de condiþia acþiunii
izolate. Întrebîndu-se care sînt efectele legate de desfãºurarea unei acþiuni în prezenþa
altor persoane ce îndeplinesc fie o sarcinã asemãnãtoare, fie o sarcinã diferitã, dar
care nu se aflã în situaþie de competiþie cu subiectul � deci tot registrul coacþiune �,
psihosociologul american a elaborat diferite proceduri experimentale pentru a urmãri
comportamentul subiectului. Într-o primã variantã, el le-a solicitat participanþilor �
studenþi ai Universitãþii Harvard � sã noteze pe o coalã de hîrtie numãrul maxim de
asociaþii care le vin în minte în legãturã cu o serie de cuvinte notate în prealabil
(precum clãdire, scaun, laborator, fereastrã). Sarcina era efectuatã, în acelaºi interval
de timp, în condiþia �singur� ºi apoi în prezenþa altor douã persoane. Rezultatele au
fost spectaculoase, cãci, aºa cum anticipase cercetãtorul, 93% dintre subiecþi au
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produs mai multe asociaþii în prezenþa �celuilalt�. Într-un stadiu ulterior, Floyd
Allport a intuit cã subiecþii ar fi putut sã se gîndeascã la mult mai multe asociaþii-
-cuvinte decît ar fi fost capabili sã noteze în mod nemjlocit, în timpul limitat al
experimentului. O astfel de deficienþã ar fi putut influenþa scorurile subiecþilor în
prima variantã a experimentului, nivelînd rezultatele. De aceea, le-a cerut partici-
panþilor la experiment sã transcrie pe coala de hîrtie doar fiecare al patrulea cuvînt
pe care îl gîndeau referitor la termenul de referinþã. Tendinþa observatã în primul
stadiu se menþinea întocmai. În al treilea stadiu al cercetãrii, a variat dificultatea sar-
cinii, solicitîndu-le subiecþilor sã redacteze scurte pasaje argumentative, ce reuneau
toate punctele de vedere prin care îºi exprimau dezacordul faþã de un text de referinþã,
constituit din scurte pasaje aparþinîndu-le unor autori romani, precum Epictet sau
Marc Aureliu. Intrînd în categoria sarcinilor complexe, ce presupuneau raþionamentul
ºi argumentarea, aceastã a treia etapã experimentalã a condus la rezultate similare:
prezenþa �celuilalt� determina o sporire a performanþei individuale în sarcinã (vezi
figura 1).
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Figura 1

Totodatã, cu spiritul de nuanþã care l-a caracterizat dintotdeauna, Floyd Allport a
precizat cã ne aflãm în faþa unei tendinþe statistice de comportament ºi cã, în pofida
acestei orientãri, existã subiecþi care se abat de la regulã, obþinînd rezultate superioare
în condiþia individualã. Prezentînd un proces primar de influenþã socialã, numit de
atunci facilitare socialã, psihosociologul american a descris comportamentul subiec-
tului în termenii deschiderii, printr-un stil mai expansiv, impus de interacþiunea cu
cel care ne priveºte. Putem defini, astfel, facilitarea socialã ca sporirea performanþei
în sarcinã în condiþiile prezenþei �celuilalt�. Cercetãri ulterioare au relativizat aceastã
tezã, identificîndu-se anumite contexte în care facilitarea socialã nu se produce.
Studiile din deceniul patru ale lui Dashiell (1930) ºi Pessin (1933) au pus în evidenþã
faptul cã atît publicul-martor, cît ºi co-actorii determinau o diminuare a performanþei
subiecþilor, îndeosebi cînd sarcinile erau mai complexe (de tipul înmulþirii unor
numere), proiectînd o umbrã de contrarietate asupra rezultatelor anterioare.

De-abia la mijlocul deceniului ºapte al secolului XX îi datorãm lui Robert Zajonc
(1965) o primã viziune sinteticã asupra fenomenului, o încercare clarificatoare de a
sistematiza cercetãrile anterioare ºi de a oferi un nou model explicativ. Autorul
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american a propus teoria impulsului (the drive theory), în care pleca de la o premisã
anticipatã de psihologul naiv: prezenþa altor persoane determinã o creºtere a neli-
niºtilor, generînd o anxietate interferatã (intertfering anxiety), dar ºi o concentrare
asupra sinelui, subiectul fiind interesat de conturarea unei imagini de sine pozitive.
În termenii psihologiei experimentale, �celãlalt� determinã o sporire a excitãrii, iar
în ocurenþã, aceasta întãreºte rãspunsul dominant � rãspunsul pe care subiectul este
cel mai probabil sã îl producã într-o situaþie datã. Observaþia importantã pe care o
adaugã Robert Zajonc este însã cã rãspunsurile dominante pot fi deopotrivã corecte
ºi incorecte. În consecinþã, se pot postula urmãtoarele douã principii:

� prezenþa �celuilalt� conduce la o sporire a performanþei atunci cînd rãspunsurile
dominante sînt corecte într-o situaþie determinatã, de regulã în sarcini în care
subiectul are abilitãþi deja exersate ºi urmeazã rãspunsuri mai degrabã instinctuale
(�are lecþia învãþatã�);

� dar aceeaºi prezenþã are ca rezultat o deteriorare a performanþei subiectului
atunci cînd rãspunsurile dominante sînt incorecte, cel mai adesea în cazul sarci-
nilor noi, noninstinctuale, complexe, precum rezolvarea problemelor (cînd �lecþia
trebuie învãþatã� � vezi figura 2).
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Rezumînd, putem aprecia cã teoria impulsului afirmã cã impulsul datorat prezenþei
�celuilalt� amplificã intensitatea rãspunsurilor, fie ele incorecte, fie corecte. Majori-
tatea studiilor care au încercat sã verifice validitatea teoriei lui Robert Zajonc au
confirmat predicþiile sale (Matlin, Zajonc, 1968; Geen, Gange, 1977; Geen, 1989).
S-au oferit ºi mai multe grile explicative: facilitarea socialã se datora fie unor factori
înnãscuþi, fie unora ce þin de învãþarea socialã.

În prima categorie explicativã se încadreazã concluziile experimentelor lui Robert
Zajonc (1967), care dovedeau cã simpla prezenþã a �celuilalt� determinã o accelerare
a activitãþii suprarenale, prin creºterea secreþiei de hidrocortizon. Neliniºtea, tracul
actorilor sau sportivilor aflaþi în faþa unei audienþe, al elevului care rãspunde în faþa
unei clase sînt exemple grãitoare ale activãrii fiziologice (puls ridicat, tensiune
arterialã mãritã) ºi ale influenþãrii capacitãþilor motivaþionale ale subiecþilor în
sarcinã. Motivaþia pentru o performanþã remarcabilã, pe de o parte, ºi gestionarea
unor resurse (cognitive, afective, dar ºi fiziologice) limitate, pe de altã parte,
declanºeazã fenomenul. De aici presupunerea cã avem de-a face cu o achiziþie
genetic programatã, avînd o bazã biochimicã.

Perspectiva care argumenteazã caracterul învãþat social al facilitãrii sociale este
însã mult mai influentã. În experimentul lui Henchy ºi Glass (1968), subiectul era
plasat în patru condiþii pentru realizarea sarcinii: singur, asistat de doi observatori
neutri, în prezenþa a doi �experþi� în sarcina respectivã ºi, în ultima variantã, doar
filmat în vederea unei evaluãri ulterioare. Facilitarea socialã se produce cu precum-
pãnire în ultimele douã condiþii ºi moderat în condiþia a doua, astfel cã nu simpla
prezenþã este importantã, ci semnificaþia atribuitã de subiect asistenþei care �îl
priveºte�, aºadar un element învãþat social.

Simpla prezenþã a fost doveditã ca responsabilã de creºterea performanþei în
sarcini simple ºi de diminuarea ei în sarcini complexe chiar ºi în cazul unor animale.
Un experiment bizar, dar convingãtor în acest sens a fost realizat de Robert Zajonc ºi
colaboratorii sãi, avînd ca �subiecþi� insecte (Zajonc, Heingartner, Herman, 1969).

Rãmîne însã întrebarea dacã facilitarea socialã se produce doar datoritã simplei
prezenþe a celuilalt, aºa cum sugera Robert Zajonc, sau datoritã temerii legate de
evaluarea �celuilalt� (evaluation apprehension), care urmãreºte critic performanþa
în sarcinã a subiectului. Mai multe cercetãri au pus în evidenþã ºi aceastã ultimã deter-
minare (Cotrell et al., 1968; Bond, 1982), dovedind cum fenomenul autoprezentãrii
într-o luminã favorabilã joacã un rol important. Astfel, putem anticipa, cineva care
nu ne aude sau nu ne vede ori care nu se aflã în cîmpul nostru perceptiv, chiar dacã
este lîngã noi, s-ar putea sã nu ne afecteze performanþa în sarcinã. Dorind sã probeze
aceastã aserþiune, Schmitt ºi colaboratorii sãi le-au dat subiecþilor o sarcinã simplã:
sã-ºi batã la maºinã numele în prezenþa unei audienþe pasive, care era legatã la ochi
ºi avea cãºti pe urechi, aºadar în faþa unei audienþe care nu-i putea evalua pe subiecþi
(1986). S-a observat cã performanþa în sarcinã sporeºte ºi în acest caz, dar este mult
mai însemnatã în condiþia în care cei din audienþã pot sã vadã ºi sã audã subiectul
îndeplinindu-ºi sarcina. Prin urmare, cele douã efecte (coprezenþa, autoevaluarea) se
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cuvin a fi corelate pentru a descrie riguros fenomenul, iar posibilitatea de a fi evaluat
potenþeazã efectul facilitãrii sociale.

Mecanismele explicative ale facilitãrii sociale pot fi rezumate prin urmãtoarele
perspective teoretice:

� neliniºtea provocatã de evaluare, amintitã deja în studiile lui Cotrell, care pune
accentul pe anticiparea rezultatelor pozitive sau negative ale evaluãrii subiectului
de cãtre �celãlalt� ºi care este apreciatã ca fiind mai influentã decît simpla
prezenþã în mobilizarea comportamentalã în sarcinã;

� teoria distragere-conflict (distraction-conflict theory), elaboratã de Robert S.
Baron (1986), care descrie cum se situeazã subiectul în condiþii de coprezenþã sau
public martor în miezul unui conflict dintre douã tendinþe:
� cea de a maximiza performanþa în sarcinã;
� cea de a-ºi îndrepta atenþia înspre �celãlalt�.
Conflictul astfel nãscut accentueazã excitarea, iar aceasta, la rîndul ei, încurajeazã
activarea rãspunsului dominant, fie el corect (în sarcini simple, repetitive),
incorect (în sarcini complexe, inovatoare). �Celãlalt� produce facilitarea socialã,
conform postulatelor de mai sus, numai dacã direcþionarea atenþiei asupra audien-
þei intrã în conflict cu realizarea sarcinii; cînd conflictul nu se declanºeazã,
facilitarea socialã nu se produce (de exemplu, dacã subiectul ºi �celãlalt� lucreazã
la sarcini diferite, nu este necesarã o alocare specialã a atenþiei asupra �celuilalt�);

� teoria monitorizãrii sociale (social monitoring theory), elaboratã de Guerin
(1983), pleacã de la premisa cã subiecþii au tendinþa de a-ºi îndrepta în mai mare
mãsurã atenþia asupra stimulilor umani, prezenþa �celuilalt� determinînd o stare
de excitare superioarã. Gestionînd necunoscutul, subiectul încearcã diminua-
rea tensiunii interioare prin identificarea familiarului, prin ceea ce psihologii
numesc procesul de monitorizare. De aceea, persoanele foarte cunoscute necesitã
o monitorizare redusã, iar prezenþa lor nu determinã o accentuare a excitãrii,
dupã cum incertitudinea ºi imposibilitatea clasãrii �celuilalt� determinã o activare
a excitãrii;

� teoria conºtiinþei de sine obiective (objective self-awarness theory), propusã de
Shelley Duval ºi Robert Wicklund (1972), în care subiectul se priveºte pe sine ca
pe un obiect, încercînd, printr-un travaliu detaºant, o privire îndreptatã spre sine
cu �ochii celuilalt�. Atunci cînd imaginea nãscutã în urma acestei priviri întoarse
este dezamãgitoare, depãrtîndu-se de ceea ce contextul desemneazã ca fiind
dezirabil, se produce o stare interioarã inconfortabilã, ce determinã o creºtere a
performanþei în sarcini simple ºi o scãdere a acesteia în sarcini complexe;

� teoria autoatenþiei (self-attention theory), a lui Carver ºi Scheier (1981a), ilus-
treazã modul în care subiectul îºi regleazã comportamentul prin autocentrarea
atenþiei pe performanþele proprii, comparate cu standardele de comportament
grupale. Dacã existã diferenþe între standard ºi performanþã, subiectul acþioneazã
în sensul reducerii acestora. Raportãrile frecvente la un standard inaccesibil,
îndeosebi în sarcinile complexe, de exemplu, conduc la o scãdere a performanþei;
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� teoria cãutãrii stimei de sine, elaboratã de Bond (1982), postuleazã cã în prezenþa
�celuilalt� subiectul este motivat sã-ºi construiascã o imagine pozitivã, sã facã o
�impresie bunã�, sã demonstreze cã este �capabil ºi competent�. În sarcinile
simple, reuºita este posibilã fãrã eforturi mari; în sarcini complexe, subiectul nu
mai poate oferi însã doar rãspunsuri corecte. Astfel, stima lui de sine este
afectatã, iar neliniºtea resimþitã conduce la o diminuare a performanþei.

Frînarea socialã

Fenomenul contrar celui prezentat în rîndurile de mai sus ilustreazã tot o modificare
a comportamentului în condiþiile prezenþei �celuilalt�. Studiile asupra diminuãrii
contribuþiei fiecãrui membru al unui grup în cadrul unor sarcini aditive � sarcini în
care trebuie reunite eforturile tuturor participanþilor pentru atingerea unui scop
comun � au pornit de la o primã cercetare a inginerului agronom Max Ringelmann,
evocatã uneori ca fiind cea dintîi cercetare în cîmpul psihologiei sociale (Latané,
1994, p. 372). Deºi publicate tîrziu, în 1913, rezultatele acestui studiu au deschis o
cale de cercetare care a coagulat multe contribuþii notabile. Max Ringelmann a
mãsurat eficacitatea unor studenþi la ªcoala agricolã din Grand-Jouan, puºi sã tragã
de o frînghie individual, respectiv în grupuri de trei ºi de opt. Apelînd la dinamo-
metre, inginerul francez a constatat cã în condiþia individualã subiecþii trãgeau de
funie, în medie, cu o forþã de 63 kgf, în grupuri de cîte trei cu 160 kgf, iar în grupuri
de cîte opt cu 248 kgf. Eficacitatea celor douã grupuri a crescut de 2,5, respectiv
patru ori, dar mult sub evaluãrile iniþiale pur aritmetice (de trei, respectiv opt),
impuse de multiplicarea numãrului de participanþi. Frînarea socialã (Chelcea, 1999,
pp. 27-28), lenea socialã (Boncu, 1999, pp. 67-94) ori lenevirea socialã (Iluþ, 2004,
p. 149), aºa cum poate fi tradus conceptul de social loafing în limba românã, descrie
modul în care, în condiþiile desfãºurãrii unei activitãþi în colectiv, se produce o
diminuare a efortului ºi motivaþiei individuale ale subiecþilor, faþã de condiþia
individualã sau faþã de condiþia de coactori independenþi.

Reluînd sugestiile lui Max Ringelmann, Bib Latané ºi colaboratorii sãi au realizat
un experiment în 1979, în care le-au solicitat subiecþilor studenþi sã batã din palme
ºi sã strige cît pot de tare la momente precizate, urmãrind cît zgomot produc în con-
diþii individuale sau de grup (format din douã, patru sau ºase persoane). Rezultatele
au fost grãitoare: cu cît grupul creºtea numeric, cu atît intensitatea zgomotelor
produse de subiecþi scãdea, implicînd un efort personal progresiv diminuat. Nu ne
aflãm însã în faþa unei relaþii de proporþionalitate. Influenþa numãrului este importantã
pînã la un prag de ºase-opt persoane, dincolo de care sporirea grupului produce
efecte mai puþin însemnate.

Devenitã un fenomen psihosocial regãsit în contexte foarte diverse, frînarea socialã
a fost studiatã în numeroase designuri experimentale ce au ilustrat o cvasiuniversali-
tate a mecanismelor producerii sale. Deºi existã unele variaþii interculturale � culturile
occidentale favorizînd, prin valorile individualiste, în mai mare mãsurã producerea
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fenomenului decît culturile orientale, adepte ale valorilor colectivismului (Yamaguchi
et al., 1985), frînarea socialã apare:

� indiferent de gen (bãrbaþii ºi femeile comportîndu-se similar) ºi indiferent de
vîrstã (adulþii �chiulind� la fel de mult ca ºi copiii � Williams et. al., 1981);

� indiferent de condiþiile de muncã ºi de tipul muncii (Harkins, 1987);
� deopotrivã pentru activitãþile care presupun un efort fizic, cît ºi pentru cele care

presupun un efort intelectual (Weldon, Mustari, 1988; Williams, Karau, 1991).

Fiind un fenomen cu implicaþii atît de importante � cãci multe activitãþi în
societate presupun lucrul în echipã �, frînarea socialã nu a încetat sã suscite nume-
roase interpretãri. S-au propus mai multe explicaþii alternative, precum difuziunea
responsabilitãþii în grup (Latané, 1981), care argumenteazã cum, pe mãsura creºterii
grupului, membrii acestuia se simt mai puþin responsabili de realizarea globalã a
sarcinii, alocînd un efort mai redus; sau teorii motivaþionale, care susþin cã, în
condiþiile acþiunii colective pentru atingerea unui scop, motivaþia membrilor grupului
scade, întrucît aceºtia intuiesc faptul cã nu pot fi evaluaþi fiecare în parte pentru
contribuþiile lor. Modelul explicativ cel mai influent în cadrul acestui ultim set
teoretic este cel realizat de Stephen Karau ºi Kopling Williams, numit modelul
efortului colectiv (1993).

Postulatele acestui model, numit ºi expectanþã-valorizare, pot fi rezumate prin
intermediul a trei concepte interrelaþionate:

� expectanþa: subiecþii cred cã muncind din greu vor ajunge la o performanþã mai
bunã (or, în situaþie de grup, realizarea sarcinii depinde de eforturile tuturor
membrilor, efortul personal fiind insuficient; cum eforturile celorlalþi nu pot fi
controlate, motivaþia pentru un efort individual susþinut se diminueazã);

� instrumentalitatea: subiecþii anticipeazã cã o performanþã superioarã va fi apre-
ciatã ºi recompensatã de �ceilalþi� (s-ar putea ca ei sã nu primeascã recompensele
meritate, tocmai pentru cã nu existã un criteriu obiectiv care sã diferenþieze
eforturile fiecãrui membru al grupului);

� valorizarea: recompensele la care pot aspira în aceste condiþii sînt unele pe care
ei le preþuiesc ºi, desigur, le doresc. Dacã primele douã registre nu sînt parcurse,
valorizarea nu se mai produce.

Cu alte cuvinte, energia subiectului va fi astfel mobilizatã încît sã obþinã, printr-un
fel de calcul simbolic, exact recompensele pe care le considerã cuvenite (�nu are rost
sã lucrez mai mult decît pot primi [simbolic] în schimb�).

Realizînd o trecere în revistã a numeroaselor studii anterioare asupra frînãrii
sociale, cei doi psihosociologi americani au identificat condiþiile în care fenomenul
se produce într-o mãsurã mai moderatã:

� cînd sarcinile în care sînt angajaþi subiecþii sînt interesante ºi motivante;
� cînd partenerii de grup sînt însoþitori respectaþi de subiecþi (prieteni, autoritãþi

profesionale);
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� cînd autopercepþia asupra contribuþiei proprii este apreciatã ca fiind unicã,
identificabilã, ºi nu rutinierã, difuzã;

� cînd activitãþile se desfãºoarã în grupuri mai mici, mai degrabã decît în marile
grupuri;

� cînd grupurile pot încuraja o atmosferã de angajament în sarcinã pentru atingerea
obiectivului propus, spre deosebire de grupurile în care activitatea se desfãºoarã
inerþial;

� doar atunci cînd se produce identificabilitatea, cînd subiecþii provin din arii
culturale care favorizeazã valorile individuale, precum cele din spaþiul cultural
�occidental�, mai degrabã decît cei ce provin din aria �orientalismului�, care se
centreazã pe valori colectiviste;

� cînd se sporeºte coeziunea grupului angrenat în sarcinã;
� cînd persoanele cu un status superior (liderii) se raporteazã deschis-angajant la

sarcinã, participînd nemijlocit la realizarea acesteia (modelul efortului personal).

În pofida multitudinii de interpretãri alternative ºi a polemicilor pe care le-au
stîrnit, facilitarea ºi frînarea socialã rãmîn douã dintre temele cele mai fertile ale
descrierii interacþiunii primare dintre sine ºi �celãlalt�.

PREZENÞA �CELUILALT�
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Interacþiunea cu �celãlalt�

Perspectiva asupra raporturilor interpersonale oferitã
de interacþionismul simbolic

Aceastã abordare a fost articulatã în prima parte a secolului XX, iar specificul ei se
regãseºte în tratarea interacþiunii interumane ca un joc de semnificaþii ºi simboluri,
ca o continuã negociere de sensuri, ºi îºi fixeazã ca obiect de studiu privilegiat nu
subiectul individual sau colectiv, ci raportul pe care acesta îl stabileºte cu alþi actori
sociali, subliniind cã doar urmînd o asemenea cale se poate ajunge la o înþelegere
mai adecvatã a subiectului însuºi, precum ºi a contextului integrator. Lansat în cadrul
ªcolii de la Chicago ºi avîndu-i ca principali protagoniºti pe C.H. Cooley, I. Thomas,
Robert Ezra Park sau George Herbert Mead, noul curent se va coagula în una dintre
paradigmele de cunoaºtere cele mai influente în ºtiinþele sociale contemporane, de la
sociologie pînã la antropologie ºi istorie, recentrînd atenþia cercetãtorului pe uni-
versul de semnificaþii proprii actorului, precum ºi pe libertatea sa în cadrul unui
raport prea adesea supus determinismelor structuraliste.

Prima intuiþie remarcabilã i-a aparþinut lui Charles Horton Cooley, care a elaborat
teoria eului în oglinda celorlalþi (looking-glass self), susþinînd faptul cã identitatea
subiectului dobîndeºte consistenþã numai prin interacþiunea cu �celãlalt� ºi primeºte
contururile pe care partenerul de rol le traseazã, în miezul unui proces continuu de
oglindire ºi reoglindire reciprocã (1902). Aºadar, subiectul individual ºi societatea
alcãtuiesc un întreg, valorile, atitudinile ºi comportamentele dezirabile fiind con-
struite social, izvorînd din viaþa alãturi de �celãlalt�, ºi nu din parcursul solitar al
subiectului. Cele mai puternice legãturi prin care alteritatea (othersness) transferã
sinelui (self) valorile ºi atitudinile dominante sînt datorate grupurilor primare (fami-
lia, grupul de covîrstnici, grupurile de vecinãtate, cele de rudenie), jucînd un rol
hotãrîtor în dezvoltarea personalitãþii individuale, formînd �solul fertil al naturii
umane�. Devenind bazale, rezultate prin �asocierile intime � din punct de vedere
psihologic �, ele produc o fuziune [s.n.] a individualitãþilor într-un ansamblu comun,
în aºa fel încît eul propriu al fiecãruia este format din � viaþa comunã ºi scopul
grupului�, generînd o identificare supraordonatã în sentimentul de noi (Cooley,
1909, p. 15). Astfel, �celãlalt� devine oglinda în care sinele se îngemãneazã, cãci
modul în care se înfãþiºeazã, comportamentul în sens larg (nu doar verbal), carac-
terul, expectaþiile se proiecteazã ºi se reflectã specific în partenerul de relaþie, remo-
delîndu-se conform imperativelor contextuale.
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ªcoala de la Chicago a cunoscut douã perioade distincte de evoluþie: cea dintîi
între 1910 ºi 1950, cînd s-a afirmat pleiada de sociologi din jurul lui William I. Thomas
(Thomas, Znaniecki, 1918-1920/1998; Mead, 1934/1963), ºi cea postbelicã, al cãrui
exponent principal a fost Herbert Blumer (1969), cu a sa lecturã interacþionistã asupra
socialului. De referinþã rãmîne viziunea constructivistã a primei perioade, elaboratã
în jurul conceptului de definire socialã a situaþiei. Celebra axiomã a lui William
Thomas: dacã oamenii definesc situaþiile ca reale, ele devin reale prin consecinþele
lor, va sublinia tocmai rolul creator de realitate socialã al reprezentãrii situaþiei, ca
ºi influenþa hotãrîtoare a interacþiunii actorilor sociali, care prin jocul reciproc al
sensurilor, valorilor ºi intereselor atribuie autenticitate obiectelor sociale. Acestea
nu sînt ceea ce sînt, ci devin ceea ce participanþii la relaþie îºi imagineazã cã sînt.

George Herbert Mead a avut un rol însemnat în domeniul reflecþiei psihosocio-
logice ºi antropologice contemporane. Pe drumul inaugurat de predecesorii sãi, a
urmãrit dezvoltarea sinelui individual în societate. Introducînd conceptul de rol, a
indus ideea performanþei de rol printr-o conduitã manifestatã contextual, în raport cu
care atitudinile celorlalþi formeazã o entitate nouã, supraindividualã, normativã:
altul generalizat. Alteritatea normativã desemneazã, de fapt, generalizarea de cãtre
subiect a poziþiei majoritãþii membrilor grupului faþã de sine, iar conduita sa se
articuleazã la întrepãtrunderea a trei registre: personalitatea, rolul ºi grupul de
referinþã. Instituþiile sociale sînt definite în termenii unei reacþii comune a membrilor
grupului la o situaþie datã, ce determinã comportamentul subiectului. Sinele (self-ul)
constituie o sintezã între douã registre ce se împletesc tensionat, între douã instanþe
dialogale: eul (I), sinele ca subiect, care este activ, impulsional, creativ, ºi �minele�
(me), sinele ca obiect, care este normativ ºi învaþã prin adaptare sã se plieze pe
exigenþele �altuia semnificativ�, exprimînd modul în care subiectul ar trebui sã se
înfãþiºeze �celuilalt�. Sinele ca persoanã se modeleazã aºadar în acest joc conver-
saþional, dobîndindu-ºi coerenþa ºi unitatea doar prin �celãlalt�. Interacþiunea se
produce prin intermediul simbolurilor într-un joc cognitiv empatic implicit, în care
subiectul se priveºte cu ochii alteritãþii ºi elaboreazã o serie de strategii de acomodare
succesive ale sinelui la aºteptãrile celor care îl însoþesc în drumul lui prin social,
printr-o bazã comunã de simboluri (de unde ºi denumirea de interacþiune simbolicã �
Mead, 1934/1963, p. 170). Perspectiva teoreticã furnizatã de George Herbert Mead
a cãlãuzit cercetãrile asupra identitãþii personale, precum cele ale lui Manford Kuhn
ºi Thomas McPartland (1954), autorii testului �Cine sînt eu?�, ori Steven D.
Cousins (1989).

Perioada secundã a ªcolii de la Chicago, în care perspectivele anterioare sînt
nuanþate, este ilustratã convingãtor de H. Blumer, îndeosebi prin studiile sale asupra
comportamentului colectiv (1972). Sociologul american subliniazã rolul potenþial
creativ al actorului în societate, de vreme ce acesta nu doar reacþioneazã, ci ºi
acþioneazã în lume, îºi construieºte propria conduitã, producîndu-ºi rolul (role
making). Accentul se pune pe simbolurile antrenate în interacþiune, iar centralã
devine ideea de actor ce negociazã necontenit sensul contextului în care este implicat.
Herbert Blumer (1969) subliniazã, în grila interacþionismului simbolic, modul cum:
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� acþioneazã oamenii conform semnificaþiilor pe care le au pentru ei diferitele
obiecte sociale;

� sînt construite social semnificaþiile acestora în cadrul interacþiunii reciproce;
� se transmit semnificaþiile, remodelîndu-se ºi reînnoindu-se, prin procesul de

interpretare la care sînt supuse obiectele sociale, prin intermediul unor imagini-
-rãdãcinã (root-images), un fel de elemente constitutive primare ale oricãrei
elaborãri semantice (interacþiunea, actorul ca subiect social, rolurile activate).

Perspectiva teoreticã furnizatã de interacþionismul simbolic va sta la baza înþele-
gerii personalitãþii ca un construct precumpãnitor social, care asociazã conduitelor
umane o mai mare autonomie în faþa presiunilor structurilor sociale.

Teoriile constructiviste ale personalitãþii

Pe filiera teoreticã evocatã anterior, vom înþelege mai bine modul în care personali-
tatea nu mai este privitã ca o entitate aditivã de trãsãturi interne imuabile, ce þin
exclusiv de subiect, printr-un fel de determinism biologic, ci ca o construcþie psiho-
socialã ce dobîndeºte un profil specific prin interacþiunea cu �celãlalt� (Neculau,
1996a, p. 155).

Joseph Nuttin (1985) prezintã personalitatea ca pe o structurã bipolarã eu-lume,
în care esenþiale nu sînt cele douã entitãþi izolate, ci funcþionalitatea ºi modul de a
fi ale sinelui, dobîndite în relaþiile sale cu societatea. Eul devine mai degrabã un
ansamblu de potenþialitãþi care prind viaþã numai dacã un context favorizant le aduce
la luminã. Totodatã, lumea �exterioarã� nu este niciodatã deplin separatã de universul
de reprezentãri al subiectului, ci îºi hrãneºte metabolismul din interioritatea actorului.

 Sarah Hampson (1982) descrie, de altfel, personalitatea la întrepãtrunderea a
trei registre semantice: cel care lãmureºte comportamentul pe care actorul, cu tot
bagajul sãu biopsihologic (de la temperament pînã la inteligenþã relaþionalã), îl aduce
în rol; semnificaþiile asociate comportamentului actorului de cãtre el însuºi, precum
ºi semnificaþiile ataºate comportamentului sãu de cãtre �celãlalt� (fie el un observator
obiºnuit, fie un teoretician al personalitãþii). Asumîndu-ºi pe parcursul vieþii mai
multe roluri, actorul trebuie sã înveþe sã devinã personaj, adicã sã sporeascã
ipostazele conferite de scenariul în care este inserat, trasat de normele sociale. De
aceea, crearea rolului devine o condiþie a unei integrãri active ºi autonome în
reþelele sociale, în care abilitatea de autocunoaºtere ºi autoevaluare, precum ºi cea de
pronostic al reuºitei în sarcinã se dovedesc a fi resurse hotãrîtoare în cãlãtoria prin
viaþã a subiectului. �Celãlalt� se aratã deseori ca singura sursã validã de informaþie
despre sine în contexte ambigue, iar nevoia de a produce o impresie favorabilã
constituie una dintre motivaþiile cele mai însemnate ale subiectului. Cariera de actor,
pe care o evoca Sarah Hampson, se îngemãneazã prin strãdania celui implicat în
relaþie de a-ºi hrãni stima de sine, precum ºi de a dobîndi un status de prestigiu
superior în grupurile de apartenenþã, prin valorizarea moralitãþii ºi abilitãþilor
personale, prin modelarea percepþiei �celuilalt� înspre calitãþile proprii. În toate

INTERACÞIUNEA CU �CELÃLALT�
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aceste cîmpuri teoretice se accentueazã rolul vital al situaþiei în articularea distinctã
a personalitãþii, printr-un joc simbolic în care actorul scoate la ivealã elemente din
propria identitate pe care le confecþioneazã, deseori instrumental, pentru a atrage
stima publicã ºi pentru a-ºi contura o identitate socialã pozitivã. Modul în care se
elaboreazã imaginea socialã de sine, adicã aprecierea �celuilalt�, aºa cum o percepe
subiectul, ºi imaginea proprie de sine (alcãtuitã din imaginea despre sine a actorului)
ne indicã nevoia unei convergenþe, fãrã de care echilibrul identitar al actorului se
poate frînge (Rodriguez, 1967, apud Radu, Iluþ, Matei, 1994, p. 32). Cei care au
ilustrat tensiunea dintre cele douã registre reprezentaþionale au fost Joseph Luft ºi
Harry Ingham (1969, apud Hanson, 1973, p. 114), subliniind nevoia unei lãrgiri a
comunicãrii interpersonale prin sporirea elementelor despre sine comunicate cu
acurateþe ºi receptate ca atare de cãtre partenerul de relaþie, printr-un fel de gnoseo-
logie a simþului comun. Astfel, a fost creatã aºa-numita fereastrã a lui Johari (care
combinã cele douã prenume ale autorilor, ce sînt atît de frecvente � Joe ºi Harry �, fapt
ce sugereazã familiaritatea ºi naturaleþea acestui model al unei interacþiuni cognitive
interpersonale), unde personalitatea apare ca un construct articulat la confluenþa
dintre teritoriile de cunoscut ºi necunoscut privitoare la actor (vezi figura 1).

Actor

cunoscut  necunoscut

cunoscut

�Celãlalt�

necunoscut

1

Deschis

2

Orb

3

Ascuns

4

Obscur

Figura 1
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Cum se poate distinge, semnificaþia celor patru cadrane, ce formeazã, reunite,
personalitatea actorului, este urmãtoarea:

� cadranul 1 � teritoriul personalitãþii subiectului, care este cunoscut deopotrivã de
actor ºi de �celãlalt�; constituie parte vizibilã, accesibilã, deschisã a actorului;

� cadranul 2 � teritoriul personalitãþii subiectului necunoscut de actor, dar cunoscut
de �celãlalt�; reprezintã partea faþã de care subiectul însuºi se aratã a fi orb,
incapabil sã ºi-o dezvãluie, deºi ea este desluºitã de partenerii sãi de relaþie;

� cadranul 3 � teritoriul cunoscut de sine, dar ascuns �celuilalt�;
� cadranul 4 � teritoriul personalitãþii, necunoscut în egalã mãsurã de actor ºi de

cãtre �celãlalt�, care rãmîne obscur.

Aceastã abordare, ce propune un fel de geografie simbolicã a raporturilor interper-
sonale, sugereazã cã, pe de o parte, relaþiile sãnãtoase înclinã sã sporeascã teritoriul
de �cunoscut� al personalitãþii actorului, printr-un efort convergent reciproc (strã-
danie reprezentatã simbolic prin extinderea cadranului 1 în dauna celorlalte), dar, pe
de altã parte, cã existã mereu o zonã nelãmuritã, necunoscutã, obscurã, care poate
obtura prin imperativele sale ascunse comunicarea interpersonalã. Prin urmare,
societatea trebuie sã încurajeze contextele de interacþiune convergentã (de la modul
de relaþionare în familie pînã la tiparele comportamentale promovate în ºcoalã sau
prin intermediul mass-media), cãci numai astfel se poate contura un climat al
dialogului ºi îmbogãþirii identitare. Dacã tiparele relaþionale favorizeazã însã închi-
derea ºi retractilitatea, se produce o ascundere deopotrivã faþã de sine ºi faþã de
�celãlalt�, sãrãcitoare la nivelul identitãþilor individuale ºi colective.

Autopercepþia ºi autoprezentarea

Vom încerca sã desluºim stadiile progresive ale deschiderii cãtre �celãlalt�, prin
care se aprofundeazã cunoaºterea interpersonalã. Astfel, înainte de debutul relaþiei ºi
anticipînd-o, se produce autopercepþia, înþeleasã ca un mecanism de elaborare a
imaginii de sine. Se cuvine a fi subliniat faptul cã autopercepþia nu este niciodatã
izolatã ºi decontextualizatã, prin sine ºi pentru sine, ci are importante conotaþii
relaþionale, impune prezenþa �celuilalt� (realã sau imaginarã) ºi oglindirea reciprocã.
Sursa principalã a informaþiilor identitare autopercepute o constituie chiar propriul
comportament ºi semnificaþia atribuitã acestuia de cãtre actorul social confruntat cu
situaþii diverse. Teza de mai sus, susþinutã în cadrul influentei teorii a autopercepþiei
elaborate de Darryl Bem (1972), ne explicã de ce ajungem sã ne declarãm religioºi
atunci cînd asistãm la o slujbã în bisericã sau toleranþi atunci cînd nu devenim
violenþi în faþa unei conduite inacceptabile a unui minoritar etnic. Cum se observã,
esenþial este înþelesul contextual asociat lui ceea ce facem, care ne aratã ceea ce
sîntem. În acest registru, o dimensiune vitalã care modeleazã autopercepþia pe o cale
instrumentalã o constituie inteligenþa socialã, care reprezintã aptitudinea cu ajutorul
cãreia subiectul manevreazã în folos propriu datele situaþiei pentru obþinerea unor

INTERACÞIUNEA CU �CELÃLALT�
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beneficii maxime. Constituind o componentã esenþialã a inteligenþei, ce se alãturã
dimensiunii native � privitã ca o abilitate naturalã de a descoperi soluþii imediate,
corecte ºi creatoare în confruntarea cu o problemã ivitã �, aceastã resursã inter-
personalã ne sugereazã cã, deseori, dincolo de înzestrãrile genetice distincte ºi de
eforturile stãruitoare de a o întreþine ºi dezvolta de-a lungul vieþii, inteligent este cel
care va ºti sã combine optim înzestrarea nativã ºi efortul personal cu o manipulare
a impresiei ºi o gestiune simbolicã a propriei reuºite în faþa �celuilalt�. Aºadar,
colegul extrem de capabil din punct de vedere intelectual, cel ce învaþã fãrã încetare
sîrguincios ºi temeinic, dar rãmîne mereu retras, fãrã sã-ºi vîndã imaginea într-un
mod care sã-i aducã un cîºtig la nivelul prestigiului în grup, nu poate fi considerat
�inteligent�.

Subliniem, inteligenþa reuneºte cele trei registre: fondul biologic, cel care þine de
cultivarea prin efort intelectual a înzestrãrii genetice, precum ºi cel ce include
negocierea simbolicã a imaginii de sine cu partenerii de relaþie, iar neglijarea unui
factor conduce la invalidarea întregului. Neîndoielnic, cel din urmã registru este
unul aproape fantasmatic, cãci þine mai mult de teritoriul lui ceea ce pare decît de cel
al lui ceea ce este. Cine îl neglijeazã însã, considerînd, mai ales în domeniul vieþii
cotidiene, cã �nu este necesar sã-mi consum energia pentru a-i convinge pe ceilalþi
cît de înzestrat sînt; abilitatea mea se va impune de la sine�, va avea parte de
surprize neplãcute. De altfel, dincolo de retorica generoasã ce pretinde cã oamenii
nu se preocupã în mod stãruitor de imaginea pe care o construiesc în privirea
�celuilalt�, iar �ceea ce sînt cu adevãrat conteazã, restul sînt aparenþe� ºi �dacã va
vrea sã mã cunoascã autentic, va ºti sã mã descopere aºa cum sînt�, cercetãrile din
psihologia socialã dovedesc înclinaþia aproape obsesivã a subiectului, deºi uneori
neconºtientizabilã deplin, de a articula strategii de conturare a unei imagini de sine
pozitive în jocul relaþiei.

Totodatã, dacã am urmãri modelele reuºitei în plan social promovate de mass-
-media din România, am descoperi cã indivizii preþuiþi nu sînt cei ce se integreazã în
registrul excelenþei, pe baza meritului, a muncii ºi a calitãþilor personale, ci aceia
care s-au descurcat (uneori dincolo de merit, muncã ºi calitãþi personale!), dobîndind
o poziþie publicã (dar ºi materialã!) privilegiatã, adicã au probat, în termenii neutri
valoric ai rîndurilor de mai sus, o inteligenþã socialã remarcabilã.

Pentru a argumenta afirmaþiile anterioare, se cuvine sã parcurgem cele mai
cunoscute strategii de autoprezentare puse în evidenþã de psihosociologi, ce descriu
modul în care ne înfãþiºãm �celuilalt� pentru a-l convinge cã identitatea noastrã este
pozitivã. Se considerã cã existã patru mobiluri importante ale autoprezentãrii: cãu-
tarea stimei de sine, autoprezentarea strategicã, autoverificarea ºi cãutarea adevã-
rului despre sine.

Cãutarea stimei de sine dezvãluie rolul marcant jucat de aceastã rezervã energeticã
internã care contribuie la asigurarea unei stãri de echilibru psihologic ºi chiar neuro-
fiziologic, protejînd sãnãtatea mentalã a subiectului. Teoria lui Roy F. Baumeister ºi
Dianne M. Tice (1986) descrie mecanismele de rezolvare a conflictelor stabilite între
douã entitãþi imaginare: eul real (ceea ce este subiectul) ºi eul ideal (ceea ce ºi-ar
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dori sã fie), precum ºi natura afectelor care le însoþesc. Astfel, atunci cînd actorul
social resimte o disparitate între cele douã euri, se produc afecte negative, iar cînd
se realizeazã un acord, echilibrul personal se restabileºte, stima de sine reîntã-
rindu-se. Nuanþînd aceste idei, E. Tory Higgins (1989) a elaborat teoria discrepanþei
de sine (self-discrepancy theory), în care, alãturi de eul ideal, psihologul mai
operaþionalizeazã un concept imaginar important, eul revendicat (ought self � ceea
ce crede cã i se cuvine subiectului). Natura afectelor se limpezeºte, cãci discrepanþa
dintre eul real, actual ºi eul ideal este generatoare de afecte negative dezangajante
(deprimare, tristeþe, dezamãgire), iar cea dintre eul real ºi cel revendicat provoacã
afecte negative active (neliniºte, frãmîntare, tulburare, uneori furie). Mesajul acestor
abordãri teoretice sugereazã cã subiectul nu poate trãi frecvent ºi durabil o stare de
discrepanþã ºi va cãuta prin toate mijloacele de care dispune sã o diminueze ori sã o
înlãture. Constatarea unor deficienþe care afecteazã imaginea de sine conduce la
angajarea într-o serie de tactici mascate. Astfel, receptarea unei laturi a identitãþii
personale ca deficiente (precum aspectul fizic mai puþin agreabil) poate sã fi urmatã
ori de integrarea deficienþei ºi contrabalansarea atributului negativ prin întãrirea
unei laturi performante a sinelui (de exemplu, colega neatrãgãtoare va deveni cea
mai bunã la învãþãturã), ori de refacerea ºi recondiþionarea dimensiunii depreciate
(se va apuca cu convingere de fitness, va þine curã de slãbire, se va îngriji la
cosmeticã ºi coafor cu regularitate).

În pofida tendinþei de reconfecþionare identitarã pozitivã, atunci cînd subiecþii
sînt confruntaþi cu mize majore, ei ajung sã îºi asume deficienþa sau eºecul grav
(Fiske, Taylor, 1991; Baumeister, 1999). Într-un moment de rãscruce în viaþã,
precum impasul într-o cãsnicie, aceastã strategie în registrul lui ceea ce pare cã este
se dovedeºte a fi pierzãtoare. Cu alte cuvinte, în astfel de conjuncturi, o autoevaluare
pozitivã cu orice preþ genereazã decizii inadecvate ºi costisitoare. Evaluînd conse-
cinþele acþiunilor sale, subiectul decide �sã priveascã realitatea în faþã� ºi, chiar dacã
stima de sine va fi afectatã pe termen scurt, rãmîne ºansa ca pe termen lung aceasta
sã poatã fi recuperatã.

Autoprezentarea strategicã prin cãutarea coerenþei aduce cu sine strãdania subiec-
tului de a contura o imagine despre sine care sã fie acceptatã de �celãlalt� (Swann,
1987). Pornind de la aceastã premisã, actorul social va construi condiþii care sã
verifice ºi sã valideze concepþiile pe care le are despre sine. Pentru a-ºi atinge þinta
ºi a-ºi consolida coerenþa identitarã, el va recurge la strategii selective prin care va
filtra din mediul social doar informaþia ce îi susþine propria poziþie ºi îºi va alege
partenerii de rol pe baza afinitãþilor confirmatorii. Mai mult, comportamentul de
autoprezentare strategic se caracterizeazã prin tendinþa subiectului de a cîºtiga putere
ºi influenþã, precum ºi de a atrage simpatie ºi aprobare din partea �celuilalt�, fapt
regãsit în egalã mãsurã în campaniile electorale, în reclamele publicitare ori în
conversaþiile dintre doi parteneri de relaþie (Tedeschi, 1981; Kaplan, Krueger,
1999). Printr-o astfel de tacticã se urmãresc douã scopuri: pe de o parte, flatarea
�celuilalt�, din dorinþa de a împãrtãºi aceeaºi apartenenþã la un grup receptat ca
important sau acceptarea în relaþie, iar pe de altã parte, promovarea de sine, prin
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care actorul încearcã sã impunã, dupã ce l-a �cucerit� simbolic pe interlocutorul
sãu, recunoaºterea �calitãþilor sale remarcabile� (Leary, 1995). Fiind o tehnicã
foarte subtilã, ce nu poate fi însuºitã fãrã eforturi ºi concentrare, autoprezentarea
strategicã recurge la o serie de conduite specifice: subiectul se strãduieºte sã
impresioneze asistenþa cu �multitudinea ºi adîncimea� cunoºtinþelor pe care le deþine,
cu �realizãrile� pe care le-a adunat ºi sã exploateze statusul social în care este
integrat. Dacã însã cel ce iniþiazã dialogul interpersonal produce un discurs despre
sine obsedat de impresia pe care i-o va crea �celuilalt� ºi aceastã preocupare excesivã
va transpare în jocul relaþiei, efectele vor fi dezastruoase, generînd o respingere
drasticã ºi mai degrabã un dispreþ la adresa sa.

Autoverificarea constituie o altã þintã importantã a autoprezentãrii ºi mobilizeazã
subiectul sã-ºi afirme ºi, în consecinþã, sã-ºi confirme propriul concept despre sine
(Swann, Read, 1981; Swann, 1987). Pentru a atinge acest obiectiv, actorii sociali
sînt dispuºi sã corecteze impresiile �celuilalt� despre sine, chiar dacã acestea sînt
pozitive ºi generoase ºi contravin unor imagini negative autoreferenþiale. Pus sã
aleagã între noua imagine favorabilã conturatã la adresa lui de cãtre partenerul de
relaþie ºi propria sa viziune despre sine criticã, subiectul persevereazã în adevãrul
sãu, chiar dacã acesta îi este defavorabil. De exemplu, William Swann ºi colaboratorii
sãi au desemnat un complice sã aprecieze personalitatea unui subiect naiv. În
prealabil, acesta din urmã se autoevaluase ca fiind o personalitate dominatoare sau
supusã. Într-o primã condiþie, aprecierea complicelui l-a catalogat pe naiv o persona-
litate dominatoare, iar în cealaltã, una supusã. Cînd comentariile complicelui erau
convergente cu descrierea subiectului naiv, comportamentul ulterior al acestuia a
rãmas neschimbat (ºi-a reconfirmat identitatea), dar, cînd comentariile erau diver-
gente (de exemplu, complicele îl aprecia pe naiv ca fiind �supus�, iar naivul se
autocategoriza ca �dominator�), în pofida încãrcãturii negative a calificãrii de mai
sus, subiectul încerca sã-ºi convingã interlocutorul de eroarea produsã în judecarea
sa ºi se comporta conform cu imaginea lui identitarã (adicã devenea ºi mai dominator,
chiar agresiv, în strãdania lui persuasivã). Similar, cei calificaþi ca fiind �domi-
natori�, dar care se percepeau ca supuºi, au devenit ºi mai docili (Swann, Hill, 1982 �
vezi figura 2).

În sfîrºit, cel mai important mecanism în autoprezentare este reprezentat de
cãutarea adevãrului despre sine, care implicã actorul social într-o strategie onestã de
descoperire a ceea ce este cu adevãrat, deºi s-a dovedit cã în cele mai multe
împrejurãri cotidiene, în care mizele nu sînt vitale, subiectul nu cautã în mod activ
informaþii importante despre propria identitate (Brown, 1990). Rutina socialã guver-
neazã cel mai adesea construcþia imaginii de sine în contexte aºezate, iar dificultatea
conturãrii unei imagini autentice ºi obiective este cauzatã ºi de natura contextualã ºi
istoricã a multor calitãþi sociale (precum sinceritatea, generozitatea, amabilitatea sau
promptitudinea ajutorãrii �celuilalt�). Cînd subiectul este însã angajat într-o împre-
jurare perceputã într-un registru de maximã importanþã, atunci devine foarte preo-
cupat de aflarea unor informaþii relevante ºi exacte despre sine (Trope, 1986). Pe
aceastã cale, însemnate devin autoidentificãrile, adicã acele activitãþi care stabilesc
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identitatea de sine în faþa �celuilalt� ºi care dobîndesc semnificaþie numai în cadrul
jocului triadic actor � partener de rol � situaþie. Pentru a fi însoþite de eficienþã,
aceste mecanisme de deschidere interpersonalã trebuie sã îndeplineascã douã con-
diþii: sã conducã la atingerea scopurilor urmãrite de actor, dar ºi sã construiascã
o imagine de sine credibilã. În cadrul primei condiþii, vom înþelege cum tacticile
propuse de subiect vizeazã un control al situaþiei ºi o subordonare simbolicã, implicitã
a �celuilalt�. Astfel, esenþialã devine strãdania actorului pentru descoperirea cãilor
prin care îºi poate amplifica puterea în relaþia socialã, tendinþã ce se înscrie ca un
fel de devizã imperativã, dar nerostitã în cadrul metabolismului raportului interper-
sonal (Zimbardo, 1973). Robert B. Cialdini ºi colaboratorii sãi (1990) au realizat un
experiment convingãtor care ilustreazã puterea argumentului anterior. Deºi exprimã
o tendinþã general umanã, portretul atitudinal instrumental se dovedeºte, practic,
atotputernic în cazul subiecþilor ce se caracterizeazã printr-o stimã de sine alteratã ºi
o experienþã frecventã a eºecului în sarcini. Zugrãvind acest portret, Robert B.
Cialdini ne atrage atenþia asupra duplicitãþii relaþionale ce intervine mult mai frecvent
decît am fi dispuºi sã acceptãm, prin înclinaþia noastrã de a ne �bizui� pe �celãlalt�
apropiat care a avut succes ºi de a-l evita pe cel ce a eºuat, prin activarea unui
adevãrat efect al ciumatului. Mai mult, cînd ne apropiem de cel nefericit ºi învins,
o facem mai degrabã pentru a ne spori stima de sine ºi a ne asigura cã �noi sîntem
în regulã�, capabili de �atîta generozitate�. Prin urmare, ne îndepãrtãm �natural� de
cei neajutoraþi, nerealizaþi ºi neîmpliniþi ºi elaborãm adevãrate strategii de diminuare
a realizãrilor rivalilor, asociindu-le reuºita cu anumiþi factori conjuncturali, ºi nu cu
calitãþi personale, precum inteligenþa, hãrnicia ori spiritul de iniþiativã. Apoi, ne
protejãm �similarii�, adicã pe cei care sînt asemenea nouã, ºi persuadãm �asistenþa�
sã le recunoascã �valoarea�, fapt ce echivaleazã cu o recunoaºtere implicitã a
�valorii� noastre. Toate aceste mecanisme atribuþionale ºi comportamentale con-
stituie, de fapt, tipuri indirecte de autoprezentare, care vizeazã tocmai sporirea
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puterii în relaþie ºi care recurg la un spectru foarte larg de roluri, de la amabilitate
la deschidere, trecînd prin linguºire ºi sfîrºind cu impoliteþea gravã sau agresivitatea.
Din aceastã paletã de mãºti sau feþe tranzitorii, se scoate la ivealã cea adecvatã
contextului, prin care se poate obþine beneficiul maxim, cea prin care ne atingem
scopul în condiþiile consolidãrii stimei de sine. La limitã, aºa cum s-a subliniat mai
sus, actorul social poate ajunge sã se prezinte pe sine negativ, dacã acest lucru ajutã
scopurilor pe care ºi le-a fixat (Boncu, 2000a, X, p. 8).

Mecanismul responsabil pentru explicarea acestei cîntãriri simbolice este numit
de psihologi comparaþie favorizantã � faþã de sine � sau scãzãtoare � la adresa
�celuilalt� (downward comparisons). Bizuindu-se pe postulatele teoriei comparãrii
sociale elaborate de Leon Festinger (1954), aceastã înclinaþie porneºte de la consta-
tarea faptului cã oamenii nu cautã întotdeauna informaþii obiective despre semenii lor
ºi cã, deseori, comparaþia cu �celãlalt similar� se produce într-un registru de auto-
apãrare identitarã. Cînd stima de sine a unei persoane este ameninþatã, tendinþa sa
este de a se angaja într-o comparaþie scãzãtoare, prin care ajunge sã se compare cu
semeni ce îi sînt inferiori, mai nefericiþi ºi lipsiþi de noroc, ce au experimentat mai
frecvent eºecul (Pyszczynski et al., 1985). Deseori ne angajãm în astfel de evaluãri
eronate ale �celuilalt�, iar atunci cînd sîntem puºi sã estimãm gradul în care împãr-
tãºim cu semenii noºtri anumite trãsãturi, �descoperim� caracteristicile negative pro-
prii ca fiind comune cu ale celorlalþi, iar pe cele pozitive ca fiind doar ale noastre,
unice (Campbell, 1986).

Domeniile în care regãsim articularea acestor judecãþi sociale sînt foarte diverse.
De exemplu, pe tãrîmul educaþiei s-a observat tendinþa neobiºnuitã a elevilor ce
provin din ºcoli modeste, marginale de a proba o stimã de sine chiar mai ridicatã
decît a copiilor ce provin din ºcoli de elitã (Bachman, O�Malley, 1986), fapt ce se
datoreazã unei comparãri greºite faþã de un standard perceput ca înalt. Astfel, elevii
din ºcolile slabe resimt un confort psihologic mai important atunci cînd se comparã
cu ceilalþi colegi modeºti din mediul lor local decît dacã ar face aceeaºi comparaþie
într-un mediu concurenþial acerb, cu actori foarte performanþi. Neavînd un termen
de comparaþie echilibrat, ei se hrãnesc cu iluzia cã sînt �foarte buni ºi înzestraþi�, iar
stima lor de sine se consolideazã. Desigur, confruntaþi cu un nou mediu, eºecurile
�premianþilor� de la ºcolile modeste vor fi resimþite ºi mai sever, cãci ei nu au avut
parte de o autoevaluare autenticã a resurselor de care dispun.

Implicaþiile comparaþiei scãzãtoare sînt importante ºi în domeniul sãnãtãþii.
Victimele unui eveniment traumatic � o boalã grea, un accident, moartea unui
membru apropiat al familiei � înclinã natural sã se compare cu semenii lor mai loviþi
de soartã, fapt care îi ajutã sã relativizeze trauma, afirmînd: �Alþii o duc ºi mai rãu
decît noi� (Wills, 1987). De exemplu, bolnavii de cancer cautã sã se compare cu alþii
care se aflã în stadii mai grave ºi fãrã speranþã sau care nu înfruntã la fel de curajos
ca ºi ei maladia, în acest mod reîntãrindu-ºi pe latura determinãrii de sine identitatea
globalã grav deterioratã din cauza bolii (Wood et al., 1985).

S-a constatat cã oamenii se diferenþiazã dupã tendinþa lor de a se autoapãra sim-
bolic prin aceastã strategie sau de a refuza tactica mascatã descrisã mai sus. Modelul
teoretic care lãmureºte aceastã sistematizare este cel al întreþinerii autoevaluãrii
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(self-evaluation maintenance), realizat de Abraham Tesser (Tesser, Collins, 1988),
ce descrie reacþiile prin care subiecþii reacþioneazã la succesul �celuilalt semnifi-
cativ�. Pe de o parte, ne putem simþi mîndri ºi fericiþi cã sîntem în preajma cuiva care
a reuºit, îndeosebi cînd companionul nostru este cineva pe care îl preþuim (în cadrul
unui model atribuþional numit semnificativ basking in the reflected glory), pe de altã
parte, putem activa un model atribuþional resentimentar (social comparison jealousy),
ce reuneºte invidia ºi alterarea stimei de sine (Cialdini et al., 1976; Salovey, Rodin,
1984). Favorizarea uneia sau a alteia dintre tendinþele evocate mai sus se produce în
funcþie de relevanþa pentru sine a succesului �celuilat� ºi urmeazã tot o judecatã
instrumentalã: atunci cînd �celãlalt semnificativ� ne depãºeºte într-o sarcinã care
este foarte importantã pentru identitatea noastrã, ne manifestãm invidia, iar cînd
sarcina nu vitalã pentru conceptul nostru de sine, ne arãtãm bucuria pentru reuºita sa
(Tesser, Collins, 1988).

Totodatã, în pofida acestor tendinþe ºi a mecanismelor atribuþionale angajate,
pentru a reuºi în livrarea unei imagini pozitive despre sine subiectul trebuie sã îºi
confecþioneze un portret identitar echilibrat ºi, cel mai important, credibil, de unde
ºi înclinaþia de ponderare a imaginilor autoreferenþiale exagerate. O imagine de sine
nerezonabil de pozitivã poate construi standarde ºi aºteptãri ale �celuilalt� care nu
vor putea fi rãsplãtite ºi care, dacã vor fi invalidate, vor genera o diminuare drasticã
a încrederii în sine ºi a performanþelor ulterioare.

Importante în elaborarea ºi comunicarea unei anumite imagini de sine sînt ºi
stilurile de autoprezentare, care ar putea fi disociate în maniere conºtiente ºi ofensive,
respectiv inconºtiente ºi defensive (Arkin, 1981; Paulhus et al., 1988), dupã cum
urmeazã (vezi tabelul 1):

Tabelul 1

Criteriu de
diferenþiere

Stil de
autoprezentare

Caracteristicile subiectului care se exprimã
prin stilul corespunzãtor

Din punctul de
vedere al raportãrii
la �celãlalt�

Ofensiv,
Asertiv

Valorificã oportunitãþile contextuale, are iniþiative, se
deschide cãtre �celãlalt�
Stimã de sine ridicatã
Încredere în sine sporitã
Bun control al situaþiei
Este un personaj tonic

Defensiv
Protectiv

Se retrage în faþa eºecurilor potenþiale, este retractil, se
închide în faþa �celuilalt�
Stimã de sine scãzutã
Încredere în sine diminuatã
�Depãºit� de situaþie
Este un personaj anxios

Din punctul de ve-
dere al prezenþei
sau absenþei con-
trolului cognitiv

Conºtient

Subiectul îl activeazã cînd miza este importantã, cînd
pierderile sau cîºtigurile implicate în jocul relaþiei sînt
considerabile

Automat
Subiectul îl activeazã în situaþii obiºnuite, pe baza unui
model comportamental determinat situaþional, rutinier
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S-a observat cã persoanele defensive, cu un stil protectiv, sînt ºi cele mai
nefericite, cãci interiorizeazã printr-un adevãrat proces de conversiune o deficienþã
realã sau imaginarã, ajugînd sã se autoconvingã cã au puþine ºanse sã reuºeascã în
sarcinã. Actorul social care se încadreazã în acest tipar comportamental ajunge sã
afirme cã, în fond, �este lipsit de calitãþi deosebite�, fiind asemenea �omului
obiºnuit, mediu�, cãruia nu i se poate pretinde o performanþã de vîrf, ºi, în
consecinþã, sfîrºeºte prin a solicita �sã fie lãsat în pace�. Desigur, este o strategie de
autoapãrare simbolicã, dar, exersatã în toate sarcinile cu care se confruntã subiectul,
genereazã mai degrabã o degradare severã a stimei de sine decît o conservare a
acesteia. S-a observat, totodatã, cã stilul defensiv corelat cu neîncrederea în forþele
proprii conduce la o diminuare a performanþei, în timp ce stilul ofensiv, corelat cu
încrederea în sine, determinã o îmbunãtãþire sensibilã a performanþei în sarcinã. De
asemenea, concentrarea asupra impresiei create asupra �celuilalt�, în cazul stilului
protectiv, este însoþitã de o alterare a eficienþei comportamentale, spre deosebire de
stilul asertiv, în care managementul impresiei aduce cu sine o sporire a eficienþei în
acþiune. În egalã mãsurã, autoprezentarea automatã este mai egocentricã ºi mai
favorizantã în conturarea unei imagini de sine pozitive, în timp ce autoprezentarea
conºtientã este mai rezervatã în aprecieri nerealiste (Paulhus et al., 1988). Con-
statarea contrazice perspectiva psihologului naiv ce ar susþine cã, pe mãsurã ce
sîntem tot mai centraþi pe imaginea pe care o livrãm �celuilalt�, vom fi capabili sã
conturãm un portret încãrcat de tonuri tot mai apreciative. În fapt, printr-un mecanism
evocat deja la �Facilitarea socialã�, prezenþa �celuilalt� are un rol moderator asupra
exagerãrilor cu care ne asamblãm imaginea de sine în ochii partenerului de relaþie,
fiind, astfel, preveniþi asupra efectelor nefaste ale conturãrii unei imagini identitare
inadecvate contextului.

În oricare dintre ipostazele autoprezentãrii, �celãlalt� rãmîne însã un reper de
neînlocuit care genereazã nu numai activarea neurofiziologicã a subiectului, ci ºi
întreþinerea unei coerenþe cognitive. Pe aceastã cale se produce o activare a patternu-
rilor influente despre sine (Boncu, 2000a, X, p. 13), în care, spre exemplu, cînd îºi
vede copilul, o mamã îºi activeazã automat o serie de imagini asociate rolului de
mamã sau profesorul care îl întîlneºte pe student, pe cele asociate rolului de profesor.
Mai mult, �celãlalt� activeazã ºi patternurile de comportament influente în contexte
determinate. Pentru a explica metabolismul atribuþional de mai sus, adepþii cogniþiei
sociale recurg la conceptul de script, înþeles ca tipar reprezentaþional ºi semantic
deopotrivã, imagine-reper, arhetipalã, care, odatã activatã, determinã actorul sã îºi
construiascã o autoprezentare pliatã pe trãsãturile sale printr-un mecanism practic
inconºtient. Bunãoarã, cînd descoperã prezenþa unei femei foarte frumoase, susþin
cognitiviºtii, bãrbatul îºi activeazã patternul dezirabil al unei întîlniri de dragoste,
ajungînd spontan sã se comporte nefiresc de �generos ºi gingaº� faþã de cuceri-
toarea interlocutoare, chiar dacã subiectul în discuþie este un fidel familist ºi un
personaj altfel deplin respectabil sau, dimpotrivã, un tip anost ºi un ursuz iremediabil.
Pînã se produce trezirea � ºi uneori, deliberat, dincolo de ea, pentru personalitãþile
ludice �, prin mecanismul subteran al activãrii scriptului, ce determinã comportamente
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convergente (de la cele din registrul non-verbal pînã la cele discursive), actorul în
relaþie îºi îndulceºte adecvat expresivitatea relaþionalã, întocmai ca în scenariul
imaginar intim. Iatã cum însoþitorul nostru ne modeleazã specific deschiderea
interpersonalã ºi maniera în care ne articulãm imaginea de sine.

În drumul nostru prin viaþã întîlnim însã ºi numeroase bariere în calea unei auto-
prezentãri favorabile, ce pot bloca eforturile de a ne realimenta stima de sine. O temã
extrem de importantã în aceastã zonã tematicã urmãritã de psihologii sociali o con-
stituie studierea strategiilor folosite pentru depãºirea obstacolelor în autoprezentare.
Cel mai des vehiculate strategii pe care actorul social le angreneazã sînt: scuzele,
autoinfirmizarea, redefinirea situaþiei, exprimarea regretului, dintre care primele sînt
instrumentale, iar ultima este onestã. În toate, trebuie însã stabilitã distincþia dintre
problemã ºi trãirea problemei cu alte cuvinte, între ceea ce e ºi ceea ce subiectul
resimte cã este bariera care se interpune între afirmarea de sine ºi situaþie, centrîn-
du-ne pe cel din urmã registru. De exemplu, atunci cînd se încalcã o normã, sub
povara sancþiunilor sociale, ne vom focaliza atenþia pe tacticile la care recurge acto-
rul pentru a construi explicaþii selective ºi credibile cu ajutorul cãrora argumenteazã
asupra �dificultãþii obstacolului� ºi gãseºte cãile potrivite pentru a le comunica
audienþei, ºi nu asupra gravitãþii efective a încãlcãrii normelor.

O primã ºi foarte frecventã strategie folositã într-un astfel de impas relaþional o
constituie scuzele, prin care se reduce legãtura dintre eveniment ºi actorul implicat.
Altfel spus, �evenimentul nefericit� a avut la bazã cauze externe, de nestãpînit,
pentru care subiectul nu poate fi fãcut responsabil. Prin intermediul scuzelor, actorul
poate diminua sancþiunile impuse de grup pentru încãlcarea normei, îºi sporeºte
sentimentele pozitive proprii (devine �senin� ºi �liniºtit�), eliminã frustrãrile ºi
tulburarea, îºi consolideazã stima de sine, ce nu este afectatã, ºi creeazã condiþiile
pentru obþinerea unor performanþe ulterioare superioare. Mai mult, recurgerea la
aceastã strategie se dovedeºte deseori o condiþie a asigurãrii unei stãri de sãnãtate
mentalã. Nu întotdeauna însã exprimarea scuzelor constituie calea cea mai eficientã
de depãºire a obstacolelor simbolice. Tactica evocatã eºueazã dacã este folositã prea
frecvent ºi dacã scuzele lansate nu sînt credibile (Snyder, Higgins, 1988).

O altã manierã de înfrîngere a barierelor în autoprezentare, de data aceasta mai
neortodoxã, este reprezentatã de autoinfirmizare. Sugeratã în abordarea antropolo-
gului ºi sociologului american Erving Goffman (1969/1992), descrisã mai apoi
teoretic ºi operaþionalizatã experimental prin strãdaniile lui Jones ºi Berglas (1978),
tactica presupune decizia subiectului de a-ºi amenaja o infirmitate, care devine un
obstacol în calea performanþei. Astfel, se obþine o dublã izbîndã evaluativã în raport
cu �celãlalt�: dacã subiectul eºueazã, cauza nereuºitei este atribuitã obstacolului, ºi
nu actorului ºi elementelor vitale ale identitãþii sale, dacã reuºeºte, victoria este cu
atît mai �impresionantã�, cãci actorul a trebuit sã înfrunte ºi sã doboare un �obsta-
col� atît de �împovãrãtor�. Tactica este folositã în sarcinile anticipate ca foarte
dificile (precum un examen foarte important), de realizarea cãrora depind în bunã
mãsurã echilibrul intern ºi identitatea esenþialã ale actorului. Infirmitãþile posibile
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confecþionate de subiect sînt foarte diverse: timiditatea, anxietatea, valorificarea
evenimentelor traumatice, insomnia, boala, indispoziþia, alcoolul, suprasolicitarea
(DeGree, Snyder, 1985; Snyder, Higgins, 1988). Existã ºi o diferenþiere de gen în
alegerile �handicapului�: femeile înclinã sã aleagã simptome fizice dezagreabile
(Smith, Miller, 1983), în timp ce bãrbaþii tind sã se autoinfirmizeze prin intermediul
alcoolului, medicamentelor sau drogurilor (Berglas, Jones, 1978; Higgins, Harris,
1988). Oricum, prin invocarea unor deficienþe fizice sau psihice �inevitabile�,
subiectul poate evita cea mai dureroasã autoatribuire: a eºuat pentru cã abilitãþile
sale sînt neîndestulãtoare. A recurge la scuze verbale devine, prin urmare, o cale
eficientã de a gestiona ameninþarea eºecului potenþial. Surprinzãtor e însã faptul cã
aceastã tacticã saboteazã efectiv realizarea sarcinii în care este implicat actorul. În
studiul citat al lui Berglas ºi Jones, studenþii unui colegiu nord-american sînt solicitaþi
sã participe la un experiment ce urmãrea �efectele medicamentelor asupra perfor-
manþei intelectuale�. S-au format douã grupe experimentale ce au parcurs un prim
stadiu similar: rezolvarea unui test asociativ relativ simplu de 20 de itemi, pe care
l-au soluþionat cu succes; mai apoi, primului grup s-a solicitat completarea unui alt
test asemãnãtor ºi s-a sugerat cã reuºita este foarte la îndemînã, iar celui de-al doilea
grup s-a transmis, dimpotrivã, mesajul cã �testul va fi foarte dificil ºi anevoios de
parcurs�, conturîndu-se, astfel, orizontul de aºteptare împovãrãtor al eºecului. Înainte
de începerea realizãrii celei de-a doua sarcini, subiecþii ambelor grupuri au fost puºi
sã aleagã între douã �medicamente�: Actavil, presupus cã ar îmbunãtãþi performanþa,
sau Pandocrin, declarat ca inhibant al acesteia. Desigur, ambele substanþe administrate
erau un placebo. Conform previziunilor celor doi psihologi, marea majoritate a
subiecþilor din condiþia �anticiparea reuºitei� au optat pentru Actavil, iar cei din
condiþia �anticiparea eºecului� pentru Pandocrin. Astfel, prin autohandicaparea pe
care o produceau simbolic, subiecþii din condiþia secundã îºi descopereau o scuzã
convenabilã pentru nereuºitã, urmatã de o mobilizare ulterioarã deficientã. Meritã
subliniat faptul cã handicapul astfel confecþionat era întrebuinþat îndeosebi în faþa
�celuilalt� (experimentatorul, în acest caz), ºi nu neapãrat în faþa propriei conºtiinþe,
acolo unde subiectul nu se poate ascunde de propria judecatã criticã ºi sincerã.
Tendinþa de mai sus a fost doveditã într-un studiu ulterior în care opþiunea în favoarea
medicamentului inhibant se producea masiv numai cu condiþia ca experimentatorul
sã fie de faþã atunci cînd se produce alegerea (Koldiz, Arkin, 1982).

Oamenii se împart ºi dupã înclinaþia lor mai pronunþatã sau mai moderatã de
autoinfirmizare. S-a constatat cã membrii unei echipe de înot, evaluaþi în prealabil,
pe baza unui chestionar aplicat de-a lungul sezonului de întreceri, ca intens sau
moderat autoinfirmizanþi, nu se deosebesc din punctul de vedere al efortului depus
în sarcinã înaintea unor competiþii sportive neimportante. Cînd înfruntarea cu
�celãlalt� era însã importantã ºi audienþa �spectacolului� pe mãsurã, cei cu scoruri
moderate la autoinfirmizare se mobilizau considerabil ºi depuneau un efort sporit, în
timp ce subiecþii cu scoruri înalte la autoinfirmizare erau progresiv mai dezangajaþi
(Rhodewalt et al., 1984).
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Aºadar, autoinfirmizarea poate fi privitã ca o strategie ce conservã identitatea
actorului confruntat cu eºecul, menþine stima de sine ridicatã, dar care, exersatã
nererezonabil, conduce la pierderi mai mari pe termen lung decît beneficiile imediate
obþinute. Subiectul ce ajunge sã se autosaboteze frecvent va avea tot mai puþine ºanse
reale sã reuºeascã, chiar ºi în sarcini pe care, în condiþii obiºnuite, le-ar fi îndeplinit
cu uºurinþã (Baumgardner, Brownlee, 1987).

Redefinirea situaþiei constituie al treilea set de tactici ce sînt angrenate în contex-
tele dilematice ºi vizeazã modificarea percepþiei �celuilalt� asupra evenimentelor în
care norma a fost încãlcatã. Variantele persuasive posibile care pot fi exersate
urmãresc sã modeleze convingerile audienþei, dovedindu-i cã:

� norma încãlcatã era neraþionalã sau absurdã, aºa cum se întîmplã în situaþiile de
devianþã toleratã (Boncu, 2000b), cum ar fi evaziunea fiscalã, în care �patronul
român� produce un discurs �sincer� de genul: �Statul e cel mai mare hoþ ºi ne
încalecã peste mãsurã. Dacã aº fi plãtit toate taxele, firma mea ar fi murit de
mult. Sigur cã nu declar toate veniturile, nimeni nu o face, iar dacã aº face-o, n-ar
ajuta nimãnui, pentru cã oricum ceilalþi vor continua, în frunte cu statul, sã fure
mai departe�;

� gravitatea încãlcãrii normei se cuvine relativizatã (ca în cazul profesorului care
i-a aplicat corecþii corporale unui elev ºi, chemat în faþa consiliului profesoral
pentru explicaþii, declarã: �Da, e adevãrat, l-am bãtut, dar cu o zi înainte elevul
nostru s-a bãtut ca un sãlbatic cu colegii lui. Ei au voie sã se batã?�);

� a încãlcat norma pentru cã prin aceastã cedare iniþialã a permis promovarea unei
norme �mai înalte� (ca în situaþia aceluiaºi profesor ce îºi încheie discursul
defensiv cu fraza: �În fond, l-am bãtut pe elev pentru a-l aduce pe drumul cel
bun, pentru a-l face om�).

Singura manierã deschisã ºi întru totul onestã de depãºire a obstacolelor simbolice
o reprezintã exprimarea regretului sau strategia catharticã, în care se recunoaºte cu
francheþe încãlcarea standardelor de grup. Jucînd un rol eliberator ºi purificator,
aceastã strategie se dovedeºte pe termen mediu ºi lung mai eficientã decît strategiile
duplicitare.

Fãrã sã intre într-o patologie a raporturilor interpersonale, strategiile de depãºire
a obstacolelor în autoprezentare sînt folosite de fiecare dintre noi în contextele coti-
diene de interacþiune cu �celãlalt�, situîndu-se, atunci cînd sînt folosite cu mãsurã,
într-un registru al firescului. Dacã subiectul recurge însã mereu la tactici ascunse ºi
duplicitare, dezechilibrul psihologic ºi împuþinarea identitarã devin inevitabile.

Autodezvãluirea

Definitã ca procesul prin care actorul social, de regulã dupã iniþierea unei relaþii,
transmite audienþei informaþii consistente despre propria sa identitate, autodez-
vãluirea se aratã a fi stadiul mai avansat al comunicãrii cu �celãlalt�, situîndu-se în
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zona de confluenþã dintre nivelul intrapersonal ºi cel interpersonal, urmînd în chip
natural autopercepþiei ºi autoprezentãrii.

Structura autodezvãluirii ca proces combinã mai multe dimensiuni (Cozby, 1973;
Morton, 1978; Boncu, 1999; Antaki, Barnes, Leudar, 2005):

� întinderea, înþeleasã drept cantitate de informaþii despre sine vehiculatã în comuni-
carea cu �celãlalt�;

� adîncimea, înþeleasã drept calitate a informaþiilor schimbate în jocul relaþiei,
gradul lor de intimitate, deschidere ºi sinceritate;

� durata autodezvãluirii, adicã perioada schimbului de informaþii ºi dinamica
acestuia.

S-a dovedit cã autodezvãluirea profundã ºi comprehensivã coreleazã puternic cu
frecvenþa ºi calitatea relaþiilor interpersonale pe care subiectul le construieºte (Morton,
1978; Derlega, Berg, 1987), iar fenomenul poate fi clasificat dupã cum urmeazã
(vezi tabelul 2):

Tabelul 2

Criteriu de diferenþiere Tip de autodezvãluire

Din punctul de vedere al mecanismelor psiho-
logice angajate

Autodezvãluire prin descriere, în care predo-
minant este registrul perceptiv

Autodezvãluire prin evaluare, în care domi-
nant este registrul cognitiv ºi afectiv

Din punct de vedere referenþial
Autodezvãluire personalã (despre sine)

Autodezvãluire relaþionalã (despre relaþia cu
�celãlalt�)

Perspectiva teoreticã cea mai influentã în acest cîmp tematic este teoria penetrãrii
sociale elaboratã de Irving Altman ºi Dalmas Taylor (1973), în care autodezvãluirea
e descrisã ca ansamblul relaþiilor interpersonale ce se amplificã progresiv dinspre
relaþii superficiale înspre relaþii tot mai intime. Actorii în relaþie sînt priviþi ca un fel
de negustori simbolici care evalueazã neîncetat, în termeni de costuri ºi beneficii,
utilitatea dezvoltãrii relaþiei. La debutul relaþiei, partenerii îºi descoperã o micã
parte din propria interioritate, dar pe mãsurã ce se cunosc mai bine, îºi împãrtãºesc
tot mai multe informaþii identitare. Altfel spus, sporesc deopotrivã întinderea (numã-
rul temelor pe marginea cãrora subiecþii în relaþie dialogheazã), dar ºi adîncimea
autodezvãluirilor (sau gradul de implicare personalã, intimitatea subiectelor). S-ar
putea reproduce tendinþa de mai sus în urmãtoarea ipostazã graficã, în care sinele
subiectului este penetrat (vezi figura 3):
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             Întinderea autodezvãluirii                                              Întinderea autodezvãluirii

Nivelul

Nivelul

Debutul relaþiei Relaþie avansatã

Figura 3

S-a observat, totodatã, cã acele cupluri în care partenerii se autodezvãluie mai
consistent dovedesc o longevitate, dar ºi o implicare emoþionalã mai mare (Rubin
et al., 1980), precum ºi o satisfacþie conjugalã sporitã (Hansen, Schuldt, 1984).

Autodezvãluirea, pentru a fi eficientã ºi bilateral recompensatoare, trebuie sã fie
echilibratã ºi reciprocã. Astfel, într-un studiu anterior al lui Dalmas A. Taylor
(1968), studenþii din campusurile americane ce iniþial s-au deschis într-o mãsurã
mult mai mare decît colegii lor de camerã, furnizînd o mai mare cantitate de
informaþii despre sine decît au primit de la �celãlalt�, iar aceste informaþii erau
caracterizate printr-un grad de intimitate mai pronunþat, au sfîrºit prin a-ºi privi cu
antipatie partenerul de camerã. Supraestimarea caracterului pozitiv al evoluþiei
potenþiale a relaþiei, precum ºi nevoia de acord social i-au motivat pe studenþi sã
iniþieze un astfel de comportament deschis, dar autodezvãluirea în sine nu constituie
o garanþie a reuºitei comunicaþionale, în anumite contexte dezechilibrate devenind
mai degrabã un handicap.

De asemenea, cînd costurile sînt apreciate ca fiind mai însemnate decît recom-
pensele, se produce depenetrarea, diminuîndu-se deopotrivã calitatea ºi cantitatea
informaþiilor vehiculate între actori. O concluzie contrariantã ne-o furnizeazã studiile
lui Tolstedt ºi Stokes (1984), în care sînt descrise relaþiile din cadrul cuplurilor ce se
aflã într-un impas major ºi în care se poate observa cã depenetrarea conduce la o
scãdere a întinderii autodezvãluirii (soþii schimbã efectiv mai puþine informaþii între
ei), dar ºi la o creºtere semnificativã a adîncimii acesteia (dar ajung sã-ºi spunã
tranºant lucruri pe care nu ºi le-au rostit niciodatã, nici mãcar în �zilele fericite�,
unele de mare intimitate).
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Dacã ar fi sã rezumãm trãsãturile cele mai importante ale fenomenului, ar trebui
sã evocãm urmãtoarele caracteristici:

� reciprocitatea, sugeratã deja ca o condiþie a unei autodezvãluiri sãnãtoase,
accentueazã faptul cã modul cel mai adecvat de a te deschide faþã de un necunoscut
este sã potriveºti nivelul de dezvãluiri despre sine la cel stabilit de partenerul de
relaþie (Cunningham et al., 1986). Reciprocitatea se dovedeºte hotãrîtoare îndeo-
sebi la începutul relaþiei; însã, dupã ce relaþia a fost stabilizatã, o potrivire strictã
a nivelurilor de autodezvãluire se regãseºte mai rar (Altman, 1973). Totodatã,
adecvarea autodezvãluirilor reciproce porneºte de la confirmarea unei norme
implicite de reciprocitate (Gouldner, 1960), conform cãreia aºteptãm de la
�celãlalt� un comportament similar cu cel pe care l-am produs în raport cu el. De
pildã, atunci cînd îi facem cuiva un serviciu sau îi acordãm un ajutor generos,
aºteptãm � chiar dacã nu declarãm explicit sau nu recunoaºtem acest lucru � sã
ne rãspundã cu aceeaºi monedã simbolicã: fie sã ne întoarcã serviciul, fie sã îºi
arate recunoºtinþa. Conform acestei viziuni strict utilitariste, nu sîntem niciodatã
generoºi în sine ºi dezinteresaþi, ci, atunci cînd facem o faptã bunã, o facem
asemenea unui plasament bancar inteligent care poate aduce profit sau asemenea
unei investiþii cãreia �celãlalt� trebuie sã-i rãspundã, sporind resursele noastre
puse în joc;

� momentul autodezvãluirii, care se aratã a fi un factor însemnat ce asigurã succesul
deschiderii interpersonale. Astfel, s-a dovedit cã informaþiile importante (mai
ales cele din registrul intim) trebuie prezentate de-abia dupã ce relaþia s-a
stabilizat, ºi nu de la începutul ei (Jones, Gordon, 1972). Mai mult, s-au formulat
ºi recomandãri ce þin de dinamica autodezvãluirii, conform cãrora �dacã cineva
vrea sã îi dezvãluie o informaþie personalã unei noi cunoºtinþe, va trebui sã se
abþinã cel puþin opt sau zece minute. Numai procedîndu-se astfel creºte probabi-
litatea ca persoana cealaltã sã rãspundã favorabil�, antrenîndu-se într-un scenariu
proiectiv favorabil în care intenþioneazã sã adînceascã relaþia (Wortman et al.,
1976, apud Boncu, 2000a, XIV, p. 8);

� socializarea diferitã a autodezvãluirii, care poate fi regãsitã în cliºeul împãrtãºit
social �femeia exteriorizeazã ºi bãrbatul interiorizeazã�, �femeia se deschide cu
uºurinþã, iar bãrbatul se cuvine sã fie demn ºi sã nu exprime totul�. Desigur, ne
aflãm în faþa unui stereotip de gen învãþat social, care asigurã o adaptare mai
bunã a subiecþilor de ambele sexe la situaþii specifice. Pornind de la aceste
consideraþii, mai multe studii au pus în evidenþã faptul cã femeile tind sã se
autodezvãluie mai mult decît bãrbaþii, îndeosebi cînd este vorba de exteriorizarea
unor sentimente (Cozby, 1973; Morton, 1978; Cohn, Strassberg, 1983; Dindia,
Allen, 1992). Totodatã, s-a dovedit cã femeile sînt mult mai înzestrate în deslu-
ºirea, dar ºi în transmiterea cu mai multã eficienþã a unor mesaje nonverbale
(Hall, 1978; Rosenthal, DePaulo, 1979), dupã cum se aratã a fi mai capabile în
exprimarea compasiunii (Burleson, 1982), ºi au o capacitate superioarã bãrbaþilor
de a-l asculta pe �celãlalt� în nevoie (Miller et al., 1983). Pe baza acestor
consideraþii s-a putut proba experimental cã prieteniile dintre douã femei sînt mai
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intime (au aºadar o adîncime a autodezvãluirii mai mare) decît prieteniile dintre
doi bãrbaþi (Aukett et al., 1988). În pofida tendinþelor evocate mai sus, în
raporturile dintre reprezentanþii celor douã sexe, bãrbaþii se autodezvãluie mai
mult decît femeile (Derlega et al., 1985). Faptul este explicat de autori prin
socializãrile de gen specifice din Statele Unite, în particular, ºi în societãþile
occidentale, în general, în care bãrbatul este de aºteptat �sã aibã iniþiativa� înain-
tea unei femei percepute ca un potenþial partener romantic. În acelaºi registru, s-a
stabilit cã tinerii de gen masculin se autodezvãluie în mai mare mãsurã decît
covîrstnicele lor la primele întîlniri, iniþiind comunicarea, lansîndu-se în discuþii,
fãcînd primul pas în contactul fizic, toate aceste conduite mascînd, de fapt, nevoia
neliniºtitoare de a deþine un control al situaþiei (Davis, 1978);

� existã o serie de diferenþe interculturale ale autodezvãluirii, popoarele indivi-
dualiste, din culturile occidentale, valorizînd autodezvãluirea personalã, spre
deosebire de popoarele din aria culturalã orientalã, colectiviste, care favorizeazã
autodezvãluirea relaþionalã (Segall et al., 1999; Kito, 2005);

� fenomenul este potenþat de prezenþa unor personaje care se integreazã în categoria
bunilor ascultãtori, adicã de cei ce se dovedesc capabili de empatie, care au
conduite nonverbale primitoare (de genul gesticii aprobatoare ºi al mesajelor
subiacente de adeziune). Pentru descoperirea acestor subiecþi privilegiaþi, care
s-ar cuveni sã ocupe nodurile reþelelor sociale, s-au construit scale atitudinale
specifice, de tipul Opener Scale, care mãsoarã gradul de deschidere interpersonalã
în comunicare (Miller, Kenny, Archer, 1983);

� autodezvãluirea dobîndeºte forme specifice în funcþie de tipul de personalitate al
subiecþilor în relaþie. Un exemplu convingãtor al acestei presupoziþii îl constituie
relaþia dintre autodezvãluire ºi machiavelism (Christie, Geis, 1970). Personalitatea
machiavelicã este manipulativã, neimplicatã emoþional ºi împãrtãºeºte o viziune
utilitaristã asupra interacþiunilor sociale. Psihologi Christie ºi Geis au construit o
scalã distinctã de mãsurare a înclinaþiilor machiavelice, în care acordul cu o
afirmaþie de genul �Cea mai bunã cale de a controla oamenii este sã le spui ceea
ce vor sã audã� exprimã un scor ridicat, iar acceptarea afirmaþiilor de tipul �Cea
mai bunã cale de a comunica cu oamenii o constituie sinceritatea ºi onestitatea în
toate cazurile� conduce la scoruri reduse. Deºi tendinþa se va dovedi aceeaºi (atît
bãrbaþii, cît ºi femeile care au o personalitate machiavelicã se autodezvãluie mai
mult), formele de manifestare vor diferi în funcþie de contextul autodezvãluirii.
Astfel, bãrbaþii cu scorurile mari pe aceastã scalã se autodezvãluie mai mult decît
bãrbaþii cu scoruri reduse atunci cînd sarcina în care sînt angrenaþi este de a
exercita o influenþã asupra �celuilalt�, dupã cum femeile cu scoruri mari se
autodezvãluie mai consistent decît femeile cu scoruri modeste pe scala machia-
velismului în sarcini ce solicitã construirea unor relaþii cooperante ºi prietenoase
cu partenera de relaþie (Dingler-Duhon, Brown, 1987). Se observã din nou infil-
trarea scriptului de gen socializat distinct, ce modeleazã forma autodezvãluirii:
bãrbatul se cuvine sã fie influent ºi sã controleze situaþia, femeia trebuie sã fie
cooperantã ºi caldã;

INTERACÞIUNEA CU �CELÃLALT�
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� tiparul atitudinal de gen achiziþionat în socializare este valorificat instrumental
în cadrul autodezvãluirii. Pornind de la aceastã evaluare, s-a putut proba experi-
mental cã atît bãrbaþii, cît ºi femeile accentueazã implicit în strategiile proprii de
relaþionare cu �celãlalt� trãsãturile proprii masculinitãþii în raporturile cu parte-
neri de acelaºi gen (independenþã, control al situaþiei, încredere în sine) ºi
trãsãturile proprii feminitãþii în raporturile întreþinute cu parteneri de gen opus
(preocupare, cãldurã sufleteascã, înþelegere � Snell et al., 1986);

� sinceritatea constituie o resursã importantã care asigurã succesul autodezvãluirii.
A dezvãlui o parte din propria identitate celui care ascultã îi determinã deopotrivã
pe strãini ºi pe cei cunoscuþi sã îl preþuiascã mai mult pe cel ce se deschide
(Collins, Miller, 1994). Totodatã, îi apreciem natural pe cei din jur care se
deschid într-o mãsurã moderatã, dar care sînt sinceri. În egalã mãsurã, sinceritatea
trebuie sã fie adecvatã contextului ºi e reciprocã, astfel încît vom ajunge sã-i
valorizãm pe cei care se deschid cu o sinceritate asemãnãtoare cu cea pe care ne-o
putem permite ºi noi înºine (Altman, Taylor, 1973);

� autodezvãluirea are un rol tãmãduitor, confesiunea fiind vindecãtoare ºi purifica-
toare. S-a dovedit cã inhibarea gîndurilor ºi comportamentelor determinã tensiuni
psihofiziologice majore, care afecteazã sãnãtatea fizicã ºi mentalã a subiectului.
S-a observat, totodatã, cã reprimarea gîndurilor predispune subiecþii în mai mare
mãsurã la îmbolnãviri (precum cancerul sau bolile cardiovasculare), fiind însoþitã
de o scãdere a imunitãþii organismului (Pennebaker et al., 1987). Chiar ºi stra-
tegiile cognitive prin care încercãm sã dosim într-un colþ al memoriei noastre sen-
sibile evenimentele nefericite sau traumatice sînt cel mai adesea pierzãtoare. Se
produce ceea ce psihologii adepþi ai cogniþiei sociale numesc hiperactivarea
informaþiei refulate. ªi, în situaþia în care informaþiile pe care dorim sã le
îndepãrtãm din cîmpul conºtienþei sînt fãrã mizã, acestea pot deveni ºi mai
pregnant activate, ca în experimentul amuzant organizat de Daniel Wegner ºi
colaboratorii sãi (1995, apud Boncu, 1999, p. 29), în care participanþii erau
rugaþi sã verbalizeze toate gîndurile ce îi urmãreau vreme de cinci minute, în timp
ce li se fixa o singurã interdicþie: sã nu se gîndeascã la un urs polar. Subiecþii nu
reuºeau în aceastã sarcinã, rostind, în medie, cel puþin o datã pe minut, un gînd
privitor la un urs polar. Desigur, atunci cînd informaþia conþine o încãrcãturã
afectivã ºi evaluativã însemnatã, energia psihologicã utilizatã pentru inhibarea ei
ajunge cel mai adesea excesiv de costisitoare. Aºadar, mult mai înþelept este sã
învãþãm lecþia deschiderii interpersonale: viaþa noastrã va fi mai seninã, deopo-
trivã în plan neurofiziologic ºi psihologic.
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Construirea sensului lumii sociale

Teoriile atribuirii

Modul în care construim sensul lumii sociale se bazeazã, la nivelul relaþiilor
interpersonale, pe strãdania noastrã de a desluºi cauzele comportamentului �celui-
lalt�, vãzute ca responsabile de efectele acþiunilor pe care le sesizãm. Astfel, mergem
dincolo de întrebarea �Cum s-a petrecut un eveniment� ºi cãutãm rãspunsuri la
întrebarea �De ce s-a produs un anumit eveniment?�. Procesul prin care încercãm
identificarea cauzelor comportamentului �celuilalt� în vederea dobîndirii informa-
þiilor privitoare la trãsãturile sau dispoziþiile sale de personalitate stabile poartã
numele de atribuire. Constituind un adevãrat �imperialism teoretic� în cîmpul
psihologiei sociale � numai pînã în 1980 o analizã tematicã relevase existenþa a peste
900 de lucrãri în domeniul atribuirii (Kelley, Michela, apud Radu, Iluþ, Matei, 1994,
p. 49) �, subiectul a inaugurat o cale privilegiatã de explicare a modului în care omul
obiºnuit îºi elaboreazã înþelegerea lumii sociale. Studiul atribuirii pleacã de la douã
prezumþii axiomatice:

� comportamentul social poate fi fãcut inteligibil numai plecînd de la explicaþiile
cotidiene, ale psihologului naiv � ºi fiecare dintre noi joacã acest rol � care poate,
astfel, sã controleze contextul;

� între reflecþia ºtiinþificã, sistematicã ºi cea a omului obiºnuit nu existã o rupturã,
ci o continuitate operaþionalã ºi semanticã.

Existã mai multe modele teoretice care explicã acest mecanism. Cele mai influente
sînt: teoria echilibrului cognitiv, teoria inferenþei corespondente ºi teoria covarianþei.

I. Teoria echilibrului cognitiv a fost creatã de Fritz Heider (1944, 1958), care,
sub influenþa gestaltismului, a subliniat faptul cã psihologia naivã propune o perspec-
tivã activã a prelucrãrii informaþiei din mediu � subiectul nu doar observã, ci ºi
analizeazã, merge în profunzime, cautã �cauzele� unui anumit comportament al
�celuilalt�. Lumea reprezentaþionalã a subiectului este vãzutã ca un întreg structurat,
organizat, echilibrat ºi consistent, în care construirea sensului presupune numeroase
reorganizãri cognitive printr-o tratare activã a informaþiei, trecîndu-se dincolo de
�ceea ce se vede�, explicîndu-se comportamentul imediat � proximalul � din compor-
tamentul mediat � distalul. Descoperirea cauzei se realizeazã aºadar printr-un proces
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de atribuire conform principiului coerenþei ºi echilibrului, prin stabilirea unei relaþii
între ceea ce este vizibil, nemijlocit, conjunctural, specific, trecãtor ºi ceea ce este
inferat, corespondent, stabil, general, durabil. Mediul social ºi stimulii sãi (eveni-
mente, persoane) se încadreazã în categorii �ferme�, prin care se reduce diversitatea
la �formele cauzale bune�, producîndu-se descrieri ºi asocieri semantice cu costuri
cognitive minime, �îmblînzindu-se�, pe aceastã cale, realitatea. Cauzele compor-
tamentului celuilalt pot fi interne, personale ºi intenþionale, sau externe, impersonale
ºi neintenþionale. Ce diferenþã, ne atrage atenþia Fritz Heider (1958, p. 16), este
între modul cum se raporteazã un subiect la �celãlalt�, dupã cum �faptul de a fi
lovit� are drept cauzã cãderea accidentalã a unei ramuri dintr-un copac sau aruncarea
deliberatã a acesteia de cãtre subiectul cu care se aflã în relaþie. Tema intenþionalitãþii,
precum ºi ideea cã psihologia naivã este teritoriul pe care ne construim activ judecata
despre lumea socialã aveau sã-l transforme pe Fritz Heider în principalul precursor
al studiilor contemporane asupra atribuirii.

II. Teoria inferenþei corespondente a fost elaboratã de Edward E. Jones ºi Deith
E. Davis (1965) ºi descrie modul cum folosim comportamentul �celuilalt� ca temei
pentru inferenþele pe care le producem la adresa trãsãturilor sale de personalitate. O
astfel de viziune teoreticã încearcã sã ne ofere o imagine mai limpede asupra felului
cum decidem, în urma observãrii unui comportament manifest al subiectului, care
sînt trãsãturile sau dispoziþiile sale de personalitate specifice. Deºi comportamentul
�celuilalt� reprezintã o sursã bogatã de semnificaþii privitoare la sinele sãu, deseori
contextele sînt complexe ºi ambigue, iar informaþiile pe care le primim sînt parþiale,
astfel încît nu putem întotdeauna sã atribuim interioritãþii �celuilalt� cauza compor-
tamentului sãu. Dacã pe un peron de garã descoperim un bãtrîn, altfel respectabil,
dar care înainteazã cu pas grãbit, împinge mulþimea în aglomeraþia de pe peroane ºi
rosteºte cuvinte aspre la adresa celor ce-i stau înainte, vom putea trage concluzia cã
avem de-a face cu o persoanã needucatã ºi nerezonabilã (cauzã internã, expresie a
anumitor trãsãturi de personalitate)? Poate cã tramvaiul ce l-a adus la garã nu a
circulat atunci din cauza unui accident pe linie ºi el a trebuit sã strãbatã lungul drum
dintre casã ºi garã pe jos, poate cã trenul pe care urmeazã sã-l prindã dacã se va grãbi
este unul important (urmeazã sã ajungã la cãsãtoria nepotului îndrãgit) ºi atunci
comportamentul lui nu mai are la bazã cauze interne, ci unii factori situaþionali. Cum
aceste contexte cotidiene sînt de o extremã diversitate, care sînt mecanismele deciziei
noastre? Încotro înclinãm balanþa atribuirii, înspre personalitatea subiectului sau
înspre situaþie? Conform teoriei inferenþei corespondente, reflecþia ºi evaluarea
noastrã parcurge trei etape:

1. contabilizãm doar comportamentele �celuilalt� liber consimþite, alese de subiect
fãrã constrîngeri;

2. acordãm atenþie doar efectelor particulare, cauzate de un factor specific. Pentru
a înþelege acest principiu, imaginaþi-vã cã un coleg a reuºit sã obþinã o bursã la
o universitate din strãinãtate. Aflaþi cã este vorba despre o bursã chiar în cîmpul
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lui de studiu (sã spunem, în psihologie socialã), universitatea e renumitã, este din
Statele Unite, tutorele sãu este o personalitate recunoscutã în domeniu, bursa e
consistentã ºi de lungã duratã. Ce veþi gîndi despre colegul dumneavoastrã?
Toate acestea sînt bune motive pentru a ajunge la o astfel de opþiune ºi nu veþi
putea alege între ele, pentru a pleca de la cauza presupusã a fi mai importantã în
a vã face o imagine despre el. Dar dacã universitatea este doar una oarecare, nu
oferã bursa în zona disciplinarã pe care colegul dumneavoastrã o stãpîneºte cel
mai bine, e dintr-o þarã din fostul bloc sovietic, acesta nu va fi supravegheat
profesional de nici o somitate, dar bursa este impresionantã financiar ºi de lungã
duratã? Veþi ajunge, probabil, sã gîndiþi cã decizia care l-a fãcut pe colegul
dumneavoastrã sã aleagã aceastã oportunitate este una de ordin material (factorul
specific), ce exprimã o anumitã faþetã a personalitãþii sale (acordã o mult mai
mare importanþã aparenþelor, e aºadar superficial, nu este cu adevãrat preocupat
de realizarea sa profesionalã, ci doar de scopuri instrumentale, precum cîºtigul ºi
un trai îndestulat). Iatã cum fiecare dintre noi raþioneazã conform unei logici
exclusive primare, conform principiului unicei asemãnãri (Mill, apud Drozda-
-Senkowska, 2000, pp. 20-21);

3. acordãm o atenþie sporitã conduitelor �celuilalt� care prezintã o dezirabilitate
socialã scãzutã, fiind focalizaþi îndeosebi pe acþiunile neobiºnuite, nefamiliare,
ce se abat de la regula prescrisã contextual.

Prin urmare, vom concluziona cã modul cum acþioneazã �celãlalt� reflectã
trãsãturi stabile de personalitate numai în mãsura în care comportamentul lui este:

� liber ales;
� distinctiv;
� cu o dezirabilitate socialã scãzutã.

Totodatã, controlul situaþiei, element hotãrîtor în raportarea la contextele cu care
ne confruntãm, obligã la astfel de prelucrãri cognitive, cu condiþia ca subiectul sã
manifeste însã:

� voluntarism ºi intenþionalitate � sã fi dorit sã facã ceea ce tocmai am observat;
� competenþã � sã fie capabil sã facã;
� discernãmînt � sã aibã posibilitatea de a opta între diferitele alternative compor-

tamentale ºi situaþionale. Dacã subiectul nu a dorit, nu a fost competent sau i s-a
impus sã producã un anumit comportament, atribuirea nu mai urmeazã meca-
nismul evocat, situaþia în sine devenind �nepertinentã� pentru a mai îngãdui o
asociere între acel comportament ºi o trãsãturã de personalitate.

Daniel Gilbert ºi colaboratorii sãi ne-au propus o regîndire a teoriei lui Edward
Jones ºi Keith Davis în termenii recunoaºterii rolului resurselor atenþionale con-
ºtiente, plecînd de la premisa generalã a cogniþiei sociale, conform cãreia noi
dispunem de resurse cognitive limitate în privinþa capacitãþii de a procesa informaþia
ce ne parvine din lumea socialã (Gilbert, Pelham, Krull, 1988). Astfel, cînd sîntem
confruntaþi cu sarcini cognitive multiple, resursele de operaþionalizare ºi gestionare
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a informaþiilor fiind limitate, acordãm uneia dintre sarcini o atenþie mai micã decît
am face-o dacã am fi confruntaþi doar cu acea sarcinã. Autorii subliniazã, în cheia de
lecturã furnizatã de Jones ºi Davis, cã, atunci cînd reflectãm asupra trãsãturilor de
personalitate ale �celuilalt� pe baza comportamentului acestuia, se impune sã reali-
zãm trei operaþii distincte:

1. categorizãm conduita subiectului, încadrînd-o în anumite tipare comportamen-
tale; apoi

2. caracterizãm conduita ºi, implicit, o asociem cu anumite trãsãturi de perso-
nalitate;

3. rectificãm reflecþiile anterioare despre trãsãturile de personalitate conform cu
desfãºurarea evenimentelor contextuale.

În general, în situaþii rînduite, dispunem de suficiente resurse cognitive pentru a
parcurge tot acest demers triplu stadial. Dar în alte situaþii, mai dilematice ºi mai
complexe, comportamentul �celuilalt� poate rãmîne obscur (obscure), nemaiizbutind
sã ajungem la corecþiile necesare, oprindu-ne doar la stadiul secund al caracterizãrii.
Pe aceastã cale, ajungem sã producem o importantã eroare de evaluare, ce poate
distorsiona comportamentul interpersonal într-o manierã discriminatoare sau nelegi-
tim de generoasã. Un student care se înfãþiºeazã unui observator neutru (un coleg al
profesorului, sosit întîmplãtor în sala de examen) ar putea sã-ºi construiascã o
conduitã supusã, plinã de �plecãciuni� stilistice ºi gestuale, sã foloseascã un ton
foarte rezervat ºi l-ar îndreptãþi pe observator sã exclame: �Iatã un tînãr de o mare
blîndeþe ºi bunãvoinþã!� (caracterizare). Cel care realizeazã evaluarea, dacã va
adînci cunoaºterea celuilalt, s-ar putea sã afle cã studentul nu e nicidecum blînd ºi
plin de bunã-cuviinþã, ci, dimpotrivã, a copiat la o examinare la seminar, are absenþe
la activitãþile obligatorii ºi, astfel, nu e decît un oportunist (rectificare) care încearcã
prin astfel de strategii de dependenþã mascate sã obþinã o tratare mai puþin exigentã
din partea evaluatorului. Dacã observatorul este însã confruntat simultan cu mai
multe sarcini cognitive (sã completeze un document urgent ce i se solicitã de cãtre
conducerea facultãþii, sã-ºi imagineze principalele întrebãri pe care le va pune
propriilor studenþi a doua zi la examenul organizat de el), s-ar putea ca rectificarea
sã nu se mai producã.

Oricum, principalele critici care s-au adus teoriei inferenþei corespondente sînt
cele legate de ignorarea factorilor sociali, prin furnizarea unor explicaþii cvasiexclusiv
în cheie cognitivã, dar ºi de absenþa tratãrii autopercepþiei ca fenomen psihosocio-
logic ce nu poate fi expulzat din jocul interpersonal ºi situaþional.

III. Teoria covarianþei a fost gînditã de Harold Kelley (1972) ºi a încercat sã
dezvolte laturile neexploatate ale teoriilor anterioare, plecînd de la premisa cã
inferenþele noastre merg dincolo de interpretarea comportamentelor manifeste ale
�celuilalt�, dincolo de ceea ce se vede nemijlocit în acþiunile acestuia.

Pentru a înþelege mai bine explicaþiile oferite de Harold Kelley, sã ne imaginãm
cã trãim urmãtoarele evenimente:
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� primim o notã mult mai modestã decît ne aºteptam la un examen scris important;
� prietenul pe care îl preþuim cel mai mult nu ne ajutã într-o situaþie de crizã

familialã, preferînd sã stea deoparte;
� un necunoscut ne propune o afacere foarte profitabilã, dar, atunci cînd sã o

perfectãm, renunþã brusc.

Cum tratãm aceastã succesiune de evenimente contrariante? Ce explicaþii furni-
zãm tuturor acestor ratãri? De ce profesorul, prietenul ºi necunoscutul s-au com-
portat într-un mod resimþit de noi ca neloial sau nedrept? Rãspunsul la toate aceste
întrebãri este de o extremã importanþã în sarcinile cotidiene, în care trebuie sã ne
simþim, de fiecare datã, stãpîni pe situaþie, controlînd-o inclusiv la nivel cognitiv.
Primul registru ce intervine este cel legat de sursa cauzalã a comportamentelor
�celuilalt�: externã (situaþionalã) sau internã (proprie personalitãþii celui cu care
sîntem în relaþie), sau un dozaj combinat al celor douã. Nota micã obþinutã este
cauzatã de lipsa noastrã de consecvenþã, de efortul neîndestulãtor pe care l-am depus
ºi de capacitatea noastrã nerealistã de evaluare (cauzã internã) sau de neînþelegere
manifestatã de profesor, ce nu a putut aprecia corect intenþiile noastre, a formulat
întrebãri prea dificile ori a precizat obiective neclare (sursa externã), sau de ambele?

Pentru a rãspunde la aceste întrebãri se cuvine, subliniazã Harold Kelley, trebuie
ca informaþiile pe care le primim deopotrivã de la �celãlalt� ºi de la �context� sã fie
prelucrate în trei registre:

� consensul � gradul în care �celãlalt� reacþioneazã asemãnãtor la anumiþi stimuli
din mediu, întocmai ca �alþii semnificativi� din grupurile de apartenenþã sau de
referinþã;

� consistenþa � gradul în care subiectul rãspunde în acelaºi fel la expuneri repetate
la acelaºi stimul specific;

� distinctivitatea � gradul în care subiectul reacþioneazã diferit la alþi stimuli din
mediu (persoane, evenimente).

Postulatele formulate de Harold Kelley, care explicã mecanismul în care construim
sensul, pot fi grupate astfel:

� atribuim comportamentului �celuilalt� cauze interne în cazul în care consensul ºi
distinctivitatea sînt scãzute, dar consistenþa este ridicatã;

� atribuim comportamentului �celuilalt� cauze externe atunci cînd consensul,
consistenþa ºi distinctivitatea sînt ridicate;

� atribuim modului de a acþiona al �celuilalt� o combinaþie de cauze interne ºi
externe atunci cînd consensul este scãzut, dar consistenþa ºi distinctivitatea sînt
ridicate.

Desigur, este vorba despre tendinþe atribuþionale, ce se transferã în atribuiri
manifeste în cele mai multe cazuri, la majoritatea subiecþilor. Pentru a limpezi aceste
postulate, în tratatul lor de mare circulaþie, Robert Baron ºi Donn Byrne (1997,
pp. 54�55) ne oferã un exemplu memorabil, în care sîntem puºi sã ne imaginãm
urmãtorul scenariu: într-o salã de curs, în timpul prezentãrii pe care în mod curent
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o face profesorul, unul dintre colegii noºtri se ridicã brusc din bancã, îl fixeazã pe
profesor ºi aruncã pe neaºteptate � dar energic � cu o roºie coaptã în cel ce ni se
adreseazã. În calitatea noastrã de observator, ce cauze vom asocia comportamentului
neobiºnuit al colegului? Vom aprecia cã subiectul este animat de cauze interne (e un
coleg ciudat, nestãpînit, cu un temperament violent) sau externe (profesorul a rostit
ceva revoltãtor sau a înfãptuit un act reprobabil, care meritã o astfel de corecþie)?
Conform lui Harold Kelley, sensul pe care îl construim legat de contextul invocat
combinã cele trei dimensiuni, astfel cã, dacã:

� nici un alt student nu a mai aruncat cu roºii în profesor (consensul este scãzut);
� aþi remarcat cum deseori ºi în alte ocazii, în sãlile de curs din universitate,

colegul dumneavoastrã s-a dovedit agresiv (consecvenþa este ridicatã);
� aþi observat cã studentul recalcitrant a avut comportamente agresive ºi în afara

universitãþii, cînd tramvaiul întîrzia sau cînd la bibliotecã ori la restaurant era
servit cu încetinealã (distinctivitatea este scãzutã),

atunci vom decide cã un astfel de comportament are cauze interne, de genul caracte-
rului exploziv ºi dezechilibrat al subiectului.

Însã, dacã:

� ºi alþi studenþi aruncã cu diferite obiecte în profesor (consensul este ridicat);
� aþi remarcat cum colegul dumneavoastrã a avut un comportament de acest gen în

sãlile de curs ºi cu alte ocazii (consecvenþa este ridicatã);
� nu aþi observat însã ca, în alte rînduri, în afara universitãþii, colegul dumneavoastrã

sã-ºi piardã cumpãtul într-un asemenea mod (distinctivitatea este ridicatã),

atunci veþi înclina sã atribuiþi comportamentul sãu neaºteptat unor cauze externe, de
genul conduitei nerezonabile, arogante, chiar jignitoare a profesorului.

Cum putem anticipa, o astfel de strategie descrisã de Harold Kelley solicitã
considerabil resursele noastre cognitive, iar tendinþa implicitã pe care o urmãm este
sã realizãm un efort cognitiv minim în confruntarea cu contextele sociale, orien-
tîndu-ne cãtre judecãþi facile ºi imediate (Lupfer et al., 1990). Recurgerea la o astfel
de stratagemã are loc ºi pentru cã dispunem de o achiziþie informativã importantã:
experienþa trecutã. Datoritã acesteia, spre exemplu, intuim cã succesul este în general
rodul abilitãþii ºi efortului personal � cauze interne �, iar gestica însoþind zîmbetul
se datoreazã unor factori externi (ascultarea unei glume bune sau expunerea la o situaþie
amuzantã � Baron, Byrne, 1997, p. 55). De aceea, cînd relaþionãm nemijlocit cu
cineva care trãieºte succesul, avem tendinþa de a recurge imediat la explicaþii ce þin
de trãsãturile intrinsece ale subiectului, iar atunci cînd vedem pe cineva amuzîndu-se,
asociem comportamentul sãu mai degrabã unor factori externi. Atunci, putem conclu-
ziona, toatã aceastã îndelungatã procedurã a covarianþei se articuleazã nu în situaþiile
rutiniere, uºor încadrabile în categorii explicative anterioare, ci în situaþiile în care:

� subiectul-actor se confruntã cu evenimente neaºteptate;
� acesta interiorizeazã consecinþele mai degrabã neplãcute ale contextului în care

este implicat.
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În egalã mãsurã, în multe situaþii contrariante, cînd sîntem în posesia unor
informaþii incomplete ºi presaþi de timp, schema cauzalã merge în direcþia unei
atribuiri incomplete, printr-o economie de efort.

Cum ne construim însã inferenþele în situaþia în care informaþiile contextuale sînt
ºi contradictorii, dar se ºi completeazã succesiv? Un exemplu poate fi grãitor pentru
a explica douã mecanisme polare ce se angajeazã în situaþii cotidiene.

Dacã aflãm, bunãoarã, cã un influent politician local l-a propus pe un tînãr coleg
mai în vîrstã al nostru, care a avut un traseu universitar excepþional, pentru ocuparea
postului de ºef al Departamentului de Comunicare al Prefecturii, putem aprecia cã,
în sfîrºit, politicienii devin sensibili la criteriul valorii ºi, impresionat de calitãþile
tînãrului, îi oferã ºansa sã ajungã un personaj de prim-plan al politicii locale (cauza
comportamentului politicianului este valoarea moralã ºi profesionalã intrinsecã a
colegului nostru). Dacã aflãm însã pe anumite canale �sigure� cã partidul care îl
susþine pe politicianul local ºi-a stabilit ca prioritate întinerirea cu orice preþ a
aderenþilor sãi, vom putea reconsidera informaþia iniþialã, reducînd importanþa cauzei
primare facilitante (valoarea tînãrului). Astfel, vom urma principiul diminuãrii
(discounting principle), aplicînd o regulã scãzãtoare (subtraction rule), minimalizînd
progresiv importanþa cauzei iniþiale în defavoarea unei alte cauze potenþiale, facili-
tante ºi ea (noua orientare generaþionalã a partidului). Dacã politicianul amintit îl
propune însã pe acelaºi tînãr în pofida unei orientãri impuse la ultima adunare
generalã a partidului evocat, în care li se solicita aderenþilor o reorientare în politica
de resurse umane înspre membrii cu experienþã, deci cu vechime în organizaþie, ce
ºi-au probat ataºamentul ºi loialitatea faþã de centru, decizia politicianului va avea ca
efect o întãrire a credinþei iniþiale. Ne aflãm aºadar în faþa principiului întãririi
(augmenting principle), care postuleazã cã, atunci cînd se manifestã douã cauze posi-
bile � una care sã încurajeze comportamentul respectiv ºi alta care sã-l inhibe �, iar
comportamentul se produce efectiv, înclinãm sã acordãm o importanþã mai mare
cauzei facilitatoare. În cazul de faþã, vom identifica mobilul esenþial al deciziei
politicianului ca fiind valoarea remarcabilã a tînãrului, pe care o vom potenþa simbolic
ºi mai consistent, prin faptul cã trebuie sã învingã toate barajele contextului (presiu-
nea ierarhicã a partidului).

Cum putem anticipa, astfel de raþionamente nu sînt întotdeauna echitabile, gene-
rînd o serie de efecte evaluative perverse, îndeosebi în aprecierea acþiunilor în
favoarea grupurilor minoritare, fapt pus în evidenþã în studiile lui Russell Summers
(1991). Atunci cînd existã politici publice active ºi energice în favoarea grupurilor
minoritare (etnice, rasiale, de gen) ºi, simultan, reprezentanþi ai acestor grupuri sînt
promovaþi social (aºadar, douã acþiuni facilitante ale unei conduite specifice pentru
o politicã statalã, de exemplu), tendinþa �observatorilor� (dar ºi a reprezentanþilor
înºiºi ai grupurilor minoritare!) este de a diminua calitãþile intrinsece ale membrilor
acestor grupuri pînã atunci defavorizate (�Au/Am fost promovaþi nu pentru cã sînt/
sîntem buni ºi competenþi, ci pentru cã o politicã supraordonatã a impus promovarea
lor/noastrã�), întãrind, printr-o logicã circularã, prejudecata privitoare la minoritatea
socialã. Iatã de ce proiectele sociale de acest gen trebuie sã construiascã strategii de
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contracarare a atribuirilor perverse prin transparenþã ºi o comunicare onestã, con-
tinuã, întreþinutã între diferitele straturi sociale.

Este posibil ca atribuirea sã producã o serie de erori, care pot, la rîndul lor, sã
cauzeze o conduitã deficientã faþã de �celãlalt� ºi faþã de situaþie. Cele mai cunoscute
erori posibile sînt:

� eroarea fundamentalã de atribuire (fundamental attribution error), ce exprimã
tendinþa de a supraestima impactul cauzelor dispoziþionale (interne) asupra com-
portamentului �celuilalt�. Dacã sîntem martorii unei scene ce ne aduce în faþã un
tînãr care traverseazã strada pe culoarea roºie a semaforului, loveºte o bãtrînã ce
aºtepta la capãtul trotuarului ºi face un slalom agresiv printre maºinile care nu
ezitã sã-l claxoneze, vom gîndi probabil: �Iatã încã un bãdãran printre noi�,
privilegiind implicit cauza internã. Dar poate cã el trebuia sã ajungã la un examen
important, autobuzul nu a venit la timp, bãtrîna i-a adresat înainte de a fi
îmbrîncitã cîteva aprecieri nu tocmai generoase pe seama grabei pe care o
manifesta, iar maºinile se claxonau între ele din pricina uneia care refuza sã
porneascã pe culoarea verde a semaforului (toate cauze externe). În pofida tuturor
acestor determinãri posibile, tendinþa atribuþionalã este limpede: percepem com-
portamentul �celuilalt� ca ºi cum ar exprima un anumit profil de personalitate,
mai degrabã decît sã explicãm acþiunea sa prin intermediul unor factori situa-
þionali. Prin urmare, în multe dintre cazurile în care ne confruntãm cu acþiunea
unor reprezentanþi ai unor categorii sociale defavorizate (�vizitele� minerilor, de
exemplu), înclinãm sã explicãm comportamentele lor pe baza unor trãsãturi de
personalitate (�Sînt niºte brute inculte ºi fãrã discernãmînt�), dar nu mai facem
efortul sã înþelegem de ce au ajuns �brute� ºi, mai ales, de ce nu au avut parte de
statutul de �fiinþe educate�, capabile de �discernãmînt�; aºadar, nu mai cãutãm
sã desluºim factorii sociali, culturali ºi istorici (cauza externã) ce sînt în mult mai
mare mãsurã responsabili de un asemenea comportament. Ajungem, astfel, sã
producem noi înºine o conduitã discriminativã la adresa �celuilalt�, care recon-
firmã stereotipul. Este interesant de semnalat cã acest tip de eroare cunoaºte o
anumitã dinamicã în timp (Burger, Pavelich, 1993). Printr-o analizã de conþinut,
realizatã în principalele publicaþii ce reflectau campaniile electorale prezidenþiale
americane în perioada dintre 1964 ºi 1984, în douã condiþii � în sãptãmîna ce
preceda alegerile, precum ºi la trei ani dupã alegeri �, autorii au încercat sã
surprindã la ce nivel publicaþiile respective situau cauzele rezultatelor alegerilor.
În ultimele zile de campanie, eroarea fundamentalã de atribuire se producea în
douã treimi din explicaþii (�Prestaþia televizatã jenantã a candidatului republican
a fost hotãrîtoare�� � cauzã internã), dupã cum, la trei ani, eroarea se relativiza,
furnizînd numai o treime din explicaþii (acum se preferau formule situaþionale:
�Democraþii au venit la putere datoritã ecoului afacerii Watergate� � cauza
externã);

� efectul actor-observator (the actor-observer effect) se poate descrie prin tendinþa
de a atribui propriul nostru comportament cauzelor situaþionale, iar comportamentul
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�celuilalt�, cauzelor interne ale acestuia (Jones, Nisbett, 1971). Îndeosebi cînd
ne situãm în registrul eºecului, percepem înfrîngerea noastrã ca fiind cauzatã de
conjuncturi, de factori de mediu nefavorabili, de ghinion (cauze externe), în schimb
nu ezitãm sã considerãm eºecul �celuilalt� ca fiind provocat de cauze interne � a
fost �leneº, dezangajat, imatur�;

� eroarea atribuirii instrumentale (self-serving bias), studiatã de Dale Miller ºi
Michael Ross (1975) ºi mai apoi de Jonathan Brown ºi Rebecca Rogers (1991), se
bizuie pe acelaºi principiu ºi înfãþiºeazã cum, atunci cînd rezultatele acþiunilor
noastre sînt favorabile, ne autogratificãm simbolic prin atribuirea reuºitei unor
cauze interne (�Am fost inteligenþi, activi, energici�), iar cînd acþiunile noastre
au consecinþe nefaste, le atribuim unor cauze externe (�Am fost lipsiþi de ºansã�,
�Sarcina a fost exagerat de dificilã, nimeni nu ar fi putut-o realiza�). Michael
Ross sugereazã cã o astfel de eroare se produce din pricina unei naturale expec-
tanþe a succesului în sarcinã ºi, din acest motiv, atribuim unor factori interni
cauzele reuºitei noastre, dupã cum Jeff Greenberg ºi colaboratorii sãi (1982)
argumenteazã cã la baza unei asemenea atribuiri stã nevoia noastrã de a ne proteja
stima de sine care, prin aceastã strategie implicitã, poate fi conservatã ºi întãritã.
Consecinþele acestei erori sînt ºi ele importante în contexte cotidiene: aceastã
evaluare facilã ºi superficialã ne face sã simþim, bunãoarã, cã reuºita �celuilalt�,
într-o sarcinã similarã cu a noastrã, a fost mai puþin meritatã, ceea ce ne
îndreptãþeºte mai apoi sã ne raportãm dezechilibrat ºi, nu de puþine ori, nedrept
faþã de acesta;

� eroarea atribuirii stabil-instabil (stable-unstable bias), pusã în evidenþã de Grove
ºi colaboratorii sãi (1991), ne indicã faptul cã stima de sine ºi imaginea egocen-
tricã pot fi apãrate prin varierea dimensiunii stabil-instabil în mod instrumental.
Pe aceastã cale, un rezultat modest (la un examen, de exemplu) se poate asocia
cauzal cu un factor instabil (obosealã, surmenaj, gripã), sugerîndu-se cã la un
examen viitor în care factorul instabil va fi înlãturat, succesul va redeveni posibil.
În aceeaºi manierã, reuºita �celuilalt� se datoreazã unor circumstanþe exterioare,
unor conjuncturi incontrolabile de cãtre cel pe care îl evaluãm (�A avut un noroc
nesperat�), în timp ce eºecul ar fi cauzat de trãsãturi intrinsece (deci stabile,
precum �lipsa de înzestrare intelectualã�);

� eroarea propriei supraestimãri (self over-estimation bias) descrie tendinþa prota-
goniºtilor unui eveniment, îndeosebi atunci cînd acesta este caracterizat de ambigui-
tate sau de o încãrcãturã afectivã negativã, de a supraestima numãrul subiecþilor
care gîndesc ºi se comportã în acelaºi mod ca ºi ei, printr-o proiecþie egocentricã
ce produce un fals consens asupra înþelesurilor situaþiei (Neiser, 1967; Gilovich,
1990). Eroarea poate fi ponderatã de conºtientizarea propriilor percepþii alter-
native (�Lucrurile pot fi privite ºi altfel�), constatare utilã terapeuþilor care o
valorificã în dezvãluirea caracterului unic ºi personal al percepþiilor subiectului-
-client, ce sînt, astfel, diferite de cele ale altor subiecþi care intervin în relaþie,
producînd o relativizare a traumei perceptive ºi o recentrare a acesteia dincolo de
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responsabilitatea directã a clientului, ce ajunge sã se convingã cã �problema e în
afara mea� � Gilovich, Medvec, 1994;

� eroarea suprageneralizãrii (over-generalization bias), care se exprimã prin încli-
naþia noastrã de a generaliza de la un factor specific trãsãturile întregului, de la
un eveniment cu probabilitate redusã, accidental înspre general ºi durabil. Aceastã
eroare este responsabilã, de exemplu, de faptul cã anulãm biletele de avion cum-
pãrate imediat ce aflãm de existenþa unui accident aviatic, în pofida derulãrii fãrã
probleme a sute de mii de zboruri anual. Evenimentul unic, accidental este trans-
format în factor general, durabil, de unde nevoia de atribuire realistã (Allen et al.,
1987), ce presupune achiziþionarea unei gîndiri formale adecvate contextelor cu
care se confruntã subiectul.

Existã cîteva domenii în care teoria atribuirii poate fi aplicatã cu succes, odatã
cunoscute mecanismele angajate în producerea acestor asocieri simbolice. Psihologia
clinicã ºi psihologia socialã s-au întîlnit în abordarea conjugatã a depresiei pe baza
postulatelor cogniþiei sociale. S-a observat cã persoanele depresive au construit un
pattern de atribuire rãsturnat, apreciind rezultatele negative ca avînd ca bazã cauze
interne (absenþa abilitãþilor, de exemplu), iar cele pozitive ca fiind datorate unor
factori externi (�norocului� sau sprijinului �generos� al altora), ºi devin mereu
dependente de situaþie, pe care percep cã nu o mai pot controla. O terapie prin
schimbarea patternului de atribuire (mult mai puþin costisitoare prin resursele
angajate decît teoriile clasice, precum cea psihanaliticã), în care subiectul îºi acordã
mai mult credit, se autoîncurajeazã, descoperã micile ºi mai apoi �marile� victorii
personale ca rezultat al propriei interioritãþi ºi al abilitãþilor proprii, prin care
înceteazã sã se blameze pentru rezultatele nefavorabile (mai ales cele ce nu puteau fi,
în mod raþional, evitate) ºi asociazã factorilor situaþionali nereuºitele, poate oferi
rezultate remarcabile ºi vizibile imediat.

Blamarea victimelor inocente este o altã temã gravã, legatã de registrul erorilor
în atribuire (Baron, Byrne, 1997, pp. 60-61). Un caz extrem al agresiunii � violul �
poate ilustra cît de discriminatoare poate fi conduita socialã ce se întemeiazã pe
asemenea atribuiri ºi poate semnala nevoia unei intervenþii societale care sã pre-
schimbe tratarea acestui fenomen deviant atît de frecvent (un studiu realizat de Koss
ºi colaboratorii sãi în 1988 raporta cã 15% dintre studentele colegiilor americane
trãiserã o astfel de experienþã traumaticã, mai ales din partea unor persoane cunoscute
în prealabil). Deseori victima este cea fãcutã responsabilã de deznodãmîntul dramei:
�Ar fi trebuit sã nu fie acolo la acea orã din noapte� sau �Ce cãuta ea pe acea stradã,
îmbrãcatã � bãnuiesc � provocator?� � iatã tipuri de discursuri dezangajante faþã de
cea care a fost þinta unei agresiuni ºi care, deseori, o obligã pe victimã, printr-un fel
de joc simbolic implicit în termeni de costuri ºi beneficii, nici sã nu raporteze
agresiunea. Lerner (1980) considerã cã la baza unor astfel de atribuiri inadecvate ºi
injuste stã tocmai credinþa noastrã într-o lume dreaptã. Cu alte cuvinte, dacã o
femeie a fost victima unui viol, ea sigur a fãcut ceva care sã atragã o asemenea
desfãºurare a evenimentelor. Printr-un raþionament de acest gen, imaginea noastrã
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despre lume îºi pãstreazã coerenþa, conform principiului: lumea e bunã ºi stabilã,
aºadar, dacã se întîmplã ceva, trebuia sã se întîmple; sau fiecare primeºte ceea ce
meritã ºi meritã ceea ce primeºte. Dacã se petrece un lucru rãu sau neliniºtitor,
subiectul care este actorul scenariului nefericit e de vinã, nu lumea (din care face
parte, în acest caz, agresorul). O inferenþã de acest tip se bizuie, insidios, pe pre-
zumþia cã lumea este ordonatã, raþionalã ºi dreaptã, altfel am fi confruntaþi numai
cu ameninþãri ºi instabilitate, greu gestionabile. Se asigurã, pe aceastã cale, o pro-
tecþie a subiectului, care presupune cã lucrurile rele, atunci cînd se produc, au o
raþiune. Într-un alt experiment din acelaºi registru, s-a dovedit cã perceperea pacien-
þilor infestaþi cu SIDA prin injecþii cu droguri sau contact homosexual este mai
defavorabilã (sînt �mai vinovaþi�) decît cea a persoanelor infectate în urma unor
transfuzii sau prin raporturi heterosexuale (Hunter, Ross, 1991). Desigur, un astfel
de cliºeu inferenþial este foarte ameninþãtor pentru temeiurile morale ale lumii în
care trãim ºi se cuvine sã fim preveniþi asupra consecinþelor perverse pe care le poate
angrena mecanismul descris mai sus.

Probabil cea mai cunoscutã teorie, cu largi resurse aplicative, este cea a locului
controlului (locus of control � Rotter, 1966; Gore, Rotter, 1974; Strickland, 1974),
ce prezintã modul în care subiectul stabileºte cauzele evenimentelor. S-a elaborat un
instrument specific (scala intern-extern), care împarte oamenii în douã categorii
polare ce pot fi evaluate cu ajutorul scalei:

� externaliºtii: sînt motivaþi extrinsec, nu au control asupra contextului, sînt însoþiþi
de o responsabilitate diminuatã, se supun natural �celuilalt�, cedeazã presiunilor
externe, deþin o ºcolarizare mai modestã, atribuie eºecul �destinului nedrept�,
�nenorocului� (cauza externã, incontrolabilã) ºi nu-ºi schimbã nivelul aspiraþiilor
dupã o înfrîngere;

� internaliºtii: sînt automotivaþi, controleazã contextul, manifestã responsabilitate,
nu se conformeazã fãrã discernãmînt, rezistã la presiunile externe, au o ºcolarizare
superioarã, atribuie eºecul, spre exemplu, �muncii insuficiente� (cauzã internã,
controlabilã), se automotiveazã dupã o înfrîngere.

Interesant de semnalat este faptul cã dimensiunea externalism-internalism se
învaþã social ºi þine de capacitatea subiectului de a controla datele situaþiei. Astfel,
subiecþii care nu au control asupra contextului tind, în timp, sã devinã neajutoraþi,
dezangajaþi ºi inerþi (printr-un fel de mecanism de neajutorare învãþatã), eºueazã
constant într-o sarcinã ce solicitã efort, atenþie ºi energie cognitivã (precum exa-
menele) ºi invocã frecvent lipsa �ºansei�, �condiþiile nedrepte� de competiþie.
Subiecþii deprimaþi, lipsiþi de o motivaþie intrinsecã de autorealizare, sînt însoþiþi de
aºteptãri negative, anticipeazã eºecul ºi îºi subevalueazã dramatic eficienþa ºi abili-
tãþile proprii (Meichenbaum, 1977). Terapia cognitivã încearcã, aºa cum s-a subliniat
deja, sã schimbe acest pattern atribuþional, încurajîndu-l pe subiect sã redobîndeascã
controlul situaþiei.

 Întotdeauna mecanismul atribuirii se elaboreazã ºi în funcþie de statutul social al
actorilor în relaþie. Un experiment clasic în acest domeniu este cel al lui Thibaut ºi

CONSTRUIREA SENSULUI LUMII SOCIALE



DE LA RELAÞIILE INTERPERSONALE LA COMUNICAREA SOCIALÃ64

Riecken (1955). În cadrul acestuia, subiectul participant este rugat sã convingã alþi
doi noi subiecþi � care sînt complici ai experimentatorului � sã doneze sînge. Unul
din complici se prezintã, însoþit de experimentatorul care �verificã datele�, ca o
persoanã cu un statut social înalt (�doctor în Filosofie�), iar celãlalt ca o persoanã
cu un statut social deficient (�nici mãcar nu ºi-a terminat studiile�). În urma
�efortului persuasiv� al subiectului naiv, amîndoi acceptã sã doneze sînge (decizie
convenitã de fapt de la bun început cu experimentatorul). Mai apoi, subiectul naiv
este interogat asupra motivelor care, dupã aprecierea lui, i-au fãcut pe ceilalþi doi
subiecþi sã doneze sînge. Cvasiexclusiv, subiecþii naivi au considerat cã la baza unui
astfel de comportament generos stã o cauzã intrinsecã (moralitatea) subiectului cu
status social înalt, care ar fi dat curs unei astfel de conduite în orice condiþii; în
schimb, persoanele cu un status social modest au fost considerate ca fiind �obligate
de context�, întrucît �au cedat presiunii� impuse de situaþie (motivaþie extrinsecã).
Iatã cum deformarea de evaluare ne aratã cît de relativã ºi de pãrtinitoare poate fi
judecata noastrã, în funcþie de informaþiile de care dispunem.

Sã subliniem, în încheierea acestui subcapitol, cã atribuirea este un fenomen
universal, dar modalitãþile concrete în care se stabilesc raportãrile de sens sînt
determinate cultural (Smith, Mackie, 2000, pp. 78-79). Astfel, subiecþii din Statele
Unite ºi cei din India învaþã sã asocieze comportamentelor cauze diferite: nord-
-americanii propriile trãsãturi de personalitate (provin dintr-o culturã individualistã,
ce valorizeazã realizarea de sine, autonomia, responsabilitatea personalã), iar indienii
aspectele relaþionale ºi rolurile sociale dobîndite (întrucît aparþin unei culturi colecti-
viste, în care importante sînt bunãstarea grupului, interdependenþa dintre actor,
grupul din care face parte ºi contextul social). Spre exemplu, înºelãtoria este explicatã
de subiecþii americani în termeni de egoism, lipsã de onestitate sau chiar spirit de
competiþie, iar de indieni ca expresie a nefericirii ºi lipsei de alternative a subiectului,
care s-ar putea sã fie ºomer ºi sã aibã nevoie disperatã de bani, ori ca urmare a unei
istorii conflictuale cu victima sa. Tot astfel, într-un studiu al lui Morris ºi Peng
(1994) asupra cauzelor atribuite unei crime descrise într-un scenariu proiectiv,
subiecþii americani apreciazã cã actorul angajat în act �era un psihopat!� (cauza
internã), iar cei chinezi identificã adevãrata cauzã a comportamentului deviant în
relaþia socialã dintre ucigaº, victimã ºi contextul social mai larg.

Stereotipurile sociale � definire, trãsãturi, funcþie socialã

�Pãrintele� conceptului, Walter Lippmann (1922), i-a conferit, prin asociere, atributele
termenului tehnic, reprezentînd �turnarea plumbului într-o formã destinatã realizãrii
[cliºeului, n.n.] tipografic�. Prin analogie, Walter Lippmann dorea sã sublinieze rigi-
ditatea concepþiilor noastre, modul structurat anticipativ de a privi grupurile sociale.
�Imagini suprasimplificate din mintea noastrã� � acest ansamblu ordoneazã însã
lectura realitãþii, ne ajutã sã facem faþã asaltului de informaþii dinspre mediul social.
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Adevãrate filtre, ce se plaseazã între lumea concretã ºi reprezentarea ei, stereotipurile
sînt încãrcate cu o considerabilã tonalitate afectivã. Îºi aflã originea în societate ºi au
un rol explicativ al naturii raporturilor dintre grupuri ºi universul simbolic.

Etimologic, conceptul provine din limba greacã, reunind stereos = �solid�,
�fix�, cu typos = �caracter�, ºi constituie un ansamblu de credinþe despre caracte-
risticile psihologice ºi comportamentale ale unor categorii de indivizi, grupuri sociale
(de sex, de vîrstã, etnice, religioase) fixate în imagini standardizate, stabile, pre-
concepute. Construcþia lor nu se bazeazã pe observaþia directã, ci pe un fel de aprio-
rism cognitiv, parcurgînd astfel o notã rutinierã, arbitrarã, fãrã legãturã directã cu
þintele sociale evaluate. Cliºee foarte influente, ele devin o economie a gîndirii, sub-
stituind opiniile formate prin observaþie directã ºi judecatã criticã cu scheme simplifi-
cate, prestabilite, dobîndite prin socializare (Zamfir, Vlãsceanu, 1993, pp. 613-614).
În Psihologia stereotipurilor, Vasile Cernat (2005) realizeazã o sintezã a temei
accesibilã ºi publicului român interesat. ªi în acest volum se descrie utilizarea
curentã pe care conceptul a dobîndit-o în ºtiinþele sociale, delimitînd atitudinile
specifice articulate faþã de anumite categorii etnice sau rasiale. Totodatã, meritã
subliniat faptul cã metodologia de investigare a stereotipurilor instrumentalizeazã
teoriile socializãrii, teoria grupurilor de referinþã, teoria conflictului social în relaþiile
interetnice, perspectiva influenþei sociale.

Psihologia socialã se aratã extrem de interesatã în studierea stereotipurilor, întrucît
orice acþiune din mediul social mobilizeazã un registru larg de inerþii mentale,
declanºatoare de atitudini grupale, iar direcþionarea înspre zone maligne ale acþiunii
colective este, cel mai adesea, o expresie a valorificãrii cliºeelor mentale asimilate
de mase. Investigarea acestei arii tematice se focalizeazã pe modalitãþile percepþiei
sociale, pe factorii care modeleazã stereotipurile ºi pe tipurile de percepþie, repre-
zentînd una dintre cele mai moderne perspective centrate pe universul social ºi
politic contemporan. Prin intermediul acestei direcþii de studiu se pun în evidenþã
factorii subiectivi, adesea iraþionali, ce intervin în procesul de valorizare. Aºadar,
putem defini stereotipul ca o judecatã de valoare pozitivã sau negativã, cristalizatã
sub forma unei convingeri: �Noi nu vedem înainte de a defini, ci definim înainte de
a vedea� (Lippmann, 1922, p. 13).

Trãsãturile cele mai influente ale stereotipului sînt:

� obiectul judecãþii îl formeazã anumite grupuri umane, rasiale, naþionale, de clasã,
profesionale ori politice ºi/sau relaþiile dintre aceste grupuri;

� are o intensã încãrcãturã emoþionalã pozitivã sau negativã, de acceptare ori de
respingere. Aceastã încãrcãturã emoþionalã face ca o gîndire bazatã pe stereotipuri
sã avantajeze producerea conflictelor;

� din punctul de vedere al veridicitãþii sale, stereotipul fie este în discordanþã totalã
cu faptele � caz rar �, fie corespunde doar parþial faptelor � mult mai frecvent �,
ceea ce îi conferã aparenþa unei depline veridicitãþi;

� este durabil ºi rezistent la schimbare tocmai datoritã independenþei sale faþã de
experienþã ºi încãrcãtura sa emoþionalã.
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Geneza stereotipului este de naturã socialã � nu ne naºtem cu stereotipuri! �, iar
penetrarea sa în orizontul mental al unui subiect se face cu ajutorul mediului social
ºi al instituþiilor implicate în procesul de socializare. Cultura are o înrîurire esenþialã
în acest proces de inoculare primarã, cliºeele mentale fiind perpetuate, deopotrivã,
prin tradiþiile culturale ale unei societãþi ºi prin experienþa istoricã a unor generaþii.

Funcþia socialã a stereotipului este de a pãstra valorile ºi standardele a cãror
însuºire de cãtre individ este privitã de grup ca o premisã pentru integrarea sa în
comunitatea de referinþã. Stereotipul e îmbrãcat într-o anumitã hainã lingvisticã
(expresii, denumiri-�parolã�), care în anumite contexte are un rol de recunoaºtere ºi
mobilizare în raporturile intergrupale sau între individ ºi grup.

Stereotipul filtreazã informaþia ºi o direcþioneazã conform dominantelor sale.
Semnificativ este în aceastã zonã tematicã experimentul lui Gordon W. Allport ºi
Leo Postman (1947), în studiul lor despre zvonuri, o cercetare celebrã, derulatã
asemenea unui �telefon fãrã fir� transferat în sfera comunicãrii sociale. În cadrul
designului experimental, unor subiecþi albi li se prezintã o �scenã� petrecutã într-un
metrou, în care se descrie o confruntare dintre un negru bine îmbrãcat ºi un alb de
condiþie mai modestã, care avea un briceag în mînã. Subiecþii trebuie sã transmitã
succesiv acest episod altor subiecþi albi. Cu cît creºte numãrul de �verigi� ale
lanþului informaþiei (numãrul de subiecþi), deformãrile scenei iniþiale sînt tot mai
pregnante. La �sfîrºitul lanþului�, descrierea acestei confruntãri înfãþiºeazã o alterca-
þie violentã între un bãrbat alb, bine îmbrãcat (ºi deci bine situat pe scara socialã) ºi
un �negru agresiv�, �barbar�, care avea un briceag în mînã. Astfel, stereotipul etnic
modeleazã construcþia povestirii ºi sînt suficiente cinci sau ºase verigi pentru ca
sensul naraþiunii sã se inverseze.

De asemenea, stereotipurile se caracterizeazã printr-o mare stabilitate (�se
perpetueazã�) ºi se autoconfirmã. Grãitor este experimentul lui Carl Word, Mark
Zanna ºi Joel Cooper (1974), care va fi reluat la tema legatã de �autoconfirmarea
profeþiilor�. În primul stadiu al cercetãrii, subiecþii sînt o serie de intervievatori albi,
care primesc la un �interviu� candidaþi deopotrivã albi ºi negri. �Candidaþii�
complici sînt pregãtiþi prealabil sã se comporte identic, indiferent de apartenenþa lor
rasialã. Se constatã cã �intervievatorii� manifestã un comportament nonverbal foarte
diferit, în funcþie de apartenenþa rasialã candidatului, fiind mai distanþi, grãbiþi, reci,
rigizi, neamicali cînd interlocutorul lor e un afro-american, ºi devin mai apropiaþi,
interesaþi, politicoºi ºi înþelegãtori faþã de albi. În stadiul secund, subiecþii sînt acum
�candidaþii� care, fãrã excepþie, sînt albi. Aceºtia sînt primiþi de persoane ce au
exersat cele douã categorii de comportamente anterioare. Se observã cã subiecþii
�candidaþi� se încadreazã în acelaºi stil de comportament ca ºi �intervievatorii�,
participanþii la interviu care au fost trataþi mai impersonal obþinînd performanþe mai
scãzute, iar cei trataþi cu înþelegere reuºind performanþe superioare. Concluzia
studiului este cã aºteptãrile stereotipe ale celui ce intervieveazã determinã o atitudine
care încurajeazã un tip de comportament al candidatului ce confirmã aºteptãrile
�celuilalt mai puternic�. Astfel, se poate pune în evidenþã circuitul social al autocon-
firmãrii stereotipului, dupã cum urmeazã (vezi figura 1):
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Aºteptãrile X                                           Atitudinea Y

confirmã   

                             Comportamentul Y

                Status social X > Status social Y

Figura 1

Fenomenul disonanþei cognitive

De ce gîndim stereotip? De ce opþiunile se pliazã pe structuri stereotipale? De ce
ignorãm faptele care contrazic pãrerea fixatã în stereotip? Un mecanism ce intervine
precumpãnitor în modelarea unor astfel de conduite îl constituie disonanþa cognitivã.
Fenomenul controlului gîndirii a fost pus în evidenþã de Leon Festinger într-o carte
cu un mare ecou în epocã, A Theory of Cognitive Dissonance, editatã în 1957.

Dacã ar fi sã rezumãm mecanismul cognitiv evocat, s-ar cuveni sã pornim chiar
de la citatul lãmuritor iniþial: �Existenþa disonanþei este psihologic inconfortabilã;
din aceastã cauzã, ea va motiva persoana în încercarea de a reduce disonanþa pentru
a atinge consonanþa� Tot încercînd sã reducã disonanþa prezentã, persoana va evita
în mod activ situaþiile ºi informaþia care ar putea amplifica disonanþa� (Festinger,
1957, p. 10). Astfel, se porneºte de la diminuarea ratei disonanþei, înþeleasã ca:

disonante ºi consonante iicogni de nr. a importan
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Disonanþa cognitivã desemneazã aºadar �indispoziþia psihicã pricinuitã de parta-
jarea între douã sau mai multe idei contradictorii� (Festinger, 1957). Avînd nevoie de
coerenþã logicã ºi armonie afectivã, subiectul încearcã sã depãºeascã aceastã contra-
dicþie dintre elementele de cunoaºtere percepute care creeazã o tensiune cognitivã ºi
o angoasã psihicã, de unde ºi nevoia de a reduce disonanþa. Acest fenomen personal
sau interpersonal dizarmonic este interiorizat ca o stare confuzã, tensionalã, ca un
disconfort psihic, generînd nevoia diminuãrii ºi evitãrii sale, antrenînd persoana sau
grupul în modificarea respectivelor elemente cognitive ºi afective, a atitudinilor, a
comportamentului, ºi aceasta, prin interacþiuni psihosociale cu rol compensator.
Disonanþa cognitivã are, deopotrivã, surse individuale � consecinþã a deciziei luate,
a unei tentaþii, a unui efort sau fapt comis � ºi interpersonale, efect al anticipãrii
eronate a mediului social, al dezacordului cu altã persoanã, al conformãrii publice
forþate (de cãtre grup) a subiectului. Anticiparea apariþiei surselor posibile de
disonanþã permite evitarea acesteia ºi, totodatã, elaborarea unor modalitãþi de
reducere a ei sau chiar de convertire în factor motivaþional al unor comportamente
valoroase (autoclarificãri, cãutãri laborioase, finalizate cu instituirea consonanþei,
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interacþiuni psihosociale de genul confruntãrii principiale de opinii, argumentarea
ponderatã a propriilor opinii, emitere ºi recepþionare efectivã a aprobãrii sociale,
persuadarea altora sau apelul la alþii pentru cristalizarea propriilor convingeri,
cooperarea în luarea unor decizii).

Rezumînd, tendinþa de a reduce disonanþa se manifestã prin parcurgerea urmã-
toarelor procedee perverse:

� încercarea de a reconcilia informaþiile prin suprimarea sau uitarea informaþiei
contrariante (�Nici nu-mi pasã�, �Asta nu are nici o importanþã�);

� explorarea unor informaþii noi, consonante, chiar dacã nu sînt adevãrate (ase-
menea primarilor care trec �spontan� în tabãra partidului cîºtigãtor în alegeri,
indiferent care este acesta, prin producerea unor mesaje de genul: �Dacã stau sã
mã gîndesc bine, faptul cã mã mut în barca partidului de guvernãmînt mã ajutã sã
le fac bine oamenilor în mod nemijlocit, altfel nu aº avea nici o putere�);

� activarea agresivitãþii ºi respingerea, pe temeiul �falsitãþii� lor, a tuturor infor-
maþiilor care contrazic �opiniile autentice� (�Reproºul cã sînt pãrtaº la multe
nereguli e aberant, nici nu meritã luat în discuþie�).

Sã descriem, pe scurt, procedura experimentalã a lui Festinger ºi Carlsmith
(1959), aplicatã studenþilor Universitãþii Stanford. Subiecþii trebuie sã realizeze o
sarcinã cu caracter motoriu, rutinierã ºi monotonã. Dupã o orã de activitate plictisi-
toare, participanþii la experiment sînt rugaþi sã explice sarcina unui alt subiect, ca ºi
cum aceasta ar fi �amuzantã, interesantã ºi plinã de surprize agreabile�. Un student
�desemnat� de experimentator sã-i convingã pe viitorii subiecþi de atractivitatea
sarcinii �lipsea, din pãcate, din salã�, iar participantul naiv este invitat sã-i ia locul.
Desigur, ne aflãm în faþa unui scenariu construit de experimentator. Pentru acest
efort �mincinos�, cei ce acceptaserã sã participe la experiment urmau sã fie plãtiþi
fie cu un dolar (condiþia 1), fie cu 20 de dolari (condiþia 2). În cele din urmã,
subiecþii trebuiau sã completeze un chestionar legat de aprecierea atractivitãþii ºi
importanþei sarcinii pe care tocmai au efectuat-o. Subiecþii plãtiþi cu un dolar au
produs un discurs mai pozitiv legat de sarcinã (au declarat cã �le-a plãcut sarcina, a
fost amuzantã ºi interesantã�) decît cei care au fost recompensaþi cu 20 de dolari.
Explicaþia, în cheie cognitivã, este urmãtoarea: cei plãtiþi cu un dolar au trãit o
disonanþã majorã, acþiunile lor fiind în contradicþie flagrantã cu o evaluare raþionalã
a situaþiei ºi nu aveau deci � teoretic � nici un motiv întemeiat sã descrie viitorilor
participanþi la experiment sarcina ca fiind atractivã ºi interesantã. Pe aceastã cale,
subiecþii din condiþia 1 au rezolvat disonanþa schimbîndu-ºi opinia, explicînd �cît de
interesantã este sarcina�. În schimb, pentru cã au fost recompensaþi cu 20 de dolari,
subiecþii din condiþia 2 nu au resimþit nici o disonanþã, întrucît ei puteau atribui
acþiunea banilor pe care i-au primit. La o astfel de sumã, a minþi cu privire la sarcinã
devine o conduitã explicabilã, conform principiului: �oricine ar spune o minciunã
dacã ea s-ar dovedi profitabilã�. Aºadar, cu cît suma era mai redusã, conflictul
(disonanþa) era mai mare ºi era capabilã sã producã o schimbare atitudinalã sau de
opinii mai consistentã.
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Cercetarea a fost reluatã de Jack Brehm ºi Arthur Cohen (1962), avînd ca subiecþi
studenþi de colegiu, ºi urma sã confirme concluziile lui Leon Festinger ºi James
Carlsmith. Participanþii la procedura experimentalã trebuiau sã redacteze o serie de
eseuri privitoare la convingerile lor fundamentale ºi erau plãtiþi cu 50 de cenþi, un
dolar, cinci dolari ºi zece dolari. Cu cît recompensa era mai modestã, cu atît îºi
schimbau mai uºor credinþele cînd erau întrebaþi ulterior despre acestea.

Disonanþa cognitivã e un mecanism universal � dar formele ºi intensitatea mani-
festãrii sale depind de apartenenþa socialã, producîndu-se mai intens la �indivizii
fãrã rãdãcini� (Clémence, 1989) � ºi este tipicã �claselor medii�, fapt ilustrat
convingãtor în scenariul �jucãria interzisã�, conceput de Ostfeld ºi Katz (1969),
precum ºi de Alain Clémence (1989). În acest experiment, subiecþii sînt copii mici
care trebuie sã evalueze cinci jucãrii. Dupã rãstimpul în care fac evaluãrile, experi-
mentatorul le interzice zece minute sã atingã una dintre jucãriile pe care le preþuiesc
cel mai mult. Prescripþia este formulatã într-un caz cu blîndeþe, iar în altul foarte
sever. Copiii ce provin din clasele medii devalorizeazã jucãria interzisã în condiþia
blîndã (conform teoriei disonanþei), în timp ce copiii din familiile sãrace (drept
capital social ºi simbolic) renunþã la jucãria interzisã în condiþia unei interdicþii
brutale. Probabil cã tipul de socializare în familie (deschisã, permisivã, în primul
caz; constrîngãtoare, în al doilea) e responsabil de orientarea simbolicã a copiilor.
Într-un experiment cu aceeaºi mizã, Desaunay (1969, apud Clémence, 1996, p. 108)
a dovedit cã studenþii ce provin din familiile în care pãrinþii nu au diplomã de
bacalaureat obþin rezultate mai bune printr-o pedagogie autoritarã, spre deosebire de
cei ce au un pãrinte cu diplomã de bacalaureat, mult mai permisivi la pedagogii
democratice. Iatã cum un pattern de socializare diferit modeleazã distinct mecanismul
disonanþei cognitive.

Acest fenomen, cum s-a subliniat, nu e strict individual, ci se petrece în cadrul
social mai larg. Ideologiile (ºi pe aceastã cale mentalitãþile) devin ghiduri pentru o
percepþie selectivã a informaþiei. Treptat, se creeazã adevãrate grile de percepþie,
prin care se cultivã mai mult sau mai puþin conºtient o inapetenþã sau chiar o alergie
faþã de anumite valori ºi anumite atitudini generale. Sursele percepþiei sociale nu pot
fi reduse însã numai la ideologii; ele pot fi identificate în urmãtoarele cîmpuri
sociale:

� experienþa socialã a diverselor grupuri. Oricît de limitatã ar fi, experienþa socialã
a unui individ cuprinde:
� viaþa comunitarã (de la mediul familial pînã la instituþiile administrative);
� viaþa civicã;
� relaþiile cu autoritãþile (de la cele informale la cele formale, instituþionalizate);
� influenþa evenimentelor curente;
� universul de aºteptare, speranþele ºi proiectele sale;
� relaþia cu trecutul ºi cu o anumitã memorie socialã moºtenitã;
� efectele diferitelor tipuri de socializare;
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� modelele de autoritate � modelele instituþionale caracteristice unei societãþi,
care ghideazã comportamentul ºi gîndirea actorilor sociali;

� ideologiile existente � ansamblul metanaraþiunilor ce coaguleazã construcþia
sensului acþiunii sociale globale.

Stereotipurile ºi gîndirea dogmaticã

Cercetãtorii problemei perpetuãrii stereotipurilor se focalizeazã pe stabilirea relaþiilor
dintre stereotipuri ºi ideologii ºi insistã asupra mecanismului de elaborare a gîndirii
dogmatice (Colþescu, 1995). Gîndirea dogmaticã este cea bazatã preponderent pe
stereotipii, afirma sociologul Adam Schaff, acea gîndire ce constituie o adevãratã
ferecare a minþii. O sarcinã esenþialã pentru analistul social ºi politic ar fi construirea
unor tehnici pentru înlãturarea stereotipurilor din cît mai multe minþi posibile,
demersul psihosociologic avînd un rol hotãrîtor într-o astfel de iluminare. Cea mai
adecvatã tehnicã este, în opinia lui Adam Schaff, analiza logicã a limbajului, de unde
ar trebui sã rezulte utilizarea corectã a principalelor concepte din care se structureazã
explicaþia vieþii sociale: �Utilizarea corectã a conceptelor nu e doar o problemã de
semanticã, ci ºi de desferecare a minþii, deci de vindecare de dogmatism� (1991,
apud Colþescu, 1995, p. 43).

Karl Deutsch, preluînd tema propusã de Adam Schaff, va stabili o întemeiatã
opoziþie între politica dogmei ºi politica descoperirii. Dacã politica dogmei îºi
revendicã �abilitatea� de a evita costurile implicate de modificarea vechilor idei sau
de acceptarea unor idei înnoitoare, ea favorizeazã înrobirea reflecþiei unei apãrãri
oarbe a �credinþelor ºi iluziilor îndrãgite, politica fiind bazatã pe supoziþia cã nici o
informaþie nouã nu este dezirabilã�. Sugerînd o depãºire a acestei determinãri
subterane, Karl Deutsch adaugã: �Acest tip de putere nu aparþine doar puterii, ea
aparþine tuturor grupurilor care, deºi solicitã schimbarea, o fac în numele propriilor
lor stereotipii, fãrã sensibilitate la schimbarea condiþiilor lumii�. Astfel, factorul
critic prin care poate fi depistatã politica dogmei devine atitudinea faþã de învãþare:

Politica descoperirii începe cu propoziþia: Deºi noi ºtim cîte ceva despre noi
înºine, despre lumea în care trãim, noi nu ºtim tot ce este de ºtiut. Avem nevoie de
cunoaºtere suplimentarã ºi o cãutãm în mod activ. Procesul politic, real sau gîndit,
este un mijloc de obþinere a unor noi cunoºtinþe ºi, odatã ce le obþinem, avem tãria
sã acþionãm conform lor, în ciuda preþului pe care-l avem de plãtit. Cum stilul de
gîndire ºi de acþiune care cautã mereu se prelungeºte în comportament, politica
noastrã poate fi mai puþin dogmaticã ºi mai mult orientatã spre descoperire ºi chiar
spre sacrificiu personal (Deutsch, apud Colþescu, 1995, p. 45).

Favorizînd aceastã deschidere, analistul social se cuvine sã izoleze mesajele
stereotipe ºi sã traducã semnificaþia lor interesatã, nu doar rezidualã. Cãci cine
stãpîneºte stereotipiile masei poate, alimentînd iluzia libertãþii �celor mulþi�, sã o
manipuleze deloc inocent în scopul satisfacerii propriilor interese. Este aspectul
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acþional al stereotipurilor, iar miza dezvãluirii lor e cea mai pregnantã în aceastã
zonã. Doar astfel se poate spera într-o angajare socialã conºtientã ºi responsabilã.
Ne vom preocupa, în capitolele urmãtoare, deschizînd progresiv perspectiva cãtre
nivelul de maximã generalitate � cel al mentalitãþilor �, de operaþionalizarea gîn-
dirii stereotipe în mesajele din mass-media ºi vom încerca sã identificãm cîteva
strategii posibile în scopul dezintoxicãrii de efectele perverse ale persuasiunii pe
bazã stereotipã.

CONSTRUIREA SENSULUI LUMII SOCIALE
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Atitudinile sau raportarea selectivã
faþã de obiectele lumii sociale

Definirea atitudinilor

Sunt multe obiecte sociale extrem de relevante pentru fiecare dintre noi, ce prin
înþelesurile lor, dar mai ales prin implicaþiile pe care le au în jocul relaþiei determinã
o orientare specificã, manifestã sau latentã. În ce mãsurã sîntem de acord cu
legalizarea avortului, acceptãm pedeapsa cu moartea, preþuim manelele sau înclinãm
politic înspre un personaj de prim-plan precum Ion Iliescu ori Regele Mihai? Miza
unor întrebãri de acest gen ne sugereazã cã arareori ne raportãm neutru faþã de
obiectele sociale pe care le considerãm semnificative. Reacþiile noastre se transferã
deseori în comportamente convergente cu orientãrile stabilite printr-o continuã
evaluare a situaþiei ºi devin o sursã majorã a identitãþii noastre sociale. Aceste
orientãri primare care constituie o raportare selectivã faþã de un obiect social
(eveniment, personalitate, instituþie) ºi care determinã un model de comportament
propriu se numesc atitudini sociale.

Definiþia cel mai frecvent evocatã în istoria disciplinei îi aparþine lui Gordon
Allport, cel ce prezenta atitudinea ca �stare de pregãtire mentalã ºi neuralã, organi-
zatã prin experienþã, ce exercitã o influenþã diriguitoare sau dinamizatoare asupra
rãspunsului subiectului la toate obiectele ºi situaþiile cu care este în relaþie� (1935,
apud Chelcea, 1994, p. 227).

Atitudinile sînt definite aºadar ca asociaþii între obiectele sociale � practic, orice
aspect al lumii sociale � ºi evaluãrile subiective ale acelor obiecte (Fazio, Roskos-
-Ewoldsen, 1994), constituind, cel mai adesea, orientãri ale sinelui faþã de diferite
cadre situaþionale cu care subiectul se confruntã nemijlocit sau care sînt stocate în
memorie (Judd et al., 1991; Crano, Prislin, 2006).

Importanþa atitudinilor poate fi pusã în evidenþã de urmãtoarele mecanisme
acþionale:

� influenþeazã considerabil comportamentele subiectului individual sau colectiv
(un subiect fascinat de muzica house va cãuta la radio canalul care difuzeazã tipul
favorit de muzicã, ascultînd-o, dupã cum un actor social ce se situeazã valoric
împotriva lui Iliescu, la proximele alegeri îºi va oferi votul contracandidatului
acestuia), dobîndind astfel un rol vital în organizarea raporturilor interpersonale



DE LA RELAÞIILE INTERPERSONALE LA COMUNICAREA SOCIALÃ74

(de la relaþiile interetnice ºi interconfesionale la cele privitoare la grupul de
covîrstnici). Constituind un subiect central al psihologiei sociale încã de la
începuturile afirmãrii ei (Thurstone, 1928), tema studierii atitudinilor a fost
frecvent asociatã cu ipoteza convergenþei dintre atitudini ºi comportamente;

� funcþioneazã asemenea unor cadre mentale, unor tipare cognitive foarte influente
care organizeazã informaþia pe baza unor scheme inferenþiale de profunzime,
corelate cu o serie de contexte specifice, fapt pus în evidenþã de experimentul lui
Wyer ºi Srull (1994). Pentru aceastã procedurã experimentalã au fost selectate
douã grupuri de subiecþi ce aveau orientãri polare faþã de o temã specificã,
pedeapsa cu moartea: unii cu o atitudine favorabilã unei astfel de condamnãri în
condiþii-limitã, alþii care o respingeau ca fiind inechitabilã. Apoi, subiecþilor li
s-a prezentat ca sursã de influenþã un articol dintr-un ziar respectabil ce descria
un studiu recent din domeniu, unde se evidenþia faptul cã rata criminalitãþii nu e
mai redusã în þãrile în care este introdusã pedeapsa capitalã, în comparaþie cu
þãrile ce o interzic. Confruntaþi cu acelaºi obiect social (tema pedepsei capitale)
ºi aceeaºi sursã de influenþã, subiecþii din cele douã condiþii experimentale au
produs o reorganizare cognitivã în baza aceluiaºi tipar mental prealabil (propria
lor convingere-atitudine), furnizînd explicaþii foarte diferite. Cei din grupul
�generos� au comentat astfel articolul: �Vedeþi, aceste constatãri întãresc întoc-
mai propriile mele idei. Execuþia persoanelor este complet nefolositoare, întrucît
ea nu conduce la inhibarea altora sã comitã crime similare�. Dar cei din grupul
�radical� au replicat în termenii: �ªi ce importanþã au prejudecãþile voastre?
Pedeapsa cu moartea nu este destinatã sã-i înlãture pe alþi criminali potenþiali, ci
trebuie sã-i elimine pe cei depistaþi deja ca fiind extrem de primejdioºi, pentru a
evita producerea altor victime nevinovate. E o cale mult mai pragmaticã ºi mai
înþeleaptã de a instaura ordinea în societate�.

Prin urmare, atitudinile sociale influenþeazã semnificativ gîndirea socialã ºi
concluziile raþionamentelor pe care le construim.

Dupã expansiunea lor, atitudinile pot fi:

� individuale, presupunînd o raportare selectivã ºi o orientare particularã faþã de un
obiect social ale unei personalitãþi individuale;

� sociale, implicînd o raportare selectivã ºi o orientare specificã împãrtãºite de un
grup social.

Atitudinile se caracterizeazã prin urmãtoarele atribute (Krech, Crutchfield, 1948/
1952; Crano, Prislin, 2006):

� capacitate importantã de rezistenþã la schimbare (reprezintã o dispoziþie latentã
a structurii de personalitate, cu caracter relativ stabil);

� generalitate, declanºînd reacþii foarte diverse ce tind sã se difuzeze în arii mai
largi decît cele particulare în care s-au activat;

� mobilizeazã o importantã energie socialã, exteriorizînd modelul cultural al
personalitãþii;
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� presupun asumarea responsabilitãþii individuale, întrucît exprimarea lor manifestã
este supusã controlului social;

� au un relief propriu, în funcþie de orientarea lor faþã de universul de semnificaþii
la care se referã (fiind, pe aceastã cale, mai pregnante sau mai difuze);

� sînt contextuale, structurîndu-se faþã de un context social, cultural ºi istoric
integrator.

Totodatã, exprimîndu-se îndeosebi în raport cu instituþiile sociale, atitudinile
colective îndeplinesc anumite roluri (Chircev, 1941, pp. 1-28; Vlãsceanu, 1993, pp.
53-56; Chelcea, 2003, pp. 46-49):

� rol mediator, prin mijlocirea raporturilor interpersonale ale membrilor unui grup
dat, precum ºi a interrelaþiilor acestora cu universul material ºi simbolic al
instituþiilor sociale;

� rol clasificator, prin definirea statusului social al actorilor implicaþi;
� rol angajant, reprezentînd motivele majore ale acþiunii individuale sau colective;
� rol de elaborare simbolicã, prin construirea semnificaþiilor pe care oamenii le

acordã instituþiilor.

Formarea atitudinilor

Toate aceste orientãri particulare faþã de anumite obiecte din lumea socialã � precum
atitudinile politice sau cele legate de credinþele noastre � sînt învãþate în cursul
socializãrii (la fel ca ºi în cazul stereotipurilor, putem aprecia cã nu ne naºtem cu un
set atitudinal anume). Punctul de vedere conform cãruia atitudinile sînt învãþate
social rãmîne perspectiva dominantã în cadrul disciplinei, dar vom evoca, în ultima
parte a capitolului, ºi determinãrile biologic-genetice ale atitudinilor sociale, ca
factori responsabili în modelarea acestora, ilustrînd o perspectivã care cîºtigã teren
în anii din urmã. Vom prezenta aºadar trei surse majore ale formãrii atitudinilor:

� învãþarea socialã;
� compararea socialã;
� factorii genetici.

1. Învãþarea socialã este definitã ca procesul prin care, de-a lungul traseului
nostru ontogenetic ºi pe mãsura avansãrii în cadrul socializãrii, achiziþionãm noi
informaþii, noi orientãri selective faþã de obiectele relevante din societate ºi noi
modele comportamentale prin raportarea la �celãlalt�.

Cele mai cunoscute forme de învãþare socialã sînt reprezentate de:

� condiþionarea clasicã;
� condiþionarea subliminalã;
� condiþionarea instrumentalã;
� modelarea atitudinalã prin preluarea comportamentului �celuilalt�.

ATITUDINILE SAU RAPORTAREA SELECTIVÃ FAÞÃ DE OBIECTELE LUMII SOCIALE
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Condiþionarea clasicã presupune o învãþare implicitã prin asociaþii ºi se înte-
meiazã pe urmãtorul principiu: cînd un stimul îl precedã cu regularitate pe altul,
primul stimul devine un �semnal� pentru apariþia celui de-al doilea. Prin urmare,
cînd se manifestã primul stimul, subiecþii învaþã sã aºtepte cã urmeazã stimulul
consecutiv. Printr-un mecanism recurent de acest fel se achiziþioneazã acelaºi tip de
reacþie la cei doi stimuli, reacþia devenind manifestã.

De exemplu, atunci cînd un profesor începe sã vorbeascã la curs (stimulul 1) ºi
descoperim cu regularitate cã, alãturi de noi, colegii încep sã scrie cu stoicism
(stimulul 2), aproape automat ne pornim ºi noi sã scriem ceea ce ne prezintã cel de
la catedrã.

Constituind o formã de bazã a învãþãrii sociale, condiþionarea clasicã ne descrie
modul cum orice stimul iniþial neutru poate dobîndi capacitatea de a evoca afecte
specifice ºi de a provoca reacþii particulare prin asocierea repetatã cu un alt stimul.
Numeroase studii au dovedit experimental acest postulat, înfãþiºînd cum, prin alãtu-
rarea unor cuvinte cu rezonanþã neutrã unei serii de stimuli ce provoacã reacþii
puternic negative sau pozitive � precum ºocurile electrice, zgomotele foarte puternice
sau, dimpotrivã, o muzicã îmbietoare �, cuvintele neutre erau evaluate favorabil sau
nefavorabil (Staats, Staats, 1958).

Numeroase situaþii cotidiene sînt evocatoare pentru acest tip de condiþionare.
Astfel, vom înþelege cum un copil, prin faptul cã descoperã la mama sa indiciile unor
semne de neplãcere de fiecare datã cînd se aflã în preajma unor reprezentanþi ai unei
anumite comunitãþi etnice (a þiganilor, de exemplu), îºi modificã, progresiv, atitu-
dinile interpersonale. Dacã la început manifestã o atitudine neutrã faþã de repre-
zentanþii acestei etnii ºi faþã de caracteristicile lor vizibile (o anumitã nuanþã a pielii,
un stil de îmbrãcãminte particular, un accent specific, un mod de adresare anume),
odatã cu asocierea trãsãturilor diferenþiatoare cu reacþiile afective negative ale mamei
se produce o condiþionare clasicã: treptat, copilul va începe sã reacþioneze negativ
la aceºti �stimuli� (membrii respectivului grup etnic), gîndind stereotip ºi producînd
o discriminare etnicã.

Condiþionarea subliminalã ne înfãþiºeazã cum expunerea frecventã la stimuli care
se manifestã chiar sub pragul conºtienþei determinã o schimbare atitudinalã. În
experimentul lui Jon Krosnick ºi al colaboratorilor sãi (1992), subiecþii participanþi,
toþi studenþi, privesc proiecþia unor fotografii reprezentînd o femeie necunoscutã,
angajatã în activitãþi rutiniere (mergînd la cumpãrãturi sau plimbîndu-se prin casã).
În asociere cu aceste fotografii sînt prezentate foarte rapid, sub pragul de percepþie,
alte fotografii ce induc fie afecte pozitive (condiþia 1 � precum imaginea unor miri
în timpul unei ceremonii de cãsãtorie, chipul unor prieteni jucînd cãrþi ºi glumind)
sau negative (condiþia 2 � fotografia unei operaþii pe cord sau portretul unui vampir).
La sfîrºitul experimentului, subiecþii participanþi sînt rugaþi sã-ºi exprime printr-un
chestionar atitudinea faþã de strãinã. Chiar dacã nu au fost conºtienþi de proiectarea
altor fotografii decît cele ale �femeii domestice�, subiecþii au apreciat pozitiv,
respectiv negativ stimulul iniþial în funcþie de orientarea stimulului subliminal.



77

Într-un alt experiment bizar evocat de Robert Baron ºi Donn Byrne (Cacioppo
et al., 1993, apud Baron, Byrne, 1997, p. 116), descris în registrul �miºcarea
muºchilor ºi formarea atitudinilor�, s-a observat cum miºcarea de un anumit tip a
unor muºchi (flexiune, condiþia 1 � sau întindere, condiþia 2), asociatã cu expunerea
la o serie de stimuli neutri (ideograme chinezeºti), determinã subiecþii sã valorizeze
ideogramele din condiþia 1 ºi sã le devalorizeze pe cele din condiþia 2. Iatã cum
atitudinile sînt modelate de procese subtile, deseori inconºtiente, care nu pot fi
descrise verbal întotdeauna.

Condiþionarea instrumentalã indicã modul în care subiectul învaþã punctul de
vedere �bun� ºi primeºte, în schimb, o recompensã simbolicã, prin întãrirea rãs-
punsului sãu �corect�. Astfel, ni se poate desluºi mecanismul prin care un copil de
3-4 ani devine �PRM-ist înrãit� sau ajunge sã preþuiascã manelele ori devine un
adept al �talk-show-urilor� gen Marius Tucã Show. Desigur, copiii au un discer-
nãmînt limitat � discernãmîntul se învaþã social, de asemenea! � ºi ajung sã exprime
evaluãri ale unor �obiecte sociale� anume pentru cã au fost rãsplãtiþi deseori de pãrinþii
lor pentru astfel de puncte de vedere manifeste, care sînt convergente cu universul de
valori al grupului primar (factorul de socializare cel mai pregnant). Pe aceastã cale,
comportamentele întãrite tind sã se repete, iar cele descurajate sînt reprimate. Con-
diþionarea instrumentalã este deci o învãþare cu costuri cognitive minime ºi valori-
ficãri maxime ale consecinþelor unei acþiuni specifice, constituind o altã cale de
achiziþionare a unor atitudini printr-o serie de recompense simbolice: un zîmbet
aprobator, îmbrãþiºarea primitã pentru formularea �adevãrului�, a punctului de
vedere �corect�. Astfel, la 9-10 ani mulþi dintre copii ajung sã exprime o viziune
despre lume coerentã, preluînd implicit aprecierile religioase, sociale, etnice, politice,
culturale ale pãrinþilor sau ale celor care au contribuit hotãrîtor la socializarea lor
primarã.

Modelarea atitudinalã prin preluarea comportamentului �celuilalt� ca exemplu,
corelatã cu tipul de condiþionare anterior, argumenteazã cum subiectul dobîndeºte
atitudini noi transferate în conduite prin observarea comportamentului celui cu care
se aflã în relaþie.

Vom înþelege, pe aceastã cale, cã un predictor mai influent pentru o bunã achiziþie
atitudinalã este comportamentul manifest al �celuilalt�. Altfel spus, copiii care
primesc din partea pãrinþilor recomandãri comportamentale de genul �Se cuvine sã
fii mereu politicos� sau �Nu se cade sã fumezi, îþi face rãu�, dar descoperã cum
acelaºi pãrinte are un comportament agresiv, necivilizat în raporturile conjugale ºi
fumeazã straºnic, vor construi un model atitudinal ºi o conduitã convergentã nu cu
ceea ce spun, ci cu ceea ce fac cei cu care relaþioneazã.

2. Compararea socialã se bizuie pe o perspectivã teoreticã construitã de Leon
Festinger (1954) ce susþine cã atitudinile sociale se achiziþioneazã nu doar prin
învãþare socialã, ci ºi printr-un proces de comparare simbolicã ºi semanticã pe care
subiectul o efectueazã cu �celãlalt� similar ºi semnificativ, pentru a stabili dacã
lectura realitãþii la care a ajuns este relevantã ºi adecvatã.

ATITUDINILE SAU RAPORTAREA SELECTIVÃ FAÞÃ DE OBIECTELE LUMII SOCIALE
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Întrucît contextele sînt mereu schimbãtoare, cîteodatã schemele prestabilite de
încadrare a realitãþii obþinute prin învãþare sînt neîndestulãtoare ºi atunci se impune
sã producem o explicare imediatã a situaþiei în funcþie de informaþiile relevante de
care dispunem, �celãlalt� similar devenind o sursã bogatã ºi validã de informaþie
necesarã în acest demers. Cînd un prieten pe care îl preþuim ne dezvãluie cã a
cumpãrat o carte a unui autor necunoscut pentru noi, vom construi o atitudine
incipientã pozitivã faþã de acea carte, dupã cum, atunci cînd cineva apropiat din
grupul de covîrstnici vorbeºte critic despre intervenþia americanã în Afganistan,
înclinaþia noastrã este sã îl urmãm, mai ales dacã nu avem în prealabil o pãrere
formatã. Teza conform cãreia noi sîntem stãpînii deplini ai gîndurilor noastre ºi
acþionãm mereu conform convingerilor noastre intime este încã o datã invalidatã, aºa
cum s-a subliniat deja în secþiunea despre �autodezvãluire�. Experimentul lui Maio
ºi al colaboratorilor sãi (1994, apud Baron, Byrne, 1997, p. 117) este grãitor pentru
a ipostazia modul în care ne modificãm orientarea faþã de un obiect social specific.
Psihosociologul le prezintã subiecþilor canadieni veniþi sã viziteze un impunãtor
muzeu al ºtiinþei o serie de informaþii despre un grup fictiv care ar intenþiona sã
emigreze în Canada, camarienii. În prima condiþie experimentalã se prezintã infor-
maþii favorabile despre camarieni: se comunicã faptul cã �acest grup etnic este
foarte apreciat de britanici�, trãsãturile lor de personalitate sînt foarte generoase �
ei apar în descriere ca prietenoºi, activi, cu un acut spirit întreprinzãtor, oneºti ºi
inteligenþi �, iar valorile pe care le împãrtãºesc sînt pozitive � sînt buni familiºti,
adepþi ai libertãþii, legii ºi ordinii, preþuiesc echitatea ºi educaþia. În a doua condiþie
experimentalã, informaþiile primite sînt depreciative: �au creat numai probleme pe
unde au ajuns�, sînt dificili, nesociabili, anarhici, brutali, nu respectã legea ºi
dispreþuiesc educaþia. La sfîrºitul studiului, folosind o scalã de evaluare polarã
favorabil-nefavorabil, subiecþii (care au, implicit, experienþa imigrãrii) sînt puºi sã
clasifice atitudinea lor faþã de camarieni ºi sã rãspundã la întrebarea: �Ar trebui sã
li se permitã camarienilor sã imigreze în Canada?�. Rezultatele indicã o atitudine
favorabilã ºi un rãspuns afirmativ în prima condiþie ºi o atitudine nefavorabilã,
precum ºi un rãspuns negativ în a doua. Iatã cum atitudinea se formeazã pe baza
informaþiilor contextuale faþã de �celãlalt� (camarienii sînt un grup etnic imaginar),
ºi nu pe baza unui tipar atitudinal învãþat ºi valorificat din memoria socialã. Se poate
presupune însã cã atitudinile învãþate prin intermediul memoriei sociale sînt cu atît
mai influente ºi mai profunde.

3. Factorii genetici în formarea atitudinilor, minimalizaþi pînã în anii �90, au fost
reconsideraþi în ultimi ani ca urmare a studiilor efectuate de echipele coordonate de
Arvey (Arvey, Bouchard, Segal, Abraham, 1989) ºi Keller (Keller, Bouchard, Arvey,
Segal, Davis, 1992). În aceste cercetãri se pune în evidenþã o corelaþie semnificativã
între consistenþa geneticã ºi similaritatea atitudinalã, prin comparaþiile atitudinilor
subiecþilor-gemeni monozigoþi (identici) sau dizigoþi (diferiþi) faþã de o serie de
instanþe sociale. Deºi principala obiecþie care a fost adusã acestor demonstraþii
metodologice sugera cã mai degrabã mediul de viaþã similar (tratamentul identic al
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gemenilor în familie ºi comunitate) determinã, prin învãþare socialã, atitudini simi-
lare, studiile ulterioare, efectuate asupra unor gemeni separaþi încã din copilãria
timpurie ºi care nu au avut posibilitatea sã fie supuºi unui tratament asemãnãtor cu
cel al grupurilor primare ºi secundare, au dovedit persistenþa unor matrici atitudinale
similare, construite în jurul unor seturi atitudinale specifice (precum tipul de angajare
în muncã, raportarea la �celãlalt� instituþional sau implicarea în practicile religioase �
Waller et al., 1990; Hershberger et al., 1994).

Ipoteza convergenþei/divergenþei între atitudini, opinii
ºi comportamente

În multe dintre împrejurãrile cotidiene sîntem puºi în faþa unor dileme acþionale: sã
urmãm �ceea ce s-ar cuveni sã facem�, conform propriilor noastre convingeri ºi
valori, sau sã ne adaptãm mai bine contextului contrariant, în aºa fel încît sã obþinem
maximum de beneficii simbolice. Aºa cum am dovedit în mai multe rînduri în
paginile din urmã, noi acþionãm cel mai adesea animaþi de o perspectivã instrumen-
talã, de multe ori implicitã, asupra lumii sociale, astfel încît nu întotdeauna ceea ce
�simþim, gîndim ºi spunem� se transferã în conduite convergente (�ceea ce facem�).

Dacã vom considera convenþional cã opinia este expresia verbalã a atitudinii, iar
comportamentul e constituit de acþiunea propriu-zisã (nu doar comportamentul
verbal), atunci ipoteza esenþialã a convergenþei între atitudini, opinii ºi compor-
tamente este:

1
º

=

 (C) fac� ce�ceea 

(O) spun� ce(A)/�ceea  oamenii�simt  i gîndesc ce�ceea 

Or, acest raport nu se dovedeºte întotdeauna apropiat de unitate, de unde s-a
nãscut ipoteza discrepanþei, enunþatã pentru prima datã de Richard LaPierre în
1934. Investigaþia sa este grãitoare pentru punerea în evidenþã a acestei divergenþe
(LaPierre, 1934). Psihosociologul de la Stanford University ºi-a elaborat cercetarea
în plinã crizã economicã, în anii în care dificultãþile materiale majore antrenau
numeroase clivaje sociale ºi, îndeosebi, acutizau discriminãrile interetnice ºi inter-
rasiale. Definiþia atitudinii, formulatã cu un deceniu mai devreme de Floyd Allport
(1924), conform cãreia aceasta reprezintã un set de tendinþe sau predispoziþii
comportamentale specifice într-un context anume, a fost relativizatã ºi regînditã în
urma studiului lui Richard LaPierre. Cercetarea s-a derulat în douã stadii: în
primul, autorul a strãbãtut timp de doi ani Statele Unite însoþit de un cuplu de tineri
chinezi, frecventînd 184 de restaurante ºi 66 de hoteluri. În marea majoritate a
cazurilor au fost trataþi cu consideraþie ºi respect, fiind refuzaþi în tot acest periplu
doar o singurã datã. Tratamentul pe care l-au primit a fost în marea majoritate a
cazurilor de la mediu ºi rezonabil la cald ºi generos.

În al doilea stadiu, autorul a trimis prin poºtã tuturor patronilor acestor localuri
frecventate anterior o scrisoare în care a solicitat sã fie primit împreunã cu un cuplu
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de tineri chinezi. Rezultatele au fost deopotrivã spectaculoase ºi dramatice: prejudecata
etnicã ºi rasialã era foarte influentã. Astfel, psihologul a primit 128 de rãspunsuri,
din care 92% erau negative în cazul cererilor de a fi serviþi într-un restaurant ºi 91%
în situaþia în care cererea era adresatã pentru gãzduirea într-un hotel (vezi figura 1).
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Figura 1

Prin urmare, sîntem în faþa unei discrepanþe majore între �ceea ce spun� ºi �ceea
ce fac� oamenii. Richard LaPierre a încercat sã caute explicaþii pentru acest compor-
tament contrariant ºi a observat cã modul sincer, cald, generator de simpatie al
chinezilor (un proprietar de restaurant, care a rãspuns la scrisoare, nota cã �e fericit
sã accepte un cuplu chinez, deoarece în vara trecutã a avut ca oaspeþi o tînãrã famile
de chinezi foarte amabili, însoþiþi de un american�!), cunoaºterea foarte bunã a
limbii engleze pe care o dovediserã ºi, înainte de toate, cunoaºterea nemijlocitã a
�celuilalt� de cãtre patroni ºi angajaþii lor, prilejuitã de vizitele �pe teren�, au
diminuat prejudecata etnicã ºi rasialã, spre deosebire de evaluarea situaþiei fãcutã
mijlocit, prin scrisoare, cînd prejudecata etnicã a fost cea care a orientat atitudinea.

Icek Ajzen ºi Martin Fishbein (1977, 1980) au reluat experimentul ºi au recon-
firmat ipoteza discrepanþei, ca ºi Kutner, Wilkins ºi Zarrow (apud Chelcea, 1999, p.
53), care au organizat un experiment similar, dar mai puþin elaborat, ce a condus la
rezultate asemãnãtoare. În acest din urmã studiu, o femeie de culoare însoþitã de doi
bãrbaþi albi au intrat în 11 restaurante în care au fost serviþi. Peste cîteva zile au cerut
telefonic respectivelor restaurante sã li se rezerve o masã pentru �o petrecere
interrasialã� ºi în ºase cazuri din 11 au fost refuzaþi.

Un bun exemplu ce se întemeiazã metodologic ºi epistemologic pe ideea conver-
genþei dintre atitudini (A), opinii (O) ºi comportamente (C) este sondajul de opinie.
Premisa acestuia este urmãtoarea: ceea ce mãsoarã la nivelul opiniei e foarte apropiat
de ceea se va întîmpla la nivelul conduitelor explicite. Sã prezentãm, pe baza
sugestiilor anterioare, elementele care determinã convergenþa A (O)/C:

� forþa motivaþionalã a atitudinilor (opiniilor) care genereazã un comportament
specific � conform principiului: A (O) este cauza C;

� tendinþa oamenilor de a realiza o consonanþã între A (O)/C (valorificînd meca-
nismele disonanþei cognitive descrise de Leon Festinger), prin care se autojustificã
A (O) pentru a o face compatibilã cu comportamentul C remodeleazã A (O).
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Totodatã, elementele care determinã divergenþa A (O)/C pot fi identificate cu
urmãtoarele tipuri de cauze:

� cauze de naturã metodologicã, indicînd faptul cã instrumentele folosite sînt
insuficiente pentru a surprinde tot spectrul nuanþat al structurãrii atitudinii ºi
opiniei; o atitudine (opinie) poate determina mai multe comportamente, iar în
sondaje se urmãreºte un singur comportament (de exemplu, comportamentul la
vot). Icek Ajzen ºi Martin Fishbein (1977) enumerã patru elemente care trebuie
cunoscute pentru ca raportul A (O)/C sã se apropie de unitate:
� acþiunea (sau intenþia ei);
� obiectul vizat;
� contextul în care se produce;
� momentul efectuãrii ei.
Cu cît sînt mai bine definite aceste elemente, cu atît predicþia asupra compor-
tamentului autentic creºte. De exemplu, în sondajele electorale se cunoaºte cu
precizie acþiunea (votul), obiectul acþiunii (politicienii, listele de partide), momen-
tul votãrii (stabilit prealabil), contextul (tipul de scrutin, împrejurãrile politice ºi
sociale în care se produce votarea), astfel încît raportul A (O)/C se apropie de 1;

� cauze ce þin de trãsãturile de personalitate ale subiecþilor, prin care, de exemplu,
un subiect activ, energic va favoriza o consonanþã A (O)/C mai mare decît unul
apatic ºi inert. Importantã este ºi accesibilitatea problematicii, procesele cognitive
avînd un rol hotãrîtor, întrucît capacitãþile intelectuale permit o apreciere a
evoluþiilor ulterioare ºi a costurilor implicate de o anumitã conduitã;

� cauze contextuale, care sînt corelate cu tipul de societate ºi modelul cultural
dominant, ce impun un pattern atitudinal activ, angajant, participativ sau unul
retractil, dezangajant. Astfel, într-o societate totalitarã, un comportament deschis
este abandonat, deºi el poate corespunde A (O) personale, întrucît activarea sa îi
poate aduce grave prejudicii subiectului. Aceste distorsiuni produc reraþionalizãri
care transformã noua conduitã în una mai rezonabilã, ce nu mai contrariazã atît
de strident A (O). Un caz tipic de presiune a contextului este reprezentat de
absenþa alternativei. De exemplu, votul acordat de mulþi dintre concetãþenii
noºtri lui Iliescu în turul doi de scrutin la alegerile din noiembrie 2000 nu este un
vot �pentru� � aºadar, conform A (O) �, ci unul �contra� unui adversar ºi mai
indezirabil.

Pentru a distinge care sînt factorii ce apar ca moderatori ai comportamentului
prin intermediul atitudinii, se cuvine sã reþinem:

a) determinanþii situaþionali, precum normele sociale, valorile implicite ºi presiu-
nea timpului. Astfel, dacã observãm pe cineva la o reuniune cã are o intervenþie
excentricã ºi nepotrivitã, norma socialã a �politeþii� ºi valoarea implicitã a �respec-
tului punctului de vedere al celuilalt� ne împiedicã, în pofida orientãrii noastre clar
negative faþã de cel care vorbeºte, sã intervenim ºi sã facem �corecþiile necesare�.
Constrîngerile situaþionale sînt deci numeroase ºi au un rol inhibitor sau potenþator al
atitudinii (Fazio et al., 1995). Totodatã, cînd subiectul se aflã sub presiunea timpului,
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evaluãrile instrumentale nu mai au rãgazul sã se producã ºi, astfel, se activeazã
imediat �link-ul� între atitudini ºi comportamente (Ajzen, Fishbein, 1980);

b) compoziþia atitudinilor, ce þine de trei registre importante:

� originea atitudinilor, care ilustreazã cum atitudinile dobîndite prin experienþa
directã sînt mult mai puternic infiltrate în interioritatea noastrã ºi influenþeazã
mult mai consistent comportamentele (Regan, Fazio, 1977). De exemplu, atitu-
dinea de implicare civicã se cultivã mult mai convingãtor ºi are o influenþã mult
mai mare asupra comportamentelor dacã subiectul se angajeazã nemijlocit într-o
serie de activitãþi comunitare, precum strîngerea unor semnãturi în favoarea
schimbãrii Constituþiei � pentru recunoaºterea garantãrii proprietãþii �, decît în
cazul dobîndirii aceleiaºi atitudini în cadrul unei discipline precum �cultura
civicã�, în care se produce doar o implicare teoreticã faþã de obiectul social
specific (o normã constituþionalã);

� intensitatea atitudinilor, care este corelatã cu miza ºi importanþa atitudinii.

S-a dovedit cã importanþa atitudinii este influenþatã de urmãtorii trei factori
(Krosnick, 1988; Boninger et al., 1995; Crano, Prislin, 2006):
� interesul pentru sine (self-interest), legat de modul în care transferul atitudinii în

conduite conduce la atingerea propriilor þinte simbolice ale subiectului (de la
recunoaºtere socialã pînã la autovalorizare);

� identificarea socialã (social identification), ce are în vedere modul în care
subiectul poate, prin intermediul mobilizãrii unei atitudini, sã îºi întãreascã
ataºamentul faþã de grupurile relevante pentru propria sa identitate socialã;

� relevanþa valoricã (value relevance), legatã de gradul în care activarea unei
atitudini reflectã valorile dominante ale subiectului.

Cu cît interesul pentru sine, identificarea socialã ºi relevanþa valoricã sînt mai
pregnante, cu atît atitudinea este mai importantã pentru subiect:

� accesibilitatea atitudinilor, ce þine de uºurinþa cu care o atitudine specificã poate
fi rememoratã ºi adusã deasupra pragului conºtienþei, mecanism ce este cu atît
mai facil de activat, cu cît se reface situaþia care a produs atitudinea iniþialã
(Bargh et al., 1992);

� tipul de personalitate a subiectului, ce, pe mai multe dimensiuni ale acesteia,
modeleazã specific mecanismul în care atitudinea se activeazã. O dimensiune
foarte importantã, ce constituie un bun predictor al comportamentului actorului
în situaþie, este gradul sãu de automonitorizare (self-monitoring), înþeles drept
capacitate de schimbare a comportamentului pentru a-l adecva situaþiei ºi abilitate
de a controla expresivitatea comportamentului propriu, pentru a influenþa impresia
produsã asupra �celuilalt�. Conform acestei variabile, sînt subiecþi ce se sprijinã
pe propria interioritate în luarea deciziilor, în care atitudinile lor constituie un
ghid vital în adoptarea unui anumit comportament, indiferent de ecourile pe care
le va produce (automonitorizare scãzutã), dar sînt ºi alte personalitãþi, ce îºi
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centreazã atenþia �în afarã�, acþionînd în aºa fel încît sã producã o anumitã
impresie asupra �celuilalt�, �controlînd� ecourile conduitei lor (automonitorizare
ridicatã). Pentru cei din prima categorie, self-monitoring-ul scãzut determinã o
convergenþã ridicatã atitudine-comportament, persoana în cauzã manifestîndu-se
autonom, iar în al doilea caz, self-monitoring-ul ridicat determinã o inhibare a
atitudinii, care nu se rãsfrînge întotdeauna în comportament decît în mãsura în
care acesta îi aduce beneficii simbolice subiectului (DeBono, Snyder, 1995).

Aºadar, într-o prezentare operaþionalã a atitudinilor sociale, trebuie sã se punã în
evidenþã:

� direcþia atitudinii, adicã orientarea sa în cîmpul social prin care se poate localiza
obiectul social vizat;

� compoziþia atitudinii, aceasta putînd fi unidimensionalã (se manifestã în raport cu
un obiect social) sau multidimensionalã (determinînd o raportare la mai multe
obiecte sociale);

� intensitatea atitudinii, mãsurabilã prin scale specifice, dintre care amintim:
� scala lui Bogardus, ce mãsoarã atitudinile etnice prin cuantificarea gradului

de înþelegere ºi afecþiune pe care persoanele le simt unele faþã de altele ºi
conþine ºapte trepte (de la a-l accepta pe �celãlalt� ca partener de viaþã pînã
la a refuza orice contact cu acesta, determinînd �expulzarea� sa din þarã);

� scala Thurstone, realizatã prin colectarea unor enunþuri faþã de o temã (de
exemplu, legat de pedeapsa capitalã) prin intermediul unor experþi ºi ordonarea
aprecierilor pe un continuum de la �pro� spre �contra� (de la 1 la 7 sau de la
1 la 11). Se reþin douã enunþuri pentru fiecare punct de pe scalã (deci 14 sau
22 de enunþuri), iar scala astfel structuratã îi este aplicatã subiectului ºi se
efectueazã media aritmeticã a enunþurilor acceptate (apreciate cu �favorabil�),
rezultînd o orientare mai mult sau mai puþin favorabilã privitoare la temã;

� scala Likert, în care subiecþilor li se solicitã sã aprecieze un numãr de declaraþii
pe o scalã de cinci sau ºapte trepte, de la �acord puternic� la �dezacord
puternic�. Scorul atitudinii este obþinut din suma valorilor individuale pentru
fiecare rãspuns;

� scala Guttman, în cazul cãreia, pentru a avea constituitã o atitudine faþã de un
obiect social, trebuie inventariate mai multe opinii ºi doar în mãsura în care se
manifestã o coerenþã în raport cu problematica selectatã, atitudinea se articu-
leazã (se cumuleazã progresiv întrebãri de cunoaºtere, valorizare, opþiune
practicã, acþiune socialã, identificare a �celuilalt� ºi, numai în mãsura în care
se formuleazã opinii în toate aceste registre, ele se transformã în atitudini).
Astfel, itemii sînt prezentaþi în aºa fel încît subiectul, care este de acord cu un
anumit item, acceptã toþi itemii de rang subordonat.

În concluzie, atitudinile sociale au urmãtoarele trãsãturi:

� constituie o variabilã de inferenþã, pe baza cãreia se poate reconstitui compor-
tamentul care a generat-o ºi sã se prognozeze conduita viitoare;
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� caracterizeazã persoanele sau grupul generator, ºi nu numai acþiunea lor, parti-
cipînd la definirea identitãþii grupale, nu doar la descifrarea strategiilor sale;

� sînt, în general, polarizate ºi încãrcate de afectivitate;
� se construiesc cumulativ ºi sînt supuse influenþelor externe (fapt ilustrat de scala

Guttman), constituind atît un efect, cît ºi o sursã a socializãrii.
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Prejudecata ºi discriminarea sau raportarea
stereotipã la �celãlalt�

Prejudecata � între concept ºi realitate socialã

Deseori în cursul vieþii noastre ne confruntãm cu prejudecata ºi discriminarea.
Secolul XX a fost cel în care discriminãrile etnice ºi rasiale � Holocaustul fiind cel
mai tulburãtor exemplu � au cunoscut derive dincolo de orice limite ale ororii.
Întemeiate pe prejudecãþi hrãnite ideologic, acþiunile de exterminare s-au dovedit a
fi expresia unei patologii sociale care a condus la travestirea rãului ultim � crima în
masã sistematicã � într-o �banalitate a rãului� (Arendt, 1963/1997), tocmai din
cauza proporþiei copleºitoare ºi asumãrii sale de cãtre comunitãþi întregi. De aceea,
o discuþie asupra originilor prejudecãþii, care sã ne previnã asupra efectelor perverse
pe care le activeazã, este de o extremã importanþã în lumea de azi, o lume unde
clivajele etnice, rasiale, confesionale, economice, sociale ºi chiar culturale sînt
departe de a se fi epuizat, episodul din 11 septembrie 2001 fiind o ultimã ilustrare a
conflictului dintre douã arii culturale care s-au privit îndelung cu neîncredere ºi care
s-au judecat una pe cealaltã precumpãnitor în cheie stereotipã. Totodatã, o evaluare
a strategiilor de prevenire sau, atunci cînd s-a manifestat deja, de ponderare a pre-
judecãþii, evidenþiazã miza majorã pe care o pune în joc analiza acestei teme.

Prejudecata se poate defini ca atitudinea în general negativã faþã de membrii
unui grup, întemeiatã pe simpla apartenenþã a �subiecþilor-þintã� la acel grup. Privitã
conceptual, prejudecata este deci o noþiune relaþionalã, care pune în legãturã o infor-
maþie categorialã (ce desemneazã caracteristicile grupului) cu o informaþie particula-
rizatã (specificã subiectului care devine obiectul prejudecãþii), postulînd cã trãsãturile
categoriei, în general negative, construite pe criteriul diferenþierii, sînt proiectate
asupra subiectului individual, în absenþa, cel mai adesea, a confruntãrii cu realitatea
celui din urmã set de trãsãturi (cel particularizat � Baron, Byrne, 1997, p. 195).

Caracteristicile cele mai pregnante ale prejudecãþii sînt:

� reprezintã o atitudine operaþionalã ce permite o gestionare mai facilã a informaþiei
din mediul social. Astfel, dacã împãrtãºim perspectiva cogniþiei sociale, vom
înþelege cã atitudinile sînt scheme cognitive structurate pentru organizarea,
prelucrarea, rememorarea ºi interpretarea informaþiilor din mediu (Fiske, Taylor,
1991), iar cercetãrile dovedesc cã informaþia consistentã în articularea prejudecãþii
este mai des frecventatã ºi rememoratã mai fidel decît cea care nu e concentratã
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în prejudecatã (Judd, Ryan, Park, 1991; Wegener, Clark, Petty, 2006). Pe aceastã
cale, în absenþa experienþei nemijlocite ºi a confruntãrii cu faptele, se produce
fenomenul autoconfirmãrii sale, subiecþii intrînd într-un joc simbolic subteran în
care filtreazã doar informaþia ce este convergentã cu tiparul stereotip. Printr-un
fenomen recurent de întãrire � dacã pas cu pas stereotipul este reconfirmat în
contexte diverse � se ajunge la o consolidare ºi o permanentizare ale prejudecãþii,
energia socialã ce trebuie mobilizatã pentru a o învinge fiind mult mai costisitoare.

� prejudecata, asemenea stereotipului generic, este puternic încãrcatã de afectivi-
tate. Prin urmare, acest gen de stereotip nu aduce în relaþie doar o proiecþie depre-
ciativã a �celuilalt� în registru cognitiv, ci este însoþit de emoþii ºi sentimente
pregnant negative faþã de persoanele din grupul-þintã (de la neliniºte ºi anxietate
pînã la revoltã ºi dispreþ � Bodenhausen et al., 1994), dar ºi de o serie de expec-
taþii ºi credinþe privitoare la �celãlalt� diferit, conform unei logici conspirative
implicite (Jussim et al., 1995), precum ºi de tendinþa de a transfera în conduitã
manifestã stãrile noastre cognitive ºi afective (�Am sã-l pun eu la punct!�). Pre-
judecata mutã accentul dinspre evaluarea raþionalã a �celuilalt� prin intermediul
cunoaºterii nemijlocite înspre evaluarea afectivã, întemeiatã pe o anumitã instinc-
tivitate socialã în raportarea la �celãlalt�. Adepþii cogniþiei sociale argumenteazã
cum, în modul în care percepem, actualizãm ºi valorificãm informaþia, avem o
capacitate limitatã atunci cînd sîntem confruntaþi cu sarcini reunite ºi sîntem
nevoiþi sã adoptãm scurtãturi cognitive (cognitive shortcuts) pentru a izbuti în
efortul nostru de a stãpîni contextul ºi de a conferi sens realitãþii sociale (Gilbert,
Hixon, 1991). Prejudecata, ca specie de stereotip negativ, dobîndeºte pe o ase-
menea cale o funcþie instrumentalã importantã prin faptul cã permite o gestionare
ºi o prelucrare mai facile, imediate, ale informaþiilor contextuale. Prejudecata
este privitã, conform acestei perspective, ca o strategie salvatoare în gestionarea
efortului cognitiv complex, fenomen dovedit de cercetãrile ce pun în evidenþã
faptul cã activarea stereotipurilor conduce la o creºtere a performanþei în sarcini
realizate simultan (Macrae, Milne, Bodenhausen, 1994).

Experimentul realizat de echipa coordonatã de Macrae s-a derulat în douã etape,
corespunzãtoare celor douã sarcini solicitate subiecþilor:

� formarea impresiei, în care participanþii trebuiau sã se focalizeze pe niºte per-
sonaje fictive, ale cãror nume, prezentate pe monitorul unui PC, era asociate cu
o serie de trãsãturi de personalitate;

� ascultare, în care subiecþii audiau o casetã ce prezenta economia ºi geografia
Indoneziei.

Dupã ce s-au parcurs cele douã sarcini, subiecþii trebuiau sã menþioneze:

� cît mai multe trãsãturi ale persoanelor necunoscute pe care le puteau evoca;
� cît mai multe elemente legate de Indonezia, prin intermediul unor rãspunsuri la

întrebãrile puse în cadrul unui chestionar.
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Astfel, dacã stereotipurile funcþioneazã ca scurtãturi mentale ce protejeazã resur-
sele cognitive ale subiecþilor, persoanele la care se activeazã stereotipurile elibereazã
o parte din energia cognitivã globalã ce poate fi întrebuinþatã în gestionarea simultanã
a celor douã sarcini. În cazul experimentului descris anterior, stereotipurile erau
activate prin indicarea nu numai a numelor subiecþilor, ci ºi a anumitor etichete
diferenþiatoare, care þineau de statusul lor social (de exemplu, artist, medic, student
la Litere, instalator). În consecinþã, în condiþia experimentalã subiecþilor li se activa
eticheta (condiþia stereotip prezent), iar în cea martor evaluãrile erau realizate doar
pe baza informaþiilor prealabile pe care le aveau la dispoziþie (condiþia stereotip
absent). Rezultatele obþinute sînt cele din figura 1.
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Desigur, etichetele erau evocatoare de atribute identitare (sociale, profesionale)
ce permiteau o mai rapidã construire a portretului persoanei fictive, iar expunerea la
etichetã conducea la o sporire considerabilã a performanþei în sarcinã.

Pentru a explica mecanismele de gestiune a informaþiei, putem recurge la o
analogie sugeratã de psihologii cognitivi: cea cu computerul. Resursele noastre
cognitive sînt asemenea memoriei interne a unui calculator (�RAM-ul�), care poate
fi mãritã, dar nu dincolo de o anumitã limitã fizicã. Creierul nostru e întocmai ca un
microprocesor ce are de gestionat o informaþie complexã, apelînd la experienþa de
viaþã: toate evenimentele noastre trãite sau imaginate sînt stocate într-o �memorie
externã� uriaºã ca întindere (�HDD-ul�), din care putem activa, selectiv, prin
intermediul memoriei interne, doar o micã parte. Confruntaþi cu o sarcinã cognitivã
complexã, sîntem obligaþi sã recurgem la un �soft� accesibil, la acele cognitive
shortcuts, cãci doar în acest fel putem sã stãpînim imensa cantitate de informaþii
contrariante ºi sã o organizãm (în sarcini cognitive simple �memoria internã� de
care dispunem este suficientã). De aceea recurgem la stereotipuri ºi, în particular, la
prejudecãþi.

Într-un alt experiment, etichetele le sînt prezentate participanþilor cu o vitezã
foarte mare, dincolo de pragul de percepþie, ºi, cu toate acestea, performanþa sporeºte
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în ambele sarcini, la fel ca în experimentul precedent, spre deosebire de grupul-
-martor care nu a fost expus la stereotipuri (Macrae, Milne, Bodenhausen, 1994).
Prin urmare, stereotipurile ºi, pe aceastã cale, prejudecãþile reprezintã tactici de
salvare a energiei cognitive chiar ºi în cazul în care subiecþii nu sînt conºtienþi de
prezenþa lor. Iatã de ce ele se dovedesc atît de persistente, constituind un fel de
mijloc natural de gestiune a cogniþiilor, o economie cognitivã. Dacã mecanismul
activãrii e neutru, conþinutul este însã, cel mai adesea, puternic conotat social ºi
simbolic ºi deci miza cunoaºterii lor e foarte importantã.

Mai mult, cu cît categoriile care alcãtuiesc prejudecata sînt folosite mai frecvent,
cu atît mai accesibilã devine aceasta ºi invers, prejudecãþile activîndu-se automat
(Stagnor et al., 1992; Higgins, 1996). În studiul realizat de Lorella Lepore ºi
Rupert Brown (1997) se observã articularea unui astfel de mecanism subteran.
Participanþii sînt studenþi britanici, iar experimentatorii le prezintã într-o primã
situaþie, pe ecranul unui computer, o serie de cuvinte precum blacks, reggae,
dreadlocks asociate cu populaþia de culoare din Marea Britanie, dar cu o vitezã atît
de mare, încît nu pot fi distinse (condiþia 1), iar în cealaltã situaþie doar cuvinte fãrã
sens (condiþia 2). Apoi fiecare participant citeºte o descriere a unei persoane, care
doar în mod ambiguu este corelatã cu portretul stereotip al unui negru din Anglia (de
genul �atletic ºi agresiv�), ºi, mai apoi, trebuie sã evalueze persoana-þintã. În
condiþia 1, aprecierea �celuilalt� este mult mai stereotipã decît în condiþia 2, iar
efectul e cu atît mai intens cu cît persoanele evaluatoare au fost identificate în
prealabil, printr-un chestionar separat, ca avînd o orientare mai defavorabilã faþã de
negrilor. O cercetare din Statele Unite pe o temã similarã (Wittenbrink, Judd, Park,
1997) a oferit rezultate, practic, identice privitoare la modul automat în care sînt
activate prejudecãþile rasiale.

Totodatã, prejudecãþile nu determinã doar o activare cognitivã a stereotipurilor,
ci sînt însoþite ºi de generarea unor sentimente negative. O ingenioasã cale experi-
mentalã, întemeiatã pe mãsurãtori fiziologice realizate prin electromiografie facialã,
a pus în evidenþã acest fenomen (Cacioppo et al., 1986). Cu o astfel de metodã de
mare fineþe se poate mãsura conductibilitatea electricã a activitãþii muºchilor faciali
asociatã expresivitãþii zîmbetului sau grimasei. Mãsurãtorile pot sã fie efectuate
chiar ºi în cazul în care schimbãrile expresiilor faciale nu sînt vizibile ºi sã aprecieze
modul în care sînt activate automat afecte negative sau pozitive în raport cu anumite
grupuri sociale (Vanman et al., 1997). Într-un studiu coordonat de Fazio, psihologii
au folosit tehnica priming, în care participanþii vedeau imagini ale fizionomiilor unor
albi sau negri pe monitorul unui computer, urmate de cuvinte conotate pozitiv sau
negativ (precum senin, generos sau boalã, întuneric), iar sarcina lor era sã apese cît
pot de repede pe unul din cele douã butoane de confirmare, indicînd dacã acel cuvînt
este pozitiv ori negativ (Fazio et al., 1995). Pentru marea majoritate a participanþilor
rãspunsurile la cuvintele pozitive erau anticipate de chipurile albilor, iar cele negative
de chipurile negrilor. Mãrimea acestei diferenþe (cît de repede rãspunde negativ la
imaginea negrului, faþã de cît de repede rãspunde pozitiv la imaginea albului),
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îngãduia stabilirea unei evaluãri relative a intensitãþii prejudecãþii, proprie pentru
fiecare subiect în parte. O tehnicã asemãnãtoare se numeºte Testul asociaþiilor impli-
cite (Implicit Association Test � IAT), care mãsoarã asocierile automate ale grupurilor
sociale cu evaluãri pozitive sau negative (Greenwald, McGhee, Schwartz, 1998;
Greenwald et al., 2002). Acest test implicã o serie de sarcini realizate succesiv, prin
prezentarea pe ecranul unui PC a unor nume, cuvinte ºi asociaþii nume-cuvinte,
computerul înregistrînd timpul de rezolvare a sarcinii de cãtre subiect. De exemplu,
pentru o evaluare a douã grupuri rasiale (�albii� ºi �negrii�), dupã parcurgerea de
cãtre subiecþii albi a cîtorva sarcini de antrenament, de genul identificãrii numelor
unor negri ori albi sau a unor cuvinte plãcute/neplãcute, din momentul realizãrii
asociaþiilor, sarcinile cresc în dificultate. Astfel, o combinaþie de genul �nume al
unui negru � cuvînt plãcut� este mult mai greu de fãcut decît �nume negru � cuvînt
neplãcut�, realizatã, practic, automat. Mãsurarea diferenþei, a efortului de a da
rãspunsul corect cerut de exerciþiu relevã tãria inerþiei prejudecãþii, specificã pentru
fiecare subiect, dar pe deplin cuantificabilã.

Un efect surprinzãtor este cel al reîntãririi prejudecãþilor prin suprimarea gîndu-
rilor stereotipe. Aceastã concluzie neobiºnuitã a fost pusã în evidenþã ºi în urma cer-
cetãrii lui Macrae, Bodenhausen, Milne ºi Jetten (1994), în care studenþilor englezi
participanþi la experiment li se prezenta fotografia unui skinhead, dupã care erau
rugaþi sã redacteze o scurtã compunere privitoare la viaþa acelui tînãr deviant. În
condiþia experimentalã, subiecþilor li se cerea sã evite etichetãrile negative, prejude-
cãþile ºi concepþiile prefabricate legate de obiectul evaluãrii, iar în condiþia-martor
nu primeau nici o instrucþiune specialã. Ambele grupuri ºi-au dus la bun sfîrºit
sarcina. Aspectul interesant începe însã din acest moment, cãci subiecþilor din
ambele grupuri li se comunicã faptul cã îl vor întîlni direct, într-o salã vecinã, chiar
pe cel pe care îl descriseserã narativ pînã atunci. Intrînd în camera învecinatã, ei vor
descoperi un pulover ºi cîteva lucruri personale ale persoanei deviante lãsate pe un
scaun, sugerîndu-li-se cã aceasta putea intra în încãpere în orice clipã. Variabila
dependentã era: �La ce distanþã faþã de scaunul skinhead-ului se vor aºeza subiecþii
în cele douã condiþii?�. Rezultatele au fost neaºteptate: subiecþii din condiþia
experimentalã au ales un scaun sensibil mai depãrtat decît cei din condiþia-martor.
Rezultate similare s-au obþinut ºi în cazul în care interdicþia de a gîndi stereotip nu
era impusã exogen, ci provenea din propria interioritate (Macrae, Bodenhausen,
Milne, Jetten, 1998), subliniind ideea cã, odatã suprimate, stereotipurile devin uneori
mai accesibile ºi mai intense, fapt ilustrat convingãtor în studiul evocat anterior al lui
Wegner (1994). Iatã de ce toate aceste mecanisme perverse trebuie cunoscute ºi se
impun valorificate strategiile validate de psihologia socialã pentru învingerea prejude-
cãþilor, descrise în ultima parte a capitolului de faþã.
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Discriminarea ca prejudecatã în act

În ce mãsurã prejudecata se transferã însã în conduite explicite? Din tema deja
parcursã a convergenþei atitudini-comportamente am reþinut cã potenþialul acþional al
atitudinilor este considerabil. Dar din experienþa cotidianã ºtim cã atitudinile nu sînt
întotdeauna manifeste. Normele sociale, presiunea conformismului, neliniºtea pro-
vocatã de marginalizarea sau respingerea grupului de apartenenþã inhibã manifestarea
explicitã a atitudinilor, acestea rãmînînd într-o stare latentã, de �îngheþ�. Mai mult,
sînt cercetãri care dovedesc cã activarea unei prejudecãþi, conºtientizatã ca atare de
subiect, în pofida caracterului reglator la nivel cognitiv, genereazã o stare semnifi-
cativã de disconfort emoþional, însoþitã de un sentiment acut de vinovãþie greu ges-
tionabil, care determinã subiectul sã controleze ºi sã respingã pe viitor exteriorizarea
ei (Devine, Monteith, 1993). Iatã cît de însemnatã este conºtientizarea subiectului
asupra naturii injuste a prejudecãþii, ce poate conduce la inhibarea transferului în act
a acesteia.

Prin urmare, discriminarea se defineºte ca acel comportament negativ care are
ca þintã obiectul unei prejudecãþi � de regulã, membrul unui out-grup � pe baza unui
stereotip social, precum cel impus de statusul etnic, rasial, economic sau confesional
al �celuilalt�.

Deºi în forma �hard� (comportamente agresive manifeste) fenomenul discrimi-
nãrii s-a diminuat foarte mult în societãþile occidentale � în Statele Unite un studiu
recent al lui Swim raporteazã o reducere importantã a discriminãrilor efective la
adresa populaþiei de culoare, de exemplu � fenomenul rãmîne influent în alte arii
culturale, precum Balcanii, Extremul Orient sau lumea islamicã în general (Swim
et al., 1995). Urmãrind conþinutul jurnalelor de ºtiri, dar ºi conduitele explicite din
spaþii cotidiene frecventate, precum mijloacele de transport în comun, localurile
unde se servea masa, instituþiile de învãþãmînt sau cartierele mãrginaºe ale marilor
metropole, Swim ne atrage atenþia cã, în loc sã disparã, fenomenul s-a sublimat în
forme �soft�, mai subtile, travestite, precum noul rasism. Nefiind cu nimic mai puþin
primejdios, în pofida respingerii formale a rasismului manifest, acesta induce subte-
ran o segregare socialã (de la cea educaþionalã pînã la cea legatã de statusul economic
ºi rezidenþial) ºi o diferenþiere pe baze peiorative a �celuilalt�. Membrii out-
-group-ului sînt plasaþi simbolic în mod �natural� la marginea societãþii, iar deseori
situarea lor urmeazã chiar o logicã circularã: ei chiar trãiesc, cel mai frecvent, la
margine (rezidenþial, bunãoarã), iar simpla lor plasare ex-centricã este un semn
convingãtor al inabilitãþii ºi deficitului lor de identitate �sãnãtoasã� (cum este
identitatea �noastrã�), fapt care trebuie sã ne punã în gardã ºi sã ne determine sã ne
separãm igienic de ei. Desigur, ne situãm în miezul disputei pentru cîºtigarea
teritoriilor simbolice ºi pentru moºtenirea unui capital simbolic apreciativ care apar-
þine în mod firesc in-group-ului ºi care asociazã stigmatul out-group-ului (Johnson,
Lecci, Swim, 2006). De la teoria habitusului ºi a capitalului simbolic a lui Pierre
Bourdieu (1970/1973, 1979, 1980), cea a identitãþii sociale a lui Henri Tajfel (1982)
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sau cea antropo-psihologicã asupra stigmatului a lui Erving Goffman (1969/1992),
toatã aceastã logicã implicitã a socialului ne evidenþiazã faptul cã, în pofida discursu-
rilor conciliante ºi a diminuãrii acþiunilor explicite agresive împotriva �celuilalt�
care ameninþã stabilitatea lumii �noastre�, existã un tipar atitudinal ºi cognitiv sub-
teran diferenþiator, ce încearcã, pe calea unei ereditãþi sociale mascate, conservarea
�valorilor lumii noastre�. Pe termen mediu ºi lung activarea acestui pattern atitudinal
ºi simbolic este mai dãunãtoare chiar decît cea clasicã, adîncind clivajele sociale.

 Cît de frecvent am întîlni în jurul nostru, dacã am trece pragul intimitãþii ºi
încrederii în celãlalt asemenea nouã (bãnãþeanul �tradiþional�, de exemplu), expri-
marea mocnitã, rareori manifestã, a revoltei exteriorizatã în formula: �Sã plece în
Oltenia lor!�, adresatã celui care invadeazã spaþiul sãu simbolic (precum scara de
bloc în care tocmai s-a mutat ºi i-a devenit vecin)! Ameninþarea la adresa moºtenirii
simbolice locale este resimþitã într-un registru diferenþiator extrem, pe baza acestei
matrici stereotipe care substituie informaþia individualizantã (ceea ce este în particular
vecinul nostru, cu calitãþile ºi defectele lui specifice) cu informaþia categorialã (ceea
ce sînt �oltenii�) ºi produce o conduitã defensivã la nivel manifest, dar ofensivã la
nivel latent, plinã de neîncredere, care se va activa întotdeauna în contexte favorizante
(cînd vecinul, poate doar întîmplãtor, manifestã trãsãturile generice ale stereotipului
regional). Iatã de ce aceastã energie negativã ascunsã este responsabilã nu numai de
întãrirea graniþei identitare proprii � �celãlalt� devenind �strãinul�, �vinitura� �, ci
ºi de alimentarea unor comportamente sociale mascate, dar nu mai puþin discrimi-
natoare la adresa sa (Chelcea, Lãþea, 2000).

Reluînd sugestiile lui Swim ºi ale colaboratorilor sãi (1995), vom înþelege mai
bine cum rasismul modern reconfigureazã rasismul clasic prin cel puþin trei registre
atitudinale:

� prin respingerea de facto a recunoaºterii discriminãrii împotriva �celuilalt�
(�Tratamentul injust la adresa þiganilor sau ungurilor este o invenþie în România
de azi, de fapt ei dispun de toate drepturile posibile, chiar prea multe��);

� prin respingerea cererilor minoritãþilor pentru un tratament egal în numele unui
principiu supraordonat (�Sã mai termine odatã� Nu acestea sînt adevãratele
probleme ale þãrii�);

� prin hrãnirea resentimentului privitor la drepturile acordate deja minoritãþilor
(�În anii din urmã s-a acordat o importanþã exageratã problemei þiganilor/
ungurilor, mass-media au intrat într-un joc vinovat tratînd atît de des aceastã
problematicã doar de dragul senzaþionalului�).

Frecvenþa unor asemenea cliºee discursive pe teritoriul vieþii publice româneºti se
cuvine sã ne atenþioneze asupra întinderii fenomenului ºi asupra imensului potenþial
negativ adus cu sine de astfel de logici diferenþiatoare, iar îndreptarea acestei stãri
de lucruri nu se va putea produce fãrã o intervenþie în toate cele trei registre ale
atitudinii sociale evocate.

O altã cale travestitã de producere a discriminãrii este exprimatã de modelul
costuri exorbitante � beneficii puþine, ce pune în evidenþã, în cadrul unei organizaþii,
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discriminarea ascunsã cauzatã de sprijinul iniþial obþinut din partea unei instanþe
supraordonate pentru dobîndirea consimþitã a unei poziþii sociale superioare, asociatã
cu constatarea cã aceastã ascensiune se datoreazã nu meritelor personale, ci aparte-
nenþei la o categorie simbolicã anume (un anumit grup social, etnic, de gen, apar-
tenenþa la o anumitã �familie� influentã etc.). Cercetãrile dovedesc cã subiectul în
cauzatã va trãi o stare de disconfort psihologic, asociat cu perceperea sa negativã de
cãtre ceilalþi membri ai organizaþiei (Dutton, Lake, 1974; Chacko, 1982; Rosenfield
et al., 1982; Summers, 1991; Johnson, Lecci, Swim, 2006). Mai mult, actul
favorizant iniþial va deveni o scuzã justificatoare pentru toate discriminãrile viitoare,
iar atunci cînd dispare obiectul interesului (care cel mai adesea determinã decizia
iniþialã a instanþei supraordonate), conform principiului �Am fãcut deja destul pentru
el�, subiectul va trebui sã plãteascã un preþ exorbitant, mult mai mare decît în
situaþia în care ar fi obþinut acea poziþie socialã exclusiv prin forþe proprii, stima sa
de sine fiind profund afectatã. Cum arareori în jocurile interpersonale �cineva
supraordonat� are mereu interesul sã ne promoveze, s-ar cuveni sã fim mai prudenþi
atunci cînd solicitãm �sã ni se punã o vorbã bunã pe lîngã cineva, undeva�, cãci
angajarea iniþialã dezechilibratã va conduce, pe viitor, cel mai frecvent, la pierderi
simbolice (dar ºi psihologice) mult mai consistente.

În cadrul acestui model teoretic vom înþelege mai bine efectul dãunãtor pe termen
lung al favorizãrii membrilor unui grup prin simpla lor apartenenþã la acel grup
(Fajardo, 1985). De exemplu, practica unor profesori de a favoriza, mascat, copiii ce
provin din familiile bine situate social este însoþitã de rezultate dezamãgitoare ºi de
costuri psihologice considerabil mai mari decît în situaþia raporturilor echilibrate,
corecte atît pentru cel care a iniþiat acest raport (profesorul), cît ºi pentru elevii ce,
confruntaþi cu un examen neutru ºi imparþial, eºueazã. ªi tot astfel vom desluºi cît de
pierzãtoare este calea pe care merg unii profesori din mediul academic, oferind,
lipsiþi de discernãmînt, numai note mari fãrã ca studenþii sã le merite, �pentru a avea
liniºte�, a fi �lãsaþi în pace� ºi pentru a fi apreciaþi imediat, atitudine ce pe termen
mediu este nestimulativã, iar pe termen lung provoacã descumpãnire ºi suferinþã la
prima confruntare cu o situaþie de evaluare obiectivã (de exemplu, la integrarea
într-o universitate occidentalã în care criteriile de evaluare sînt foarte severe, dar
raþional exigente).

Temeiurile prejudecãþii

Vom înfãþiºa douã surse majore de activare a prejudecãþii, sugerate deja în paginile
din urmã:

� conflictul direct intergrupuri;
� condiþiile social economice precare.

Sã le analizãm în cele ce urmeazã.
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Conflictul intergrupuri ca sursã a prejudecãþii pleacã de la premisele cuprinse în
teoria conflictelor realiste (Coser, 1956/1982, 1968; Bobo, 1983; Pruitt, 2005),
conform cãreia resursele sociale ºi simbolice puse în joc într-un context determinat
(poziþii sociale, bunuri, putere ºi influenþã, memorie socialã onorantã) sînt limitate.
Tocmai pentru cã miza este atît de însemnatã, iar cîºtigurile într-un astfel de conflict
sînt reale � spre deosebire de conflictele expresive, unde cîºtigurile sînt iluzorii, iar
miza instrumentalã �, competiþia care se naºte între grupuri concurente pentru
dobîndirea unui acces cît mai permisiv la resurse angajeazã evaluarea negativã a
�celuilalt� ºi considerarea acestuia prin grila prejudecãþii. Etichetarea concurentului
ca adversar sau ca �inamic� provoacã o delimitare a graniþelor identitare dintre
grupuri ºi evaluarea egocentricã a grupului propriu. Cu alte cuvinte, confruntate cu
un acces limitat la resurse, grupurile înclinã natural sã transforme competiþia în
înfruntare, iar mecanismele psihologice care hrãnesc aceastã viziune beligerant-
-simbolicã sînt cele proprii prejudecãþii. Prin escaladarea înfruntãrii se poate ajunge
la conflicte violente, ce pun în discuþie echilibrul comunitar ori societal.

Unul dintre cele mai bine-cunoscute experimente din psihologia socialã care
descriu articularea conflictelor intergrupuri, dar sugereazã ºi o cale de depãºire a lor
le aparþine lui Muzafer Sherif ºi colaboratorilor sãi (1961/1988). Procedura experi-
mentalã s-a succedat în trei stadii:

1. participanþii au fost selectaþi din rîndul unor elevi din ciclul gimnazial, de 11 ani,
aduºi sã-ºi petreacã vacanþa sub atenta supraveghere a psihologilor într-o zonã
necunoscutã, încãrcatã de un mister foarte atrãgãtor pentru copii, de vreme ce
locul în care ºi-au stabilit tabãra se numea incitant, conform unei legende locale
evocatoare, �The Robber�s Cave� (�Peºtera tîlharului�). Copiii au fost separaþi în
douã grupuri distincte, amplasaþi în douã extremitãþi ale taberei, ºi au primit
etichete grupale diferite: un grup era desemnat cu apelativul �Eagles� (�Vul-
turii�), iar celãlalt cu �Rattlers� (�Guralivii�). Copiii ºi-au elaborat un program
propriu de activitãþi plãcute laolaltã, au stabilit reguli, au realizat alte simboluri
identificatorii proprii (precum un steag specific) ºi au dezvoltat curînd un ataºa-
ment profund faþã de propriul grup;

2. cele douã grupuri astfel stabilizate sînt angajate în activitãþi concurenþiale. De
exemplu, echipa de înot care izbutea sã cîºtige întrecerea era rãsplãtitã cu un
premiu substanþial în faþa întregii asistenþe reunite. Iatã cum o resursã simbolicã
limitatã a declanºat o competiþie ce a escaladat, curînd, într-un conflict major
între cele douã tabere. Prejudecata se activa energic acum, sporind tensiunea
intergrupuri, ºi se manifesta în forme varind de la aluzii verbale ºi etichetãri
negative ale �celuilalt� (�grei de cap�, �vagabonzi� ºi �handicapaþi�) la acte
directe de agresiune. Astfel, un �Eagle� a ajuns sã dea foc steagului grupului
�Rattlers�, iar ca replicã, în ziua urmãtoare rezidenþa grupului �Eagels� a fost
atacatã pe ascuns, rãsturnîndu-li-se paturile ºi sfîºiindu-li-se mocheta din dormi-
toare. Violenþa sporea cu fiecare clipã ºi risca sã scape de sub control. Evaluãrile
�celorlalþi� ajungeau extreme ºi pãrea sã nu mai existe cale de întoarcere.
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Organizatorii, surprinºi de intensitatea ºi puterea conflictelor, intervin drastic,
stopînd exacerbarea violenþei;

3. psihologii le propun atunci copiilor sã descopere scopuri supraordonate, pe care
ambele grupuri le doresc atinse. De exemplu, activitãþi în vederea refacerii
bazinului distrus, repararea unui camion defect, parcat într-un teritoriu �nere-
vendicat� al campusului, în care se puteau juca împreunã �de-a mecanicii�,
contribuirea cu bani de cãtre membrii ambelor grupuri pentru închirierea unui
film rîvnit de toatã lumea au schimbat considerabil raportãrile identitare iniþiale.
Dupã numai ºase zile, graniþele simbolice dintre cele douã grupuri, odinioarã
ostile, se destramã, iar copiii ajung sã-ºi facã prieteni chiar din rîndul taberei pînã
de curînd indezirabile.

În pofida unor critici aduse procedurii experimentale, legate îndeosebi de omoge-
nitatea grupului � toþi subiecþii sînt bãieþi, cu o vîrstã încã fragedã, cu un capital
simbolic asemãnãtor din punctul de vedere al statutului social al pãrinþilor, al etniei,
confesiunii ºi rasei �, rezultatele sale aveau sã fie confirmate ºi în experienþe
ulterioare asemãnãtoare, care refãceau modelul propus de Muzafer Sherif ºi puneau
în evidenþã cîteva fenomene psihosociale foarte importante:

� concurenþa pentru resurse sociale ºi simbolice limitate între grupuri se transformã,
dacã nu este controlatã, într-un conflict intergrupuri cu consecinþe grave pentru
climatul social local;

� la bazele acestui conflict se aflã gîndirea stereotipã ºi activarea prejudecãþilor sub
forma discriminãrilor;

� sporirea contactului intergrupuri nu este o condiþie necesarã ºi suficientã a
reducerii imaginilor negative ºi a acþiunilor manifeste în dauna �celuilalt�;
conflictul, odatã iniþiat, determinã mai degrabã o accentuare a prejudecãþilor ºi
discriminãrilor decît o diminuare a lor;

� pentru a depãºi starea de tensiune intergrupuri trebuie identificat � de regulã, de
cãtre o entitate independentã � un scop supraordonat care sã rãspundã intereselor
bilaterale ºi care sã angajeze colectiv ambele tabere ce se aflaserã pînã atunci în
confruntare. Trebuie aºadar înlocuitã o strategie conflictualã, pentru atingerea
unor scopuri exclusive, cu o strategie cooperantã, pentru atingerea unor þinte
inclusive.

Condiþiile social-economice precare reprezintã o altã sursã importantã a discri-
minãrii. O intuiþie ce i-ar aparþine psihologului naiv ar afirma cã în situaþii de
neorînduialã, de reaºezare socialã dramaticã, de sãrãcie ºi mizerie comportamentele
discriminatorii, transferate deseori în conduite agresive, cunosc o rãspîndire impre-
sionantã. Societatea româneascã a ultimilor ani este un bun ºi nefericit exemplu al
acestei intuiþii, în care toate efluviile de violenþã colectivã (mineriadele sînt cea mai
limpede ilustrare) se hrãnesc din frustrãrile sociale ale unor straturi tot mai influente
ale lumii româneºti ce trãiesc la limita supravieþuirii ºi în care identificarea þapului
ispãºitor în �celãlalt diferit� (intelectualii, studenþii, patronii, politicienii de altã
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orientare decît �a noastrã�) reprezintã cea mai facilã strategie cognitivã ºi simbolicã
de umplere a unui gol existenþial întreþinut, de regulã, chiar de cei pe care, în
acþiunea lor iraþionalã, aceste mase umane îi apreciau ca fiind �ai noºtri�.

Existã numeroase studii ce probeazã existenþa unei corelaþii semnificative între
mizeria colectivã, sãrãcie ºi apariþia conflictelor sociale. Cele mai cunoscute sînt
reunite în jurul ipotezei frustrare-agresiune, formulate întîia datã de Dollard ºi
colaboratorii sãi (1939) ºi reluate în cercetãrile lui Hovland ºi Sears (1940) din
deceniul cinci, în Statele Unite. Rezumatã, ipoteza poate fi exprimatã astfel:
condiþiile economico-sociale precare provoacã frustrare socialã, care, la rîndul ei,
potenþeazã agresiviatea socialã.

Pentru a pune în evidenþã acest postulat, autorii au urmãrit, printr-o analizã
longitudinalã întinsã pe mai bine de jumãtate de secol (1882-1930), doi indicatori
care exprimau cele douã variabile:

� condiþiile social-economice precare: prin identificarea anilor �buni� ºi a celor
�rãi�, exprimaþi prin producþia din anumite ramuri agricole ºi textile din Statele
Unite;

� agresivitatea: prin violenþa rasialã extremã regãsitã în numãrul de linºaje pe care
le-au suferit, din partea albilor, reprezentanþii populaþiei de culoare.
Rezultatele sînt cuprinse în figura 2.
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Figura 2

Rezultatele sînt dramatice ºi dovedesc cum, pe baza acestor indicatori, în anii
�rãi� violenþa rasialã extremã, practic, se dubleazã, iar scãderea relativã a numãrului
de agresiuni (în pofida menþinerii raportului de 2 la 1 al anilor sãraci faþã de anii
favorabili) nu trebuie pusã decît pe seama travestirii rasismului brut, explicit în
forma deja evocatã a rasismului modern.
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Toate aceste constatãri ne îndreptãþesc sã afirmãm cã, atîta vreme cît la nivel
societal nu va interveni o instanþã mediatoare � reprezentatã, de exemplu, de o forþã
politicã responsabilã �, capabilã sã identifice scopuri supraordonate pentru diferitele
straturi sociale româneºti aflate în conflict, clivajele sociale ºi violenþa colectivã vor
cunoaºte o exacerbare continuã.

Strategii de învingere a prejudecãþilor

Cele mai cunoscute strategii care pot demonta mecanismele prejudecãþii sînt:

� socializarea criticã a subiecþilor, ce reprezintã o strategie costisitoare, globalã,
de termen mediu ºi lung, dar foarte influentã (Godwin, Godwin, Martinez-Ebers,
2004). Aceasta presupune ca mediul social integrator sã producã proiecte siste-
matice de remodelare a atitudinilor membrilor societãþii în vederea reconfigurãrii
unor atitudini specifice �sãnãtoase� cu privire la teme problematice ale socialului
care sã se întemeieze pe discernãmînt social. Campania de presã de mare
amploare din anii �60 din Statele Unite, consistent susþinutã guvernamental, prin
care pãrinþii erau dezobiºnuiþi sã foloseascã bãuturi alcoolice împreunã cu copiii
lor � fenomen foarte frecvent în epocã �, a avut un efect remarcabil peste o
generaþie. În anii �90, în marea lor majoritate, pãrinþii americani se feresc sã mai
bea în prezenþa copiilor (Baron, Byrne, 1997). Prin discernãmînt social se înþelege
aºadar capacitatea achiziþionatã de subiect de a evalua în mod critic contextul ºi
de a alege, pe baza reperelor valorice produse de societatea respectivã, conduita
pe care trebuie sã o urmeze într-o situaþie anume. Premisa acestei strategii susþine
cã prejudecata este învãþatã social, iar o socializare realizatã în valorile toleranþei
ºi respectului diversitãþii e mult mai profitabilã într-o lume care, prin natura ei,
este tot mai puþin omogenã. Tehnici precum jocul de rol, în care subiectul este
pus sã exerseze un rol empatic (de exemplu, sã fii femeie într-o organizaþie ori sã
devii un student de altã etnie decît cea majoritarã într-o universitate de stat), sau
reforma curricularã în ºcoalã, care sã-l determine pe tînãr, prin intermediul unor
noi conþinuturi, sã asimileze valorile toleranþei faþã de alteritate, pot constitui tot
atîtea cãi eficiente pentru ponderea prejudecãþii. Þinînd cont de faptul cã socia-
lizarea primarã este cea mai penetrantã, reformarea de cãtre pãrinþi a modului de
a gîndi diferenþa va avea o înrîurire decisivã asupra copiilor lor. Mai mult, studiile
din domeniu au indicat cã prejudecata ºi discriminarea afecteazã nu numai
persoana supusã evaluãrii ºi tratamentului nedrept, ci ºi pe cea care judecã ºi se
comportã pe baza stereotipului, întreþinînd, pe termen mediu, o stare de conflic-
tualitate socialã ºi de disconfort psihologic considerabilã (Grau, 1985; Jussim,
1991). Prin urmare, pãrinþii trebuie sã fie avertizaþi asupra costurilor implicate de
o educaþie în valorile ego- ºi cele etnocentrice;

� contactul nemijlocit intergrupuri, care încearcã sã evidenþieze în ce condiþii
sporirea contactului intergrupal conduce la o diminuare a prejudecãþilor reciproce,



97

redimensionînd paradigma experimentalã a lui Muzafer Sherif. Astfel, contactul
dintre persoane ce aparþin unor grupuri diferite poate sã fie însoþit de o recunoaº-
tere a similaritãþilor, mai degrabã decît a deosebirilor dintre ele, ºi, pe aceastã
cale, sã înlãture iluzia omogenitãþii out-group-ului. Totodatã, în pofida rezistenþei
la schimbare a stereotipurilor, o cunoaºtere suplimentarã a �celuilalt� poate
conduce la descoperirea a numeroase trãsãturi care se abat de la imaginea-cliºeu
iniþialã, evidenþiind excepþiile de la reprezentarea prefabricatã ºi alterînd semni-
ficativ contururile ºi puterea stereotipului de început (Kunda, Oleson, 1995).
Aºadar, pentru ca ipoteza contactului � care afirmã cã sporirea legãturilor
intergrupuri conduce la diluarea prejudecãþilor reciproce � sã se verifice, se
cuvin reunite mai multe condiþii (Baron, Byrne, 1997, p. 217):
� interacþiunea intergrupuri sã se producã în cadrul unor sarcini necontrariante

(obiectivele lor sã nu fie concurente ºi reciproc exclusive);
� membrii grupurilor aflate în contact sã deþinã statusuri economice ºi sociale

apropiate;
� situaþia de contact sã favorizeze cooperarea ºi interdependenþa prin identifi-

carea unor scopuri comune supraordonate;
� membrii sã se cunoascã ºi în registrul informal, nu numai în cel al relaþiilor

formale, subiecþii izbutind, astfel, sã se evalueze unii pe alþii ca individualitãþi,
nu doar generic;

� normele existente în grupuri sã favorizeze egalitatea ºanselor, ºi nu discre-
ditarea �celuilalt�;

� sã se poatã crea un climat de analizã criticã a contextului interacþiunii ºi nu de
gîndire dogmaticã.

Desigur, nu este deloc uºor ca toate aceste condiþii sã fie reunite; este suficientã
nerespectarea doar a unui imperativ dintre cele enumerate ºi contactul intergrupuri
nu mai conduce la o diminuare a prejudecãþilor, dar înºiruirea de mai sus ne indicã
rolul vital al responsabilitãþii sociale � o altã abilitate învãþatã prin socializare �,
care impune nevoia de cãutare a adevãrului, de adecvare, de asumare a conduitelor
ºi de analizã criticã a propriilor acþiuni în vederea conservãrii valorilor �sãnã-
toase� ale grupului, acþiuni ce nu pot exclude respectul faþã de alteritate, care
întotdeauna îmbogãþeºte universul valoric propriu, nu îl sãrãceºte;

� recategorizarea presupune moderarea prejudecãþilor prin retrasarea graniþei iden-
titare dintre grupuri, eliminînd frontiera simbolicã in-group/out-group prin punerea
în evidenþã ºi activarea unei apartenenþe supraordonate a membrilor grupurilor
particulare. Cînd, în pofida unei puternice identitãþi regionale, �bãnãþenii� ajung
sã-i priveascã stereotip într-o luminã defavorabilã pe �olteni� în situaþii de
concurenþã (precum un meci de fotbal dintre Politehnica Timiºoara ºi Universitatea
Craiova), atunci cînd se cautã ºi se activeazã o identificare supraordonatã, precum
�echipa naþionalã de fotbal�, vechii �adversari� devin �ai noºtri� (ºi îi tratãm ca
atare), cãci aparþin unei categorii înglobante care-i cuprinde laolaltã pe �olteni�
ºi �bãnãþeni� într-o sarcinã comunã: înfruntarea unui adversar strãin pentru un
meci decisiv de calificare. Cu alte cuvinte, dacã gãsim apartenenþe multiple (iar
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noi nu aparþinem niciodatã unui singur grup) ºi relaþii de interdependenþã între
grupuri, putem favoriza o redesenare a graniþei �celuilalt� pentru a include
grupurile care anterior au fost excluse. O astfel de strategie nu eliminã � dar
poate pondera � înclinaþia naturalã a subiecþilor individuali ºi colectivi de sporire
simbolicã a propriei identitãþi ºi diminuare simbolicã a �celuilalt�, aºa cum ne
dovedeºte teoria identitãþii sociale (Tajfel, 1982);

� intervenþiile cognitive constituie o cale instrumentalã de învingere a prejudecãþilor
ºi se bizuie pe diminuarea erorii de inferenþã produsã de subiect, prin preluarea
informaþiei categoriale ºi neglijarea informaþiei individualizante. Pe aceastã cale,
se încearcã stimularea subiectului pentru a se centra pe caracteristicile �celuilalt�
care îl individualizeazã, îl transformã într-o personalitate unicã. De asemenea, o
tehnicã adecvatã se bizuie pe valorificarea mecanismului atribuirii (Mackie et al.,
1992). Astfel, deseori, cînd facem evaluãri asupra �celuilalt�, ne centrãm pe
rezultatele comportamentului sãu, avînd tendinþa de a ignora alþi factori care
intervin. Cînd un coleg care a aplicat pentru o bursã onorantã în strãinãtate obþine
la un test Toefl un scor de 550, iar cerinþa bursei era un scor de 500, rezultatul
este cã �a trecut cu bine selecþia pe criteriul limbii�. Dacã acelaºi coleg, într-o
altã împrejurare (o bursã Fulbright), obþine 550 la acelaºi test, dar pentru a fi
admis avea nevoie de un scor de 600, rezultatul este cã �a eºuat�. Dacã veþi fi pus
sã faceþi o evaluare a inteligenþei, abilitãþilor specifice, motivaþiei ºi consecvenþei
colegului dumneavoastrã, veþi produce o apreciere mai favorabilã în prima condiþie
ºi mai defavorabilã în a doua, în pofida faptului cã el a reuºit sã realizeze acelaºi
scor în ambele cazuri. Prin urmare, este necesarã o reorientare a evaluãrii,
punînd în balanþã rezultatul, dar ºi determinanþii situaþionali, doar în acest mod
reuºind sã sporim cunoaºterea în context ºi producînd o calificare mai corectã a
�celuilalt�;

� dezagregarea stereotipurilor implicite, plecînd de la premisa cã, în pofida strate-
giilor folosite mai sus, stereotipul poate fi conservat ºi întãrit, subiectul cãutînd
sã explice atributele ce se abat de la viziunea-cliºeu prin caracterul lor individua-
lizant, excepþional. Atunci cînd aºteptãrile stereotipe servesc ca tipar evaluator al
unui membru ce aparþine unui grup, cei care se abat de la trãsãturile generale ale
grupului, necomportîndu-se aºa cum �ne-am aºteptat�, provoacã efectul de con-
trast. Pentru a-l înþelege, sã reluãm concluziile studiului organizat de Manis,
Nelson ºi Shedler (1988), în care cercetãtorii au creat un stereotip al unui pacient
dintr-un spital de psihiatrie. Subiecþii participanþi sînt studenþii unui colegiu care
citesc o �scrisoare� (fictivã, desigur) �redactatã� de �pacientul-þintã�, ce dezvã-
luie fie o alterare severã, fie una foarte modestã a sãnãtãþii sale mentale. Apoi
studenþii citesc �scrisori� ale altor �pacienþi�, care indicã un nivel mediu de
patologie mentalã. Datoritã contrastului dintre aºteptãrile lor, cei ce s-au aflat sub
influenþa imaginii �nebuniei avansate� au fost înclinaþi sã-i priveascã pe noii
�pacienþi� ca fiind doar foarte puþin bolnavi, iar cei care, dimpotrivã, ºi-au fixat
foarte jos pragul �nebuniei stereotipe� i-au privit pe aceiaºi noi �pacienþi� ca
fiind extrem de bolnavi. Astfel, cei ce deviazã de la aºteptãrile lor sînt apreciaþi
simbolic ca excepþii de la regulã, iar stereotipul iniþial este protejat.



99

Un mecanism frecvent articulat de subiectul confruntat cu un stereotip îl constituie
crearea unor subtipuri, înþelese drept categorii sociale care sînt subordonate obiec-
tului stereotipului. De exemplu, studenþii germani realizeazã atribuiri diferite pentru
subtipurile �femeii�, precum �casnicã�, �femeie de carierã�, �tînãrã cuceritoare�
(Eckes, 1994), iar noile categorii le permit sã formuleze expectaþii mai nuanþate
despre reprezentantele particulare ale grupului general, pãstrînd însã în acelaºi timp
stereotipul generic nealterat. Pentru ca aprecierea �celuilalt� sã nu conserve preju-
decata, iar stereotipul implicit sã se dizolve, se impun urmãtoarele:

� contactul cu �celãlalt� sã furnizeze în mod repetat informaþii inconsecvente cu
stereotipul generic;

� sã implice mai mulþi membri ai grupului stereotip, pentru a depãºi încadrarea lor
în subtipuri;

� informaþiile sã parvinã de la membrii tipici ai grupului. Doar pe aceastã cale
contrastul nu se mai produce, stereotipul se diminueazã, iar relaþiile intergrupuri
se îmbunãtãþesc (Smith, Mackie, 2000, p. 201).

PREJUDECATA ªI DISCRIMINAREA SAU RAPORTAREA STEREOTIPÃ LA �CELÃLALT�
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Atracþia interpersonalã

Rolul afectelor în generarea atracþiei

Aºa cum am subliniat în mai multe rînduri pe parcursul acestei cãrþi, subiectul se
raporteazã rareori neutru la obiectele sociale cu care se confruntã. Cercetãrile din
domeniul psihologiei sociale dovedesc cã înclinaþia noastrã este de a evalua, practic,
instantaneu fiecare sunet, cuvînt, imagine ºi, cu atît mai mult, fiecare persoanã pe
care o întîlnim nemijlocit, activînd imediat mecanismele percepþiei �celuilalt�, uneori
chiar înainte de a deveni conºtienþi de faptul cã am perceput ceva anume (Bargh,
1995). Chiar ºi atunci cînd percepem obiecte nerelevante ºi fãrã mizã, precum o
serie de cuvinte necunoscute dintr-o limbã strãinã, le apreciem mai favorabil pe
unele ºi le respingem instinctiv pe altele, în funcþie de rezonanþa lor foneticã pliatã
pe o semanticã implicitã (Goleman, 1995). Aºadar, modalitatea în care ne raportãm
la �celãlalt�, începînd de la felul cum ne apropiem prietenii pînã la cel în care ne
alegem partenerii de viaþã, se bazeazã ºi pe asemenea procese interne greu conºtien-
tizabile, dar care se dovedesc a fi foarte influente. Studiind o temã precum atracþia
interpersonalã, încercãm, de fapt, sã surprindem care sînt factorii responsabili pentru
evaluãrile reciproce, pornind de la premisa cã afectele noastre constituie principala
resursã mobilizatoare ºi clarificatoare a aprecierii �celuilalt�. Astfel, cînd emoþiile
noastre privitoare la partenerul de relaþie sînt pozitive, evaluãrile pe care le producem
la adresa lui sînt favorabile, iar cînd emoþiile sînt negative, evaluãrile, la rîndul lor,
devin nefavorabile (Iluþ, 2000). Dacã vom reuºi sã urmãrim care sînt principalii
factori ce influenþeazã afectele, vom putea desluºi felul cum modeleazã aceºtia
specific atracþia interpersonalã.

Un prim factor foarte important în generarea unei emoþii specifice îl constituie
proximitatea. Deºi aparent nu am atribui învecinãrii cu �celãlalt� decît un rol
conjunctural, numeroase studii din domeniu dovedesc impactul considerabil al acestui
factor asupra iniþierii unei relaþii ºi asupra proiectãrii unor trãsãturi pozitive celor
care sînt fizic, în drumul nostru prin viaþã, alãturi de noi. Se poate aprecia cã mediul
înconjurãtor exercitã o influenþã criticã asupra evaluãrii �celuilalt�, proximitatea
generînd o resursã interpersonalã importantã: familiaritatea. Datoritã familiaritãþii
ajungem sã îi zîmbim fugar colegului de etaj în cãmin sau tinerei pe care o întîlnim
în fiecare dimineaþã în staþia de autobuz, cãci frecvenþa contactului este însoþitã de
o logicã nerostitã a recunoaºterii. Un chip familiar declanºeazã o serie de sentimente



DE LA RELAÞIILE INTERPERSONALE LA COMUNICAREA SOCIALÃ102

pozitive prin activarea unui mecanism intern învãþat social de timpuriu, fapt pus în
evidenþã, bunãoarã, ºi prin înclinaþia copiilor de a zîmbi în mai mare mãsurã ºi
cu mai multã naturaleþe �la fotograf� atunci cînd au în faþã o persoanã cunoscutã,
spre deosebire de situaþia în care �fotograful� este un necunoscut (Brooks-Gunn,
Lewis, 1981).

Toate aceste intuiþii sînt legate de unul dintre principiile cel mai des evocate în
explicarea mecanismelor evaluative ale subiectului: efectul simplei expuneri (mere
exposure effect), descris de Robert Zajonc (1968) în cadrul unei monografii asupra
fenomenului. Rezumat, principiul evocat postuleazã cã expunerea repetatã la un
stimul slab negativ, neutru sau pozitiv conduce la o progresivã evaluare pozitivã a
stimulului. În asociere cu tema noastrã, principiul explicã de ce contactele mai
frecvente cu persoanele cu care intrãm în relaþie sînt o condiþie necesarã a atracþiei
interpersonale. Constituind unul dintre cele mai cunoscute ºi mai valorificate postu-
late din psihologia socialã � îndeosebi în domeniul campaniilor publicitare, în
strategiile cãrora repetitivitatea mesajului reprezintã cheia succesului �, rãspunsul
pozitiv în urma simplei expuneri se manifestã indiferent de natura stimulului, fie el
simbol grafic, cuvînt dintr-o limbã necunoscutã, produs de pe piaþã lansat într-o
campanie mass-media sau candidat politic (Moreland, Zajonc, 1982). Premisa internã
a unei astfel de reorientãri evaluative este sentimentul de neliniºte, disconfortul
anxios pe care subiectul îl resimte atunci cînd se confruntã cu un stimul necunoscut,
mai ales dacã acesta e o prezenþã umanã. Expunerea repetatã la acel stimul determinã
însã o diminuare a anxietãþii prin conturarea �celuilalt� în cadrele familiaritãþii ºi
deci ale unei realitãþi pe care o poate stãpîni simbolic. Un asemenea fenomen a fost
pus în evidenþã în cadrul raporturilor interpersonale din mediul universitar, stabi-
lindu-se o corelaþie directã între numãrul contactelor ºi atracþia reciprocã (Moreland,
Beach, 1992). Astfel, patru tinere femei psiholog ce aveau caracteristici similare,
toate asistente universitare într-un colegiu, sînt prezentate ca �noi colege, studente
ale noastre� într-o grupã de seminar. Dupã prezentarea iniþialã, una dintre ele nu a
mai frecventat deloc disciplina respectivã, alta a fost prezentã la cinci seminarii, a
treia a fost la zece întîlniri, iar ultima la toate cele cincisprezece seminarii dintr-un
semestru. Indiferent de cazuri, ele au activat acelaºi comportament decis anterior cu
experimentatorul, fiind retrase, �stînd în banca lor�, limitînd la minimum interac-
þiunea cu ceilalþi colegi sau cu profesorii. La sfîrºitul semestrului, colegii care le-au
însoþit în acest experiment longitudinal au fost rugaþi sã completeze un chestionar de
evaluare a atractivitãþii exercitate de �noile colege�. Relaþia aproape liniarã între
numãrul contactelor ºi atracþie a fost pusã cu claritate în evidenþã (vezi figura 1).

Mai mult, o corelaþie între cele douã variabile se regãseºte chiar ºi în situaþia în
care stimulii repetitivi nu sînt aduºi în sfera conºtienþei, efectul devenind chiar mai
pregnant. O astfel de concluzie neobiºnuitã avea sã fie utilizatã în mesajele publicitare
ºi în campaniile de manipulare mediaticã, motiv pentru care în ultimul deceniu
legislaþia federalã americanã a introdus o serie de reglementãri juridice care sã
interzicã reclama prin intermediul stimulilor subliminali. Intensitatea fenomenului
va fi probatã în experimentul lui Bornstein ºi D�Agostino (1992), în care subiecþii au
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fost expuºi la douã categorii de stimuli de aceeaºi naturã (fotografiile unor necunos-
cuþi): unii prezentaþi cu o vitezã �normalã�, fiind uºor de reperat ºi încadrat de cãtre
participanþi, ceilalþi cu o vitezã foarte ridicatã, dincolo de pragul de percepþie,
subiecþii nefiind conºtienþi cã percep ceva anume. În final, pe baza aceloraºi foto-
grafii, trebuiau realizate evaluãri ale persoanelor necunoscute din punctul de vedere
al atractivitãþii lor. Stimulul cel mai frecvent prezentat era cel mai apreciat � teza
familiaritãþii în atracþie era aºadar validatã �, dar efectul devenea ºi mai evident în
condiþia stimulilor subliminali.

Se cuvine însã subliniat faptul cã efectul descris mai sus se produce numai în
cazul unei expuneri la stimuli care nu sînt, de la bun început, respingãtori. Prin
urmare, un stimul perceput ca puternic negativ nu va conduce la o sporire a
atractivitãþii sale. Orice semen al nostru ce ºi-a pãstrat un minim discernãmînt, oricît
de frecvent ar fi expus mediatic la un stimul de tipul chipului de �tribun revoltat ºi
izbãvitor� al lui Corneliu Vadim Tudor sau ale altora din aceeaºi categorie, nu va
ajunge sã-l preþuiascã mai mult, mai degrabã accentuîndu-i-se dispreþul ºi dezgustul
iniþial. Maximizarea respingerii stimulilor repetitivi negativi a fost pusã în evidenþã
de studiile lui Swap (1977) ºi ne indicã faptul cã mecanismul simplei expuneri este
eficient atunci cînd obiectele sociale pe care le percepem sînt precumpãnitor ambigue
sau cînd s-a modelat deja un univers de aºteptare pozitiv la adresa lor. De aceea, spre
exemplu, este mult mai uºor sã construieºti un candidat politic din unul necunoscut
opiniei publice sau care este însoþit de un halou pozitiv, dobîndit de regulã într-un alt
domeniu, decît sã recondiþionezi un politician deja conturat ºi arhicunoscut. De aici
ºi nevoia irepresibilã a partidelor de a-ºi înnoi periodic imaginea, prin regruparea
reprezentanþilor de prim-plan, ce trebuie treptat sã-i înlocuiascã pe cei prea uzaþi
mediatic, conform principiului: e mai puþin important ceea ce este cu adevãrat
politicianul nostru, mai semnificativ fiind faptul cã el lasã impresia cã este bun ºi,
prin intermediul imaginii lui � de care ne îngrijim cum se cuvine �, noi ne vom
impune politica prin care ne vom atinge scopurile proprii.

Revenind la influenþa vecinãtãþii asupra atracþiei interpersonale, mai multe studii
din ultimele decenii subliniazã însemnãtatea proximitãþii rezidenþiale, plecîndu-se de
la premisa evidentã cã pe mãsura descreºterii distanþei rezidenþiale, sporesc contactele
ºi, fapt mai puþin evident, cã învecinarea stimuleazã crearea unor relaþii interpersonale
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pozitive. Într-un studiu rãmas celebru prin simplitatea ºi contrarietatea concluziilor
sale, Bossard (1932) a urmãrit variabilele sociodemografice care caracterizau cele
peste 5 000 de cupluri ce s-au cãsãtorit în Philadelphia la începutul deceniului patru
ºi a observat cã în o treime din cazuri mirii locuiau înainte de nuntã la nu mai mult
de cinci blocuri distanþã, iar în aproape douã treimi din cazuri la nu mai mult de
douãzeci de blocuri distanþã. Cazuri care se abãteau de la aceastã regulã nescrisã a
învecinãrii prealabile drept condiþie a unei decizii de a trãi împreunã se înregistrau
foarte rar. Un studiu realizat în condiþii asemãnãtoare în New Haven, efectuat pe
1 000 de cupluri, a dezvãluit rezultate, practic, identice (Davie, Reeves, 1939). În
pofida eterogenizãrii sociale din ultimele decenii, fenomenul a fost semnalat în
proporþii similare ºi în cercetãri mai recente, îndeosebi în zonele marginale ale
marilor metropole, unde existã o mai mare omogenitate normativã printre locuitori,
deºi uneori deviantã, ºi unde apropierea rezidenþialã constituie un bun predictor al
unei viitoare coabitãri conjugale (Ebbesen, Kjos, Konecni, 1976).

Cercetãri din acelaºi registru au pus în evidenþã corelaþia proximitate-atracþie ºi
în cadrul rezidenþelor universitare (Lundberg, Beazley, 1948; Evans, Wilson, 1949).
Concluzia acestor studii ne înfãþiºeazã o relaþie de proporþionalitate aproape arit-
meticã între prietenia dintre studenþi ºi distanþa dintre camerele din campus, priete-
niile realizîndu-se în majoritate între colegii de etaj ºi din ce în ce mai rar pe mãsura
îndepãrtãrii de etajul de referinþã. Mai mult, s-a observat cã pentru studenþii din
primii ani de facultate, alegerea partenerului la o întîlnire depinde de distanþa dintre
rezidenþele acestora, variabila proximitãþii jucînd în multe cazuri un rol decisiv
(Whitebeck, Hoyt, 1994).

Ar trebui subliniat faptul cã nu alãturarea singurã este responsabilã de sporirea
atracþiei, ci ºi un element adaptativ important al subiectului care intervine în jocul
relaþiei: anticiparea interacþiunii. Cu alte cuvinte, imaginîndu-ºi un raport viitor cu
�celãlalt� ca fiind de neevitat, subiectul va cãuta atributele preponderent pozitive,
care pot transforma relaþia ºi aºa inevitabilã în una plãcutã ºi reciproc recom-
pensatoare. Fenomenul a fost semnalat în studiile iniþiate de Berscheid. În primul
dintre acestea, participantele, studente ale unui colegiu, primeau informaþii privitoare
la o tînãrã pe care, în condiþia experimentalã, erau anunþate cã o vor întîlni curînd,
spre deosebire de condiþia-martor, cînd nu primeau nici o altã informaþie legatã de
un eventual contact. Mai apoi, studentele trebuiau sã aprecieze atractivitatea fetei
necunoscute. În condiþia anticipãrii interacþiunii evaluãrile au fost mult mai generoase
(Darley, Berscheid, 1967). Într-un alt studiu, participanþii erau de aceastã datã
studenþi care urmãreau o înregistrare video cu o tînãrã, sugerîndu-li-se cã o vor
întîlni sau, dimpotrivã, cã nu vor avea nici o ºansã sã o întîlneascã. Rugaþi sã se
pronunþe asupra gradului în care sînt atraºi de fata din imagine, subiecþii erau mult
mai �vrãjiþi� de calitãþile acesteia în condiþia în care puteau construi un posibil
scenariu al inaugurãrii unei relaþii, fapt cu putinþã doar în prima condiþie (Berscheid
et al., 1976).

Prin urmare, reþinînd toate tendinþele descrise mai sus, putem înþelege cã nu este
lipsit de importanþã cartierul unde locuim sau ºcoala pe care o urmãm. Într-un fel se
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construieºte o relaþie interpersonalã ce pleacã de la învecinarea, perceputã ca un dat
natural, cu parteneri potenþiali ce obiºnuiesc sã pregãteascã mititei în balconul
apartamentului lor de la bloc, în acordurile unduitoare (ritmic) ºi energice (în
decibeli) ale manelelor, cum se întîmplã în multe cartiere-hibrid, marginale ale
urbanului românesc de astãzi, ºi altfel în cartierele rezidenþiale ale noilor îmbogãþiþi,
dincolo de gardurile-fortãreaþã, unde gazdele degustã filé de somon în preajma
piscinelor cu jacuzzi ºi a leilor impunãtori de ghips. Dupã cum într-un anumit fel îl
vom descoperi cel mai adesea pe �celãlalt� care ne însoþeºte atunci cînd este un
student modest, la o facultate de stat, luptînd din greu pentru obþinerea unei burse de
merit într-un climat de competiþie loialã, încercînd sã-ºi descopere ºi sã-ºi urmeze
vocaþia ºi sã devinã, sã zicem, psiholog, ºi cu totul altfel pe cel care frecventeazã o
facultate la modã, chiar dacã audiazã cursurile într-un cinematograf dezafectat,
cumpãrîndu-ºi diploma cu banii pãrinþilor ce �au fãcut o investiþie� utilã pentru fiul
lor, viitor �jurist�. Aºadar, pe lîngã simpla alãturare spaþialã, proximitatea aduce cu
sine un ansamblu de valori implicit împãrtãºite, un stil de viaþã învãþat social care se
transferã în conduite specifice ºi care constituie temeiul a ceea ce ne atrage, dincolo
de retorica egalitarã, la �celãlalt�.

Un element demn de învãþat s-ar cuveni sã fie însã valorificarea efectelor proximi-
tãþii asupra atracþiei, cãci, odatã cunoscute aceste corelaþii, vom putea gestiona în
folosul propriu variantele posibile ale aºezãrii noastre alãturi de partenerii care ne
însoþesc în drumul nostru prin viaþã. S-a observat, bunãoarã, cã distribuþia aleatorie
a elevilor sau studenþilor în sala de clasã ori de seminar la începutul semestrului
conduce la o dezvoltare a relaþiilor interpersonale în funcþie de distanþa dintre locuri
(Byrne, Buehler, 1955). Astfel, de exemplu, studentul ce se situeazã de la bun
început în mijlocul rîndului corespunzãtor mijlocului sãlii are mai multe ºanse sã
devinã cunoscut ºi, în consecinþã, apreciat decît cel care se aºazã la capãtul rîndului
ºi în spatele sãlii, construindu-se o geografie simbolicã imaginarã în care, pe mãsura
îndepãrtãrii de centru, marginalitatea fizicã devine tot mai mult ºi un însemn al unei
marginalitãþi sociale, dar ºi al unui tip de personalitate mai retractil. În aceeaºi
ordine de idei, un studiu al lui Mady Segal (1974), intitulat sugestiv Alphabet and
attraction, dovedeºte cum ordonarea alfabeticã a studenþilor în sala de seminar sau
în cãminele din campus este însoþitã de o sporire a prieteniilor între vecinii iniþialelor
numelor de familie, cãci deseori ordonarea alfabeticã este primul ºi cel mai influent
criteriu al distribuþiei în grupele de studenþi ori în rezidenþe la începutul studiilor.
Rezumînd, dacã un student doreºte sã-ºi facã noi prieteni, este indicat sã evite în
sãlile frecventate locurile de la capãtul rîndurilor ºi sã se orienteze cãtre poziþiile
centrale, devenind astfel un fel de cîmp magnetic al privirii ºi evaluãrii �celorlalþi�,
dupã cum, dacã intenþioneazã sã-ºi menþinã spaþiul privat neameninþat de intruºi, va
alege locurile din colþuri ºi din spatele sãlii, cît mai departe cu putinþã de focarul
interacþiunilor interpersonale.

Totodatã, distanþa simbolicã dintre profesori ºi studenþi este ºi o expresie a
modelului educaþional achiziþionat în socializarea secundarã. Deseori o ºcoalã pur
informativã, ce încurajeazã atitudinile inerþiale, în care mesajul este mereu dinspre
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un supraordonat simbolic (profesorul), cel ce deþine adevãrul, înspre un grup tãcut
de subordonaþi (studenþii), care nu ºtiu nimic sau nu are importanþã ce ºtiu ºi ce simt,
nu încurajeazã o apropiere între cei doi actori ai actului pedagogic. Un prim simptom
al monologului autist al profesorului în miezul unei teme lipsite de viaþã pentru o
audienþã care participã doar formal la întîlnirea cu ideile � oricît de importante ar fi
acestea � prezentate la curs este chiar distanþa fizicã însemnatã între cel de la catedrã
ºi cei care îl ascultã, o distanþã considerabilã în plan simbolic. Este ºi o depãrtare
însuºitã tacit în anii de studiu în care tînãrul nu rãmîne, cel mai adesea, decît un
instrument reproducãtor al ideilor altora, fãrã sã le interiorizeze critic ºi sã le
trãiascã, ºi în care nu este încurajat sã interacþioneze nemijlocit cu emiþãtorul lor
într-un spaþiu al dialogului ºi negocierii de sens. Oricum ceea ce gîndeºti nu conteazã
ºi deci nu ne intereseazã, transmite subiacent acest mesaj educaþional al unei societãþi
care rezervã deliberat roluri centrate pe dependenþã pentru actorii ei ºi în care minis-
terul adevãrului lucreazã în liniºte pentru noi. O mutaþie trebuie sã porneascã nu
numai de la reconstrucþia proiectului educaþional global � travaliu foarte costisitor �
printr-o strategie centratã pe interdependenþã ºi dialog, ci ºi de la nivelul mult mai
accesibil al experienþei nemijlocite învãþãtor-învãþãcel, în care rolurile angajante
trebuie reactivate, pornind de la înþelegerea faptului cã o autenticã autonomie intelec-
tualã nu poate fi dobînditã decît printr-o relaþie de schimb ºi negociere între parteneri
motivaþi sã cunoascã lumea cu adevãrat, pentru cã ºtiu ºi simt cã o pot schimba.

Un alt element important, care influenþeazã atracþia, îl reprezintã natura emoþiilor,
constatare împãrtãºitã de numeroase studii ce atrag atenþia asupra înrîuririi exercitate
de emoþiile noastre pozitive sau negative asupra percepþiei, cogniþiei ºi, în consecinþã,
asupra evaluãrii �celuilalt� (Erber, 1991; Shapiro, Baumeister, Kessler, 1991;
Zajonc, McIntosh; 1992; Forgas, 1995, Dovidio et al., 1995; Lewandowski,
Aron, 2004). În cursul vieþii noastre se produc frecvent astfel de asocieri mascate
între sentimente ºi cogniþii. O observaþie a psihologului naiv ar descrie, de altfel,
înclinaþia naturalã de a aprecia persoanele sau evenimentele care ne fac sã trãim un
confort afectiv ºi sã le respingem pe cele ce ne stîrnesc o stare de tulburare deza-
greabilã sau alimenteazã afecte negative (precum teama, anxietatea, furia, deznã-
dejdea). Mai greu vizibil nemijlocit este însã transferul evaluativ pe care îl angajãm
asupra unui obiect sau a unei persoane dacã e doar prezentã cînd noi avem sentimente
pozitive ori negative provocate de o entitate diferitã (precum un context stimulativ
sau descurajant pentru acþiunile noastre). Astfel, vom înþelege cu mai multã uºurinþã
de ce ajungem sã privim cu ochi mult mai buni pe cineva necunoscut pe care îl
întîlnim la o discotecã sau la petrecerea unor prieteni decît atunci cînd îl descoperim
în sala de aºteptare a stomatologului nostru, înainte de o extracþie. Se produce aºadar
fenomenul de transfer perceptiv, în care o stare emoþionalã provocatã de un stimul
extern ordoneazã evaluarea unei persoane necunoscute sau a unei situaþii. Tendinþa
a fost pusã în evidenþã în experimentul lui May ºi Hamilton (1980), în care o serie
de studente priveau fotografiile unor necunoscuþi ºi trebuiau sã aprecieze cît de
atrãgãtoare sînt personajele masculine din albumul vizat. Studiul s-a derulat în
prezenþa unei muzici de fond, în trei condiþii experimentale: absenþa stimulului
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(muzica era atît de discretã, încît abia putea fi perceputã), stimul neplãcut (muzica
era pregnantã ca intensitate ºi alcãtuitã dintr-o serie de pasaje ritmice ale unor com-
pozitori de muzicã simfonicã de avangardã, cu numeroase elemente de percuþie),
stimul plãcut (muzicã intensã, rock sau pop). Modelatã cultural prin experienþã, apre-
cierea stimulului conducea la o apreciere sau o depreciere a chipului din fotografie,
în funcþie de natura expunerii, ºi se ajungea chiar la evaluarea pozitivã a �celuilalt�
cu trãsãturi dezagreabile în condiþia stimulului plãcut ºi la o atitudine respingãtoare
faþã de unele chipuri cu o înfãþiºare altfel plãcutã în condiþia stimulului neplãcut.

Ne aflãm în miezul unei teorii care pune în evidenþã subordonarea proceselor
cognitive faþã de cele afective, în aºa-numitul model al atracþiei centrat pe afecte,
construit de Donn Byrne (Byrne, Nelson, 1965; Byrne, 1971). Acest ansamblu
teoretic se întemeiazã pe numeroase alte experienþe în cîmpul psihologiei sociale
care ajung la concluzii similare ºi în care se dovedeºte cã influenþa unui stimul extern
asupra evaluãrii unui obiect-þintã este considerabilã. Astfel, aprecierea �þintei� este
mai favorabilã sau mai nefavorabilã, dupã cum subiecþii participanþi sînt expuºi la
filme cu happy-end sau cu final nefericit (Gouaux, 1971), ascultã veºti bune ori
proaste la radio (Kaplan, 1981), dau curs aprecierilor într-o încãpere plãcut luminatã,
îmbietoare, caldã sau, dimpotrivã, în una rece, cu un iluminat strident ºi impersonal
(Baron et al., 1992). Vom desluºi mai bine, pe baza acestor consideraþii teoretice,
logica instituþionalã a unor organizaþii ce pun mare preþ pe climatul organizaþional,
inclusiv pe ambianþa fizicã, ce, fiind stimulativã ºi deschisã (printr-o dispunere arhi-
tecturalã echilibratã, de bun gust, un cadru primitor ºi un iluminat adecvat), deter-
minã ºi o evaluare mai favorabilã a tuturor persoanelor ºi evenimentelor percepute,
inclusiv o apreciere mai generoasã a organizaþiei înseºi. Tendinþa a fost valorificatã
de timpuriu în majoritatea firmelor ºi spaþiilor publice occidentale, fiind, în ultimii
ani, urmatã de tot mai multe instituþii româneºti ce devin conºtiente de rolul major
jucat de gestionarea complexã a stimulilor într-o lume tot mai apãsãtoare, în care
soluþionarea problemelor se poate susþine ºi pe astfel de strategii suportive ce apeleazã
la resurse relativ modeste, recuperate rapid ºi în care orientarea iniþialã proactivã
asupra stimulilor potenþiali trebuie cultivatã.

Motivaþia cunoaºterii �celuilalt�

Se considerã cã motivaþiile cele mai însemnate ce îl îndeamnã pe subiect sã caute
interacþiunea cu partenerul sãu de relaþie ºi sã se angajeze într-un efort care sã
încurajeze un raport reciproc favorabil sînt nevoia de afiliere ºi reacþia la trãsãturile
observabile ale �celuilalt�.

Nevoia de afiliere sau nevoia de a fi acceptat într-un grup de referinþã, resimþit ca
important, a constituit în experimentele clasice ale psihologiei sociale o resursã
considerabilã. Aceastã motivaþie poate fi privitã în douã registre: ca trãsãturã de
personalitate sau ca stare a personalitãþii. În cel dintîi registru este amintitã motivaþia
stabilã de-a lungul vieþii, privitã ca dispoziþie latentã sau manifestã a personalitãþii,
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de a fi împreunã cu �celãlalt�. Hill (1987) a identificat patru cauze ale nevoii de
afiliere ca trãsãturã a personalitãþii:

� stimularea pozitivã, regãsitã în nevoia subiecþilor de a fi alãturi, de a-ºi împãrtãºi
experienþa de viaþã cu �celãlalt�, de a avea raporturi interesante, vii, autentice
(precum stimularea conferitã de cei de lîngã noi atunci cînd ne pregãtim pentru
un examen într-o salã de lecturã);

� evaluarea corectã a situaþiei, explicatã prin dorinþa de a diminua sentimentele
inconfortabile cauzate de un context ambiguu prin compararea cu �celãlalt� (de
exemplu, atunci cînd susþinem un referat la seminar, iar feedback-ul profesorului
este incert, înclinaþia noastrã e de a ne compara cu colegii care, prin reacþia lor
ºi pe baza experienþei anterioare a altora ce au mai prezentat referate, ne îngãduie
sã apreciem �în ce mãsurã am reuºit�);

� suportul emoþional, prin care cãutãm sprijinul celui de lîngã noi atunci cînd
trecem prin împrejurãri problematice, cînd ne confruntãm cu o înfrîngere sau cu
o tragedie, bunãoarã (precum despãrþirea de persoana iubitã, moment în care
nevoia de a împãrtãºi dilema sau nefericirea sporeºte);

� atenþia pe care i-o solicitãm �celuilalt� din nevoia de a primi gratificaþii simbolice,
de a fi tratat cu respect, consideraþie ºi înþelegere (ca atunci cînd reuºim din plin
la un examen important ºi simþim nevoia de a fi recompensaþi simbolic în faþa
celorlalþi, de a fi aduºi în centrul atenþiei).

Cãutarea interacþiunii cu �celãlalt� se poate produce însã nu neapãrat ca expresie
a acestor determinanþi de personalitate imuabili, ci ºi datoritã unor factori situaþionali
care modeleazã specific personalitatea. Ea devine aºadar nu o expresie a ceea ce
sîntem, ci a ceea ce contextul ne obligã sã devenim. Astfel, nevoia de afiliere ca stare
a personalitãþii argumenteazã cum faptele externe pot spori nevoia de a fi împreunã.
Oameni aduºi laolaltã de întîmplãri deosebite (precum vizitele unor mari persona-
litãþi, la care asistã îndeaproape, participarea la concertul unui cîntãreþ vestit) sau
altele traumatice, ce pun în discuþie identitatea socialã a subiecþilor (precum cala-
mitãþile de genul inundaþiilor ori cutremurelor), creeazã o neobiºnuitã atmosferã de
camaraderie cu cel ce se aflã alãturi de noi, chiar dacã este un necunoscut. Cine nu
a trecut prin nefericita experienþã a spitalizãrii ca sã nu-ºi reaminteascã modul în
care colegul de salon devine, în acele zile în care sîntem puºi la încercare atît de
brutal, un însoþitor atît de apropiat, încît ajungem sã ne împãrtãºim lucruri foarte
intime legate de identitatea noastrã? Tot astfel, o situaþie-limitã, precum cea creatã
de un rãzboi, îi apropie semnificativ ºi, uneori, îi leagã pentru o viitoare relaþie
durabilã pe cei care sînt doar întîmplãtor alãturi înfruntînd moartea. Cei ce au trãit
în stradã experienþa revoluþiei din decembrie 1989 îºi pot aminti cum contururile
unor necunoscuþi se întrupeazã în personaje referenþiale, în care au investit o
încredere nelimitatã, ajungînd fraþi de suferinþã ºi de speranþã. Aºadar, perspectiva
gravã a suferinþei ºi a înfruntãrii unui context ameninþãtor aduce oamenii laolaltã
într-un cîmp al comunicãrii ºi cooperãrii neobiºnuite. Convingãtor în acest domeniu
este experimentul lui Stanley Schachter (1959), care descrie îngemãnarea relaþiilor
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de afiliere atunci cînd subiecþii sînt confruntaþi cu o situaþie nefericitã, realã sau
imaginarã. Subiecþii au fost împãrþiþi în douã grupuri ce urmau sã participe la o
cercetare asupra �receptãrii psihofiziologice a unor ºocuri electrice�. Conduse separat
în douã sãli de aºteptare, cele douã grupuri primeau o informaþie diferitã: primul
afla cã va avea parte, odatã ce experimentul se va porni, doar de o �blîndã stimulare
electricã nedureroasã�, celãlalt cã va fi supus unor ºocuri electrice dureroase. Atenþia
cercetãtorilor era îndreptatã cu adevãrat asupra comportamentului celor douã grupuri
de subiecþi în aºteptarea experimentului. Conform predicþiei, subiecþii din prima
condiþie au aºteptat în liniºte, singuri, fãrã sã comunice cu �celãlalt�, iar cei din
condiþia secundã, avînd limpede precizatã perspectiva durerii, au petrecut �timpul
rãmas� dialogînd febril ºi cãutînd un sprijin în �celãlalt�. Iatã cum puterea situaþiei
este cea care hrãneºte nevoia de afiliere, ºi nu numai o anumitã înclinaþie stabilã de
personalitate. Acest experiment este un tip de comparaþie socialã sub impact situaþio-
nal ºi ne indicã faptul cã evaluarea a ceea ce gîndeºte ºi face �celãlalt� se realizeazã
prin compararea reacþiilor noastre cu cele ale partenerului de relaþie.

Pe aceste considerente s-a elaborat una dintre cele mai cunoscute ºi mai influente
teorii ale psihologiei sociale, creatã de acelaºi Leon Festinger (1954), teoria compa-
rãrii sociale. Formulatã întîia datã în 1950, teoria se întemeiazã pe trei postulate:

1. fiecare fiinþã umanã este preocupatã de evaluarea propriilor competenþe. Acestea
se transferã în comportamente specifice, care genereazã cogniþii privitoare la
capacitatea subiectului de a se adecva ºi de a controla situaþia. Cogniþiile includ
douã registre: opiniile ºi abilitãþile, iar dacã acestea sînt incorect autopercepute,
se poate ajunge la un comportament cu consecinþe dezastruoase. Spre exemplu,
un tînãr care crede în mod eronat cã, vorbind �cu lejeritate�, fãrã prea multe
ocoliºuri semantice, la o primã întîlnire cu o fatã (opinie: �Important este sã
spun mereu ce gîndesc�) ori se îmbracã �sportiv� la propria nuntã (opinie:
�Important este ceea ce e în mine, nu pe mine�) e foarte probabil cã va eºua
lamentabil. Dupã cum altcineva, dacã îºi supraevalueazã calitãþile de ºofer pe
autostradã conducînd �ca la curse� sau pe cele de alpinist escaladînd culmile
neraþional, dincolo de traseele montane stabilite, s-ar putea sã nu mai apuce sã-ºi
exerseze data viitoare aceste abilitãþi. Prin urmare, pentru a evita consecinþele
nefericite ale actelor noastre, trebuie sã realizãm evaluãri corecte. Al doilea
postulat explicã modul cum procedãm pentru a da curs unor aprecieri adecvate
ale competenþei noastre;

2. tendinþa subiecþilor este de a alege criteriile cele mai obiective cu putinþã în
sprijinul judecãþilor pe care le formuleazã. Pentru a vedea dacã o Dacie este mai
mare decît un Matiz putem lua o ruletã, ce recurge la o unitate de mãsurã
obiectivã � metrul �, oferind, astfel, un rãspuns sigur la dilema noastrã. Dacã
vrem sã ne convingem cã putem alerga suta de metri sub 11 secunde � abilitate
care se poate dovedi foarte necesarã atunci cînd ne fugãreºte un hoþ înarmat �, ne
putem folosi de un cronometru, aºadar de un instrument ce apeleazã la un criteriu
obiectiv de mãsurare a timpului. Desigur însã cã, atunci cînd subiecþii îºi
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evalueazã propriile opinii ºi abilitãþi comparîndu-le cu ale celorlalþi, nu existã un
criteriu obiectiv care sã discearnã, bunãoarã, �ce candidat la preºedinþie este mai
potrivit� (opinie) sau dacã �sînt un jucãtor de tenis excelent� (abilitate). Pentru
aceasta se recurge la ultimul postulat;

3. actorul în rol are înclinaþia de a realiza comparaþii cu �ceilalþi� care sînt similari
ºi semnificativi.

Altfel spus, nu se pot realiza evaluãri pline de acurateþe dacã subiectul se comparã
cu cineva care îi este foarte diferit. Prin urmare, urmînd exemplul anterior, dacã este
un adept al valorilor democratice, nu-ºi va compara opinia cu a unui PRM-ist, ci cu
a unuia care împãrtãºeºte acelaºi sistem axiologic în sfera politicului, dupã cum,
dacã e un talentat tenisman amator, nu se va compara cu Pete Sampras ori Andrei
Pavel, ci cu o persoanã care joacã tenis foarte bine, dar din plãcere.

În zona tematicã a capitolului de faþã, teoria lui Leon Festinger este de interes,
întrucît argumenteazã cã subiecþii preferã natural compania similarilor fie în rolul de
prieten sau coleg de muncã, fie ca partener de viaþã.

Reacþia la trãsãturile observabile ale �celuilalt� constituie cealaltã motivaþie
semnificativã care angajeazã raporturile interpersonale. Replica simbolicã pe care
i-o adresãm partenerului de relaþie, din tendinþa de a-l aprecia ori de a-l respinge, se
bizuie pe ceea ce observãm la acesta ºi poate sau nu sã ofere informaþia autenticã
despre ceea ce este el cu adevãrat. Deseori se produce un transfer identitar în plan
simbolic, care conduce la o proiecþie pozitivã sau negativã asupra subiectului aflat în
focarul evaluãrii. Astfel, dacã un strãin seamãnã cu cineva pe care l-am cunoscut în
prealabil, calitãþile sau defectele persoanei cunoscute tind sã fie transferate asupra
persoanei necunoscute (Andersen, Baum, 1994). Aºadar, ceea ce descoperim nemij-
locit la �celãlalt� influenþeazã considerabil, chiar dacã nu sîntem mereu conºtienþi
de acest lucru, aprecierea pe care i-o construim. Existã mai multe determinãri
asupra trãsãturilor observabile, dintre care cele mai influente sînt dinspre: atracti-
vitatea fizicã, efectele situaþionale, efectele fenomenului potrivirii ºi efectele datorate
somatotipurilor sau staturii subiecþilor.

În ceea ce priveºte atractivitatea fizicã, în pofida retoricii substanþialiste care
afirmã cã �nu conteazã decît sufletul ºi mintea omului�, ºi nu �aparenþele trupului�,
fondul, ºi nu forma, interioritatea, ºi nu exterioritatea, aceasta constituie un determi-
nant major al aprecierii �celuilalt�. Definitã convenþional ca o combinaþie a caracte-
risticilor percepute ale feþei ºi corpului ce genereazã o evaluare esteticã a partenerului
de relaþie (în termeni de genul �femeie frumoasã�, �bãrbat chipeº�), atractivitatea
fizicã joacã un rol major îndeosebi în iniþierea unui raport interpersonal (Baron,
Byrne, 1997, p. 249; Abel, Watters, 2005). Deseori ea devine hotãrîtoare cînd
persoana judecã dezirabilitatea de a fi cu �celãlalt� la o întîlnire drept cîntãrind mai
greu decît alte considerente (Sprecher, Duck, 1994). Într-un experiment pe aceastã
temã, studenþii de ambele genuri au considerat cã lucrurile ce conteazã decisiv la
întîlnirea cu cel de gen opus este personalitatea acestuia, apoi caracterul ºi în al
treilea rînd înfãþiºarea sa, lista reunind mai apoi ºi alte calitãþi, printre care inteligenþa
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se afla într-o poziþie nu tocmai onorantã (Eysenck, Eysenck, 1995/1999, p. 25). La
un bal al bobocilor computerizat, organizat de Universitatea Minessota, în care
cuplurile au fost stabilite pe baza ierarhiei acestor criterii, s-a constatat cã, atunci
cînd studenþii au fost întrebaþi ce anume au apreciat în mod deosebit la partenerul pe
care l-au avut alãturi în acea searã ºi dacã ar dori sã continue relaþia, marea majoritate
a celor ce ºi-au exprimat dorinþa dezvoltãrii relaþiei au indicat drept criteriu ultim cã
i-a convins nu personalitatea sau caracterul �celuilalt�, ci frumuseþea sa.

Influenþa de gen este importantã ºi nuanþeazã concluzia de mai sus, cãci cercetãri
ulterioare au dovedit cã bãrbaþii sînt mai atraºi de cãtre femeile frumoase decît invers
(Pierce, 1992).

Dacã bãrbaþii sînt foarte marcaþi de frumuseþea partenerelor lor atunci cînd decid
sã se angajeze într-o relaþie, în cazul femeilor, farã a fi apreciatã ca neimportantã,
atractivitatea fizicã a bãrbaþilor nu este elementul hotãrîtor al alegerii �celuilalt�. Un
status social onorant, un capital educaþional înalt, însoþit de capacitãþi de cîºtig
superioare ºi, peste toate, o siguranþã socialã conferitã relaþiei le îndeamnã pe femei
sã aleagã partenerul potrivit (Berscheid et al., 1974). Totodatã, s-a sugerat cã o
asemenea diferenþiere de gen se datoreazã ºi unei socializãri diferite: neavînd în
logica subteranã a socialului decît o putere mai redusã decît cea a bãrbaþilor, femeile
îºi sporesc puterea prin selecþia partenerilor în cadrul unei mobilitãþi ascendente, în
care, de exemplu, tinerele ce provin din clasele modeste ale societãþii ºi �fac o
partidã bunã� sînt mult mai frumoase decît cele din aceeaºi pãturã socialã cãrora nu
le reuºeºte o astfel de izbîndã simbolicã (Buss, Barnes, 1986). Deseori a fost
exemplificatã aceastã înclinaþie prin ceea ce s-a numit anecdotic fenomenul �Henry
Kissinger�, evocîndu-l pe cel care, în calitatea lui de ºef al Departamentului de Stat
în vremea administraþiei Nixon, a fost cel mai asaltat burlac al vremii.

Mai mult, s-a constatat o asociere stereotipalã a ansamblului caracteristicilor de
personalitate ale �celuilalt� în jurul atractivitãþii fizice. Astfel, prin intermediul unui
adevãrat efect de halo, un subiect atractiv, fie bãrbat sau femeie, va fi evaluat ca fiind
mai echilibrat, generos, inteligent, prietenos, independent, încîntãtor, plin de succes,
talentat ºi fericit decît un subiect neatractiv, dupã cum cei atrãgãtori au mai multe
contacte sociale ºi au o imagine despre sine mai favorabilã decît cei ce nu dispun de
acest atu simbolic (Dion, 1987). Un alt efect, de halo întors de aceastã datã, se
rãsfrînge ºi asupra bãrbaþilor care sînt vãzuþi în compania unor femei frumoase, care
îºi consolideazã o identitate socialã prestigioasã printr-o astfel de �achiziþie�. Dupã
cum, în consecinþã, se activeazã în raporturile interpersonale ºi înclinaþia de a-l
devaloriza pe �celãlalt� ce apare în societate însoþit de un partener de gen opus nu
tocmai cuceritor din punct de vedere fizic.

Unele studii relevã ºi o altã tendinþã, dobînditã inconºtient, de a stabili o relaþie
inversã între atractivitatea fizicã ºi vîrstã, considerîndu-i, astfel, mai tineri decît sînt
în realitate pe cei care ne plac. Printr-un fel de mecanism circular de întãrire, cei
care sînt atrãgãtori s-a dovedit cã acordã mai mult timp îngrijirii imaginii personale �
de exemplu, cheltuind mai mulþi bani ºi depunînd un efort mai mare pentru a-ºi
ascunde ridurile sau pãrul cãrunt (Hess, 1991, apud Chelcea, 2000, p. 137).
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Totodatã, centralitatea înfãþiºãrii agreabile în imaginea globalã despre �celãlalt�
se pare cã este învãþatã social încã din fragedã copilãrie, cultura noastrã încurajînd
valorizarea acestei dimensiuni. Afirmaþia de mai sus poate fi susþinutã printr-un
experiment realizat de Langlois ºi colaboratorii sãi (1990, apud Baron, Byrne, 1997,
pp. 250-251), în care s-a observat cã un copil de un an exprimã afecte pozitive
(plãcere, bucurie) ºi se implicã considerabil mai mult în joc cu o asistentã necunoscutã
ce îºi acoperã faþa cu o mascã atractivã, spre deosebire de situaþia în care aceeaºi
asistentã îºi acoperã faþa cu o mascã neatractivã (fãrã sã fie respingãtoare! � vezi
figurile 2 ºi 3). Pentru a nu-i induce asistentei un comportament ulterior inconºtient
convergent cu tipul mãºtii, experimentatorul nu i-a dezvãluit colaboratoarei sale ce
fel de mascã îi acoperã, la un moment dat, faþa.
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Într-un studiu ulterior, cu conotaþii interculturale, s-a observat cã fenomenul se
reproduce întocmai, practic indiferent de genul, rasa, etnia sau vîrsta adultului
(Langlois et al., 1991). Chiar ºi în adolescenþã se constatã o asociere între atractivitate
ºi popularitate, tinerii desemnîndu-i ca mai plãcuþi (apreciere a persoanei) ºi dorind
sã-i aibã alãturi (dezirabilitate a relaþiei) pe cei pe care grupul de apartenenþã
îi desemneazã atractivi, întreþinînd fenomenul �frumosul este bun, frumuseþea e
cea mai bunã� (beautiful is good, beauty is the best � Dion et al., 1972; Eagly
et al., 1991).
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Dificultatea care însoþeºte autoevaluarea atractivitãþii conduce deseori la anxieta-
tea cauzatã de înfãþiºare (appearance anxiety), pentru care s-au construit anumite
scale de mãsurare a neliniºtii provocate de o imagine negativã asupra propriului
aspect fizic. Dion ºi colaboratorii sãi (1990) au realizat un test autoreferenþial de
evaluare a atractivitãþii, în care subiectul trebuie sã aprecieze negativ sau pozitiv o
serie de afirmaþii privitoare la sine, iar ansamblul combinat al rãspunsurilor oferã un
anumit profil anxios senin privitor la receptarea propriei înfãþiºãri. De exemplu, o
calificare a afirmaþiei �Mã bucur cum arãt cînd mã privesc în oglindã� ca fiind falsã,
conjugatã cu o evaluare ca fiind adevãratã relativ la afirmaþia �Simt cum majoritatea
prietenilor mei sînt mai atractivi fizic decît mine�, conduce, pe ansamblu, la un scor
ridicat de anxietate, iar femeile se dovedesc a fi mult mai preocupate de înfãþiºarea
lor decît bãrbaþii. În consecinþã, constituind un capital simbolic însemnat în jocul
social, frumuseþea sau absenþa ei pentru femei este însoþitã de un scor substanþial
mai ridicat al femeilor la acest test de anxietate. S-a dovedit chiar cã lipsa atractivitãþii
poate fi însoþitã de apariþia unor maladii mentale, legãturã susþinutã de Farina ºi
echipa sa de la Universitatea din Connecticut (1977). Astfel, pacientele mai urîte
internate în spitalele psihiatrice au avut parte de mai multe internãri anterioare, de
mai lungã duratã, bolile lor erau cronicizate ºi au fost considerate mai antipatice
decît pacientele care aveau anumite trãsãturi plãcute. Desigur, nu o înfãþiºare
dezagreabilã este, cel mai adesea, cea care genereazã boala psihicã, dar persoanele
ce au probleme psihice (nevroze, psihoze, probleme de comunicare severe), dacã
mai sînt covîrºite ºi de povara handicapului unui aspect fizic neplãcut, îºi agraveazã
maladia psihicã.

Existã totuºi ºi o serie de atribute negative asociate unei înfãþiºãri atrãgãtoare.
Astfel, reprezentarea socialã a femeilor foarte frumoase le defineºte ca fiind mai
degrabã vanitoase, limitate ºi materialiste (Cash, Duncan, 1984), iar înfãþiºarea
cuceritoare a femeilor politician nu constituie întotdeauna un avantaj. Deºi bãrbaþii
politici prezentabili obþin mai multe voturi în campaniile electorale decît cei neatrac-
tivi, femeile frumoase ce deþin un rol politic de prim-plan poartã deseori atractivitatea
ca pe un handicap, cãci în imaginarul social ele sînt privite ca fiind inadecvate ºi
ineficiente (Sigelman et al., 1986). În acelaºi registru, femeile neatrãgãtoare,
printr-un mecanism subteran de compensare, devalorizeazã persoanele feminine
frumoase, considerîndu-le egoiste, frivole, parvenite, snoabe, mame imorale, încli-
nate cãtre relaþii extraconjugale ºi încurajînd �rezolvarea� conflictelor din familie
prin divorþ (Eysenck, Eysenck, 1995/1999, p. 24).

În altã ordine de idei, din punctul de vedere al gradului de expresivitate emo-
þionalã, ne plac acei semeni care sînt deschiºi într-o mãsurã moderatã ºi exprimã o
sinceritate nedisimulatã. Sinceritatea ºi deschiderea trebuie însã sã fie adecvate
situaþiei ºi reciproce, condiþie fãrã de care investiþia în �celãlalt� eºueazã (Altman,
Taylor, 1973). În pofida diversitãþii culturale remarcabile din lumea de azi, detaliile
fizice care construiesc atractivitatea sînt aproape consensuale în lumea occidentalã,
stabilite printr-o definiþie socialã implicitã. Altfel spus, �ceea ce este frumos la
celãlalt� se desemneazã aproape invariabil în funcþie de aceleaºi etaloane, indiferent

ATRACÞIA INTERPERSONALÃ



DE LA RELAÞIILE INTERPERSONALE LA COMUNICAREA SOCIALÃ114

de rasã, etnie, spaþiu geografic ºi civilizaþional în cadrul acestei lumi, care încearcã
ºi reuºeºte progresiv, prin intermediul culturii de masã ºi al progreselor tehnologice
în domeniul comunicaþiilor, sã-ºi impunã modelele umane pretutindeni. Într-un studiu
al lui Cunningham (1986), în care cercetãtorul a apelat la un grup de studenþi de sex
masculin pentru a realiza un �clasament� al frumuseþii unor tinere dintr-un album de
fotografii, s-a putut observa cã fotografiile cele mai atractive erau ale tinerelor femei
care reuneau trãsãturi inocente (�fata cu flori de cîmp�), adicã ochi mari, depãrtaþi,
un nas ºi o bãrbie mici, dar ºi ale celor ce erau caracterizate prin trãsãturi mature
(tipul facial care semãna frapant cu cel al actriþei Demi Moore), adicã maxilare
proeminente, obraji înguºti, pupile mari, zîmbet larg. Mai mult, cele douã tipuri
faciale s-au dovedit la fel de atractive deopotrivã pentru albi, afro-americani ºi
asiatici, printr-un fel de ecumenism cultural al valorizãrii unui anumit tip de
frumuseþe.

Încercînd sã rãspundã la întrebarea �Ce se înþelege prin atractivitate?�, Langlois
ºi Roggman (1990, apud Baron, Byrne, 1997, p. 253) au relativizat concluziile
anterioare. Recurgînd la un procedeu foarte riguros de digitalizare a fotografiei, prin
care imaginea pe calculator a unei feþe putea fi descompusã într-o colecþie de mici
pãtrate, în funcþie de coordonatele corespunzãtoare, ºi, mai apoi, combinatã cu
pãtratul corespondent al altei feþe, ce se obþinea prin medierea tonalitãþii (de gri) ºi
a intensitãþii sale luminoase, psihologii au putut dovedi cã subiecþii puºi sã evalueze
atractivitatea chipului prezentat pe ecranul unui PC înclinã spre a favoriza faþa
mediatã rezultatã. Altfel spus, pe mãsura avansãrii în acest proces de combinare
succesivã a tot mai multor chipuri particulare, se construieºte treptat un chip tot mai
�tipic�, mai apropiat de �conceptul de faþã� decît de o faþã anume. În consecinþã,
imaginea mediatã este perceputã ca mai familiarã ºi mai atractivã decît orice chip
individual. Aºadar, ceea ce se apropie de ce este comun, consensual ºi mai frecvent
identificabil în realitate pare a fi preþuit mai mult decît ceea ce este excepþional din
punctul de vedere al frumuseþii.

Indiferent de mecanismele ce explicã opþiunile noastre estetice prin care îl �citim�
pe �celãlalt�, se cuvine sã înþelegem cã frumuseþea poate fi atît o resursã socialã
semnificativã, cît ºi un instrument prin care ne putem atinge þintele pe cãi mai puþin
echitabile. Existã studii ce pun în evidenþã chiar rolul frumuseþii în generarea unor
erori de judecatã socialã. Probabil un caz emblematic este cel al influenþei atracti-
vitãþii fizice a subiectului condamnat (de regulã, de sex feminin) asupra deciziilor
din justiþie. Cu alte cuvinte, studiul lui Efran (1974) încerca sã rãspundã la întrebarea
gravã, care punea în discuþie temeiul sistemului juridic modern (�toþi sîntem egali în
faþa legii�): este posibil ca farmecul inculpatului sau inculpatei sã atenueze sau
chiar sã înlãture pedeapsa ce meritã a fi acordatã conform încãlcãrii normei? Sau
sînt unii dintre noi � cei atractivi, în acest caz � mai favorizaþi decît alþii în evaluarea
juridicã, ce se pretinde imparþialã? Pentru a-ºi verifica ipotezele, psihologul de la
Universitatea din Toronto a convocat, în primul stadiu al experimentului, un mare
numãr de studenþi pe care i-a rugat sã aprecieze dacã, din punctul lor de vedere,
membrii juriului unui tribunal ar trebui sã fie mai îngãduitori cu inculpaþii caracterizaþi
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printr-un evident farmec fizic. Desigur, doar un numãr foarte redus (7%) au conside-
rat cã juraþii ar putea manifesta un astfel de comportament. Mai apoi, aceiaºi studenþi
au fost întrebaþi dacã biografia ºi caracterul victimei ar trebui cunoscute de juraþi.
Previzibil, marea majoritate (aproape 80%) dintre subiecþi au rãspuns afirmativ,
natura acestor evaluãri descriind consensual norma socialã sãnãtoasã, impusã de
tradiþie, dar ºi de norma juridicã instauratã formal. În al doilea stadiu al experi-
mentului s-a trecut însã dincolo de retorica inerþialã enunþatã anterior. Efran a
alcãtuit jurii fictive, din participanþii primei etape, unele formate numai din bãrbaþi,
altele numai din femei. Acestea au fost rugate sã intre într-un scenariu proiectiv în
care deveneau studenþi la Drept ºi audiau un proces intentat unui coleg al lor, ce
încãlcase o normã universitarã importantã: copiase la examen. �Acuzatul� era fie
un tînãr, fie o tînãrã, iar �juraþilor� li se prezenta cîte o fotografie a celui incriminat,
care îl înfãþiºa fie foarte atrãgãtor, fie ºters ºi anodin. Misiunea �juriului� era sã
decidã în dacã inculpatul este sau nu vinovat, iar în caz cã opþiunea juriului era
pentru �vinovat�, trebuia stabilit ce pedeapsã se impune a fi aplicatã. Rezultatele au
fost din nou surprinzãtoare. Deºi atractivitatea acuzatului era verbal declaratã ca
neimportantã, s-a observat cã �acuzaþii� plini de farmec erau mult mai rar desemnaþi
�vinovaþi�, iar pedepsele acordate acestora erau mult mai blînde. În plus, indulgenþa
devenea extremã în condiþia juriului format din bãrbaþi care judecã o acuzatã care
este femeie foarte frumoasã. Desigur, ne atrage atenþia psihologul canadian, pentru
ca fenomenul descris mai sus sã se manifeste, trebuie ca încãlcarea normei sã nu
exprime un delict extrem de grav ºi sã fie însoþitã de o anumitã ambiguitate, în caz
contrar atractivitatea fizicã jucînd un rol mult diminuat.

În acelaºi registru, o cercetare a lui Thornton (1992) a investigat un caz dramatic
de atentat la identitatea subiectului, violul, încercînd sã evalueze în ce mãsurã frumu-
seþea fizicã a victimelor influenþeazã verdictele juriului. Previzibil, juraþii femei au
decis condamnãri mai severe pentru acuzaþi decît juraþii bãrbaþi, dar în ambele
variante de gen ale juraþilor pedeapsa a fost mai asprã pentru violator atunci cînd
victima era o femeie foarte frumoasã. Prin urmare, nu s-a pedepsit egal fapta, ci un
ansamblu de relaþii simbolice care înzestreazã victima cu un capital social inegal în
funcþie de atractivitatea sa, fapt care este, desigur, inechitabil, dar care se reproduce
inconºtient în multe domenii ale vieþii publice.

În ceea ce priveºte determinaþii dinspre efectele situaþionale, se impune sã
încadrãm adecvat locul ºi momentul în care se produce evaluarea. Cu alte cuvinte,
într-o împrejurare anume cineva poate deveni mult mai atrãgãtor tocmai datoritã
presiunii situaþiei. Fenomenul a fost pus în evidenþã în studiile lui Nida ºi Koon
(1983), respectiv Gladue ºi Delaney (1990) ºi ar putea pleca de la refrenul unui
cîntec celebru al muzicii country and western ce îi aparþine lui Mickey Gilley, The
girls all get prettier at the closing time: �Nu e nostim, nu e straniu/ Cum omul îºi
schimbã pãrerea,/ Dacã-l aºteaptã o noapte de singurãtate�/ Toate fetele par mai
drãguþe la ora cînd barurile se-nchid/ Toate seamãnã atunci cu starurile de pe ecran�.
Psihologii au organizat aceastã cercetare iconoclastã în barul unui colegiu, rugînd
studenþii care îl frecventau sã ierarhizeze colegii de acelaºi sex sau de sex opus pe
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mãsura avansãrii în noapte (solicitarea a fost adresatã la orele 21, 22.30, respectiv
24, cu puþin înainte de închidere). Constatarea la care s-a ajuns indica tendinþa subiec-
þilor de a aprecia progresiv partenerii de local de sex opus (fetele de cãtre bãieþi, de
exemplu) pe mãsurã ce se apropia ora de închidere. Nu acelaºi lucru se întîmpla însã
cu colegii de acelaºi sex. Explicaþia furnizatã de autori porneºte tocmai de la natura
contextului: pe mãsurã ce trecea timpul, numãrul potenþial al partenerilor �liberi�
scãdea, ceea ce determina aprecieri tot mai favorabile ale acestora.

Un alt factor responsabil în combustia atracþiei interpersonale este fenomenul
potrivirii. Firesc, nu toate fiinþele umane se încadreazã în registrul unei frumuseþi
copleºitoare. Mai mult, ca orice trãsãturã a identitãþii subiectului, ºi atractivitatea
fizicã tinde cãtre o distribuþie normalã la nivelul unei populaþii. Prin urmare, nu toþi
bãrbaþii pot avea partenere care au cîºtigat concursuri de Miss, dupã cum nu toate
femeile pot avea alãturi bãrbaþi atrãgãtori din punct de vedere fizic. În aceste condiþii,
printr-o logicã ascunsã, ce guverneazã raporturile dintre sexe, partenerii se aleg
printre similari, inclusiv pe dimensiunea atractivitãþii (White, 1980; Regan, 1998).
Mai mult, o potrivire consistentã în privinþa atractivitãþii reprezintã ºi o garanþie a
calitãþii ºi longevitãþii relaþiei. Desigur, ca în cazul celor mai multe corelaþii semnalate
de psihologia socialã, avem de-a face cu tendinþe statistice, dincolo de aceste înclinaþii
generale identificîndu-se cazuri în care partenerii nu sînt similari din punctul de
vedere al frumuseþii, echilibrarea relaþionalã simbolicã producîndu-se printr-o o altã
dimensiune (de exemplu, inteligenþa, caracterul ori statutul social înalt).

În ceea ce priveºte influenþa somatotipurilor, s-a observat cã anumite conformaþii
corporale sînt, inconºtient, mai apreciate decît altele. Pentru a urmãri sensul unei
astfel de evaluãri specifice, Gardner ºi Tockerman (1994) au modelat pe calculator
imaginea aceleiaºi persoane, generînd o versiune mai lãrgitã sau mai îngustatã a
trupului acesteia. Mai apoi, le-au prezentat unor subiecþi participanþi la experiment
imaginile variate ca ºi cum le-ar fi aparþinut unor persoane diferite ºi au solicitat,
printr-un chestionar, o apreciere a trãsãturilor de personalitate ale �indivizilor de pe
ecran�. Concluzia studiului a indicat tendinþa subiecþilor de a atribui precumpãnitor
trãsãturi negative �persoanei� endomorfe (cea �rotundã ºi grasã�), spre deosebire
de portretul identitar echilibrat atribuit �persoanei� mezomorfe (cea �musculoasã�
ºi �proporþionatã�) ori ectomorfe (cea �subþire ºi filiformã�). Totodatã, ºi statura
subiecþilor pare sã joace un rol însemnat în evaluarea �celuilalt�, îndeosebi cînd cei
vizaþi sînt bãrbaþii ºi înãlþimea lor. Un ansamblu de experimente care luau în discuþie
rolul staturii asupra aprecierii globale a �celuilalt� au oferit rezultate surprinzãtoare
(Eysenck, Eysenck, 1995/1999, p. 21-22). Astfel, un �domn England� le-a fost
prezentat progresiv unei serii de studenþi dintr-un colegiu pe un spectru identitar din
ce în ce mai prestigios, începînd cu �Domnul England, student la Cambridge� ºi
sfîrºind cu �Profesorul England de la Cambridge�. Mai apoi, participanþilor la
experiment li s-a cerut sã-ºi imagineze cum aratã �domnul England� din punctul de
vedere al staturii sale. Pe mãsurã ce personajul fictiv supus evaluãrii urca treptele
prestigiului universitar, devenea din ce în ce mai impunãtor, ajungînd în ultima
versiune cu zece centimetri mai înalt decît în situaþia iniþialã. În acelaºi registru, o
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cercetare derulatã printre studenþii Universitãþii din Pittsburg a dovedit cã cei mai
înalþi, de peste 1,80 m, au obþinut salarii de stagiari în medie cu 12% mai mari decît
cei care aveau o înãlþime mai micã.

Dar ºi alte pãrþi ale corpului sînt influente în generarea atracþiei. Wiggins (1973)
a studiat ce elemente ale configuraþiei feminine determinã aprecierea bãrbaþilor. În
acest sens, subiecþilor, studenþi ai Universitãþii Illinois, le-au fost prezentate colecþii
de nuduri feminine cu forme foarte diverse. S-a observat cã cele mai �preþuite� erau
femeile care aveau fese mici, picioare lungi ºi sîni generoºi. Bunãoarã, pentru
favorizarea ultimei �dimensiuni� configuraþionale optau cititorii fervenþi ai revistei
Playboy, dimensiunea sînilor scãzînd progresiv pe mãsurã ce subiecþii aveau convin-
geri religioase mai intense sau chiar� depresii psihice uºoare. Studiile statistice
citate în bilanþul realizat de Hans ºi Michael Eysenck (1995/1999, p. 22) relevã cã,
în ceea ce-i priveºte pe bãrbaþi, femeile preferã o constituþie a trupului cu un piept
moderat de larg, dar cu picioare solide ºi fese mici, deci nu prototipul musculos-
-gladiator gen Arnold Schwartzenegger. Mai mult, statutul social al femeilor care îºi
aleg parteneri scunzi coreleazã indirect cu înãlþimea lor: cu cît provenienþa socialã
a femeilor ce au fãcut o astfel de alegere este mai modestã, cu atît probabilitatea ca
însoþitorii lor bãrbaþi sã fie mai scunzi sporeºte. Dincolo de aceste neobiºnuite
constatãri, se impune o remarcã limpede: bizuite pe o logicã socialã ascunsã,
elementele legate de constituþie care configureazã identitatea subiectului nu sînt
deloc neglijabile, cãlãuzind, nerostit, multe dintre alegerile noastre.

Rolul similaritãþii în atracþie

Probabil cel mai influent factor care genereazã atracþia interpersonalã îl constituie
similaritatea atitudinalã a �celuilalt�, similaritate ce exprimã un sistem de valori
impregnate ce sînt împãrtãºite. Primele cercetãri în domeniu au fost coordonate de
Theodore Newcomb ºi încercau sã surprindã raportul dintre similaritate ºi atracþie în
crearea unei relaþii de duratã, precum cea conjugalã. Într-un prim stadiu, s-au
investigat 200 de cupluri cãsãtorite de timpuriu, ce aveau o istorie de decenii a
propriei experienþe conjugale, ºi s-au mãsurat atitudinile partenerilor faþã de trei
instanþe sociale semnificative: Bisericã, rãzboi ºi comunism. Pe aceastã cale s-a
putut constata o similaritate atitudinalã consistentã între soþi. În stadiul secund, unui
numãr corespondent de cupluri tinere, cãsãtorite recent, le-au fost aplicate aceleaºi
proceduri de mãsurare a atitudinilor sociale privitoare la cele trei repere ºi s-a
observat o similaritate atitudinalã considerabilã, foarte asemãnãtoare cu cea a cuplu-
rilor cu experienþã. Ipoteza pe care psihologii au enunþat-o sugera cã similaritatea a
fost prezentã de la bun început în istoria relaþiei, mai degrabã decît cã s-a format pe
parcursul ei, ºi a reprezentat temeiul cel mai semnificativ al atracþiei interpersonale
(Newcomb, Svehla, 1937).

Acelaºi autor a organizat ºi un studiu longitudinal pentru a verifica ipoteza de mai
sus, care pleca de la premisa cã, dacã atitudinile sociale ale subiecþilor sînt evaluate
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înainte ca ei sã se cunoascã nemijlocit ºi dacã, odatã cu iniþierea relaþiei, cei ce se
simt atraºi reciproc au atitudini similare, responsabile pentru dezvoltarea fericitã a
relaþiei sînt tocmai atitudinile convergente ale partenerilor (Newcomb, 1956).

Pentru a urmãri aceste interrelaþionãri, psihologul american a construit douã
eºantioane diferite, formate din 17 studenþi de sex masculin, dintre cei admiºi sã
frecventeze cursurile Universitãþii Michigan în doi ani consecutivi. Cele douã
eºantioane au fost gãzduite într-un cãmin special din campus, vreme de un semestru.
Înainte de a fi cazaþi, proaspeþilor studenþi li s-au evaluat prin poºtã atitudinile
sociale faþã de o serie de teme de interes: familia, raporturile sexuale, religia,
raporturile rasiale, treburile publice. Odatã ajuns în noua rezidenþã, fiecare subiect
trebuia sã precizeze sãptãmînal, prin intermediul unei scale specifice, gradul de
atracþie exercitat de ceilalþi 16 parteneri de cãmin. S-a observat cã iniþial similaritatea
atitudinilor nu determina atracþia, deoarece partenerii de experiment nu se cunoºteau
îndeajuns între ei. Un factor precum proximitatea se dovedea a fi mai influent în
generarea atracþiei în primele sãptãmîni. În preajma celei de-a 15-a sãptãmîni, deci
imediat în preajma sfîrºitului unui semestru universitar, similaritatea începea sã
influenþeze semnificativ atracþia. Astfel, s-a constatat cã, dacã existau mai multe acor-
duri reciproce asupra temelor referenþiale importante, atunci atracþia interpersonalã
sporea considerabil, dar numai dupã iniþierea ºi angrenarea în relaþie.

Treptat, plecînd de la aceste remarci experimentale, s-a elaborat unul dintre cel
mai bine studiate ºi verificate modele teoretice din psihologia socialã ce explicã
raporturile cu �celãlalt�: teoria balanþei (the balance theory), care postuleazã cã
atracþia creºte proporþional cu sporirea atitudinilor similare, obþinîndu-se o funcþie,
practic, liniarã ce descrie variaþia celor doi factori (Byrne, Nelson, 1965 � vezi
figura 4).

De precizat cã se mãsoarã proporþia atitudinilor similare, dupã cum urmeazã:

subiecþii raporteaz se carela  teme de total Numãrul

similare atitudiniau  subiecþii care defaþã  teme de Numãrul
p
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=
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Atractia interpersonala

(scala de la 2 � 14)

Figura 4

Subliniind cã tendinþa se regãseºte indiferent de vîrstã, categorie socialã sau arie
culturalã, cercetãrile ºi bilanþurile ulterioare (Smeaton, Byrne, Murnen, 1989;
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Cappella, Palmer, 1990; Berscheid, Reis, 1998), deºi confruntate cu o viziune
criticã (Rosembaum, 1986), au consolidat validitatea acestui model. În pofida
universalitãþii sale, intensitatea de manifestare a acestei legãturi liniare variazã însã
cultural. Urmãrind, în cadrul unui studiu derulat în mai multe culturi, aplicabilitatea
teoriei balanþei, Byrne ºi colaboratorii sãi (1971) au pus în evidenþã urmãtoarele
variaþii specifice (vezi figura 5):
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Figura 5

Rezultatele indicã faptul cã regiunile care întreþin valori conservatoare, expresie
a închiderii, în care existã o culturã dominantã, exclusivã, iar �celãlalt� e doar tolerat
(precum statul megaloman Texas sau Japonia), rata de creºtere atracþie-similaritate
este mai moderatã. În spaþiile precumpãnitor multiculturale, favorabile deschiderii
faþã de alteritate, în care existã o istorie generoasã a relaþiilor interetnice ºi intercon-
fesionale ºi în care �celãlalt� e integrat, rata de creºtere este considerabil mai înaltã,
fapt dovedit ºi în anii din urmã în studiile interculturale (Segall et al., 1999).

O stranie reformulare a tezei similaritãþii în atracþie avea sã fie articulatã de cãtre
sociologul american Winch (1958), care a propus în contrapondere teza complemen-
taritãþii în atracþie. Conform acestei viziuni, la �celãlalt� nu elementele identitãþii
sale ce se aseamãnã cu ale noastre ne atrag, ci cele care satisfac nevoile noastre
profunde, fie ele ºi autodistructive. Semnalatã la nivel individual, în acest din urmã
caz, îndeosebi în mediile deviante, abuzate, o asemenea înclinaþie perversã poate
explica de ce un tip de personalitate-victimã cautã cu înfrigurare cãlãul care este
capabil s-o struneascã prin provocarea suferinþei ºi prin deresponsabilizare. În
contexte traumatice la nivelul societãþii (precum patologiile comunitare proprii
totalitarismelor), uneori mecanismul descris mai sus se activeazã chiar printre actorii
colectivi, reprezentaþi de întregi straturi sociale ce intrã în acest joc simbolic de
putere, în care povara libertãþii devine uneori copleºitoare, hrãnind abandonul ºi
implorînd cizma sã loveascã, printr-o inversare valoricã nenaturalã în care singurul
sens al vieþii celui lovit este sã cerºeascã umilinþa ºi marginalizarea, construind astfel
o adevãratã ideologie a ratãrii ce legitimeazã refuzul angajãrii responsabile.

ATRACÞIA INTERPERSONALÃ
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Dragostea ca fenomen psihosocial

Dragostea ºi stilurile de ataºament

Intrat în prim-planul cercetãrilor de psihologie socialã îndeosebi în ultimele trei
decade, sentimentul cel mai profund mobilizat în relaþiile interpersonale a devenit un
obiect de studiu privilegiat al ultimilor ani (Rubin, 1973, 1984; Rubin et al., 1980;
Lee, 1973, 1977, 1988; Hendrick, Hendrick, 1986, 1993; Ashe, McCutcheon,
2001; Hendrick, 2004; Sprecher, Fehr, 2005). O astfel de opþiune tematicã ilus-
treazã invocata reumanizare a psihologiei prin centrarea pe fenomenele de interes
major ale subiectului, privit în integralitatea universului sãu de aspiraþii ºi angaja-
mente. Prin urmare, psihologii sociali sînt tot mai mult preocupaþi sã lumineze acele
teritorii ale interioritãþii fiinþei umane ce sînt pline de viaþã, de trãiri intense, care
constituie o mizã crucialã pentru subiectul în relaþie, precum dragostea ºi formele ei,
rezervorul de speranþã ºi încredere ce hrãneºte acþiunile noastre, atitudinile funda-
mentale privitoare la moarte, destin ºi �celãlalt� (care au conturat ºi un nou cîmp
disciplinar: narrative psychology). Desigur, o asemenea abordare s-a depãrtat
considerabil de cliºeele canonice care au construit reperele istorice ale psihologiei
sociale, dar a conferit un plus de autenticitate studiilor, apropiindu-le de trãirile omului
obiºnuit al zilelor noastre, cu toate temerile ºi nãdejdile sale. Aºadar, o îndepãrtare
de subiectele scrobite, de lectura psihosocialã doar prin grila conceptelor consacrate,
ºi o reconstrucþie în funcþie de urgenþa temelor, care poate contribui la eliberarea
fiinþei umane reale de constrîngerile ºi poverile simbolice ºi sociale ale prezentului,
într-o lume tot mai mult supusã fragmentarismului ºi disoluþiei tipic postmoderne a
fiinþei � iatã mutaþia ce se înregistreazã în anii din urmã în cîmpul disciplinei.

Premisa tuturor acestor schimbãri epistemologice, care aduc cu ele ºi o rafinare
ºi o diversificare metodologice însemnate, ar putea reformula o veche devizã anticã:
�Nimic din ceea ce este omenesc nu poate fi strãin psihologiei�, ºi, în consecinþã,
tot ceea ce asigurã umanitatea fiinþei noastre se impune a fi studiat cu mijloacele
ºtiinþei de cãtre disciplina care urmãreºte desluºirea semnificaþiilor interacþiunii
interumane. ªi ce poate fi mai omenesc decît dragostea, sentimentul total al fuziunii
cu �celãlalt�, care a hrãnit dintotdeauna interogaþiile filosofilor, exaltarea poeþilor,
armonia ultimã a muzicienilor, dar ºi cãutãrile febrile ale fiecãruia dintre noi?

O temã precum cea de faþã nu poate fi investigatã decît cu armele curajului ºi fãrã
prejudecãþi, fiecare nouã sistematizare care a putut fi probatã prin studii empirice
izbutind sã adauge un spor de cunoaºtere la un domeniu ce pãrea, iniþial, de necuprins
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în cadrele ºtiinþei. De altfel, mai degrabã decît un studiu al dragostei ca întreg,
cercetãrile pe care le vom evoca vor participa la dezvãluirea unor feþe ale dragostei,
prin combinarea cãrora vom izbuti, poate, sã desluºim mãcar în parte metabolismul
celei mai acaparante ºi mai roditoare angajãri umane faþã de �celãlalt�.

O primã temã importantã care a construit focarul dezbaterilor conceptuale a
constituit-o legãtura dintre dragoste ºi atracþia interpersonalã. Indiscutabil, atracþia
reprezintã un temei al dragostei, dar între cele douã ipostaze existã o serie de stadii
intermediare care pot sau nu sã transforme atracþia în dragoste. Oamenii se simt atraºi
îndeosebi de similarii lor � a încercat sã argumenteze întreg capitolul anterior �, iar
tiparul unei legãturi fuzionante îl constituie, cel mai adesea, o modalitate de relaþio-
nare cu �celãlalt� dobînditã în socializarea primarã, numitã de psihologi stil de
ataºament. Pentru a pune în evidenþã tipurile acestui operator comportamental,
Shulman ºi colaboratorii sãi (1994) au studiat modul în care se structureazã prieteniile
din preadolescenþã, apelînd la grupe de copii de vîrsta pubertãþii, aduºi laolaltã în
cadrul unei tabere de varã, ºi observînd modul în care aceºtia iniþiazã relaþiile reci-
proce ºi întreþin un schimb simbolic. Cercetarea psihologilor americani a identificat
trei stiluri de ataºament posibile: stilul securizant, stilul evitant ºi stilul ambivalent.
Cea mai importantã remarcã, pe care au sugerat-o autorii, susþinutã ºi în alte studii
din acelaºi registru (Shaver et al., 1988; Hazan, Shaver, 1990; Shaver, Hazan, 1994;
Hendrik, 2004), era aceea cã stilurile de ataºament, odatã dobîndite, se conservã de-a
lungul întregii vieþii ºi constituie tipare durabile de raportare la partenerul de relaþie.
Am putea rezuma trãsãturile celor trei stiluri de ataºament recurgînd la descrierea pe
care ne-o propun autorii studiului, în trei contexte specifice (vezi tabelul 1).

Tabelul 1

Stiluri de ata-
ºament

Context specific

Stilul de ataºament
securizant

Stilul de ataºament
evitant

Stilul de ataºament
ambivalent

Anticiparea:
comportamentul
copilului înainte ca
prietenia sã fie
stabilitã

Competent cînd se an-
gajeazã în activitate
Exteriorizat
Exprimã afecte pozi-
tive
Cautã sã fie fizic în
apropierea prietenului
potenþial

Incompetent cînd se
angajeazã în activitate
Centrat pe sine
Exprimã o afectivi-
tate mai degrabã
negativã, anxioasã
Nu cautã activ apro-
pierea fizicã de prie-
tenul potenþial:

Competenþã variabilã
în angajarea în acti-
vitate
Conjunctural din
punctul de vedere al
exteriorizãrii,
exprimîndu-se
într-un mod cel mai
adesea instrumental
Activeazã cu uºurinþã
comportamente deta-
ºate, chiar agresive
Variazã gradul de
apropiere de
prietenul potenþial



123

Stiluri de ata-
ºament

Context specific

Stilul de ataºament
securizant

Stilul de ataºament
evitant

Stilul de ataºament
ambivalent

Întîlnirea:
comportamentul
copilului dupã ce
relaþia a fost iniþiatã
ºi îºi cautã parteneri
de joacã

Acceptã cu uºurinþã
apropierea fizicã ºi
chiar atingerea
�celuilalt�
Se angajeazã în multe
activitãþi derulate în
locuri foarte diferite
Nu exclude alþi copii
Se simt fizic confor-
tabil cu alte persoane
similare, acceptã
jocuri precum �trînta�
INTERDEPEN-
DENT, încrezãtor în
�celãlalt�, prietenos

Simte nevoia de a fi
în preajma altui copil
Se angajeazã într-o
singurã activitate în
locuri bine precizate
Teamã de intimitate,
se simte
inconfortabil atunci
cînd ajunge la un
contact fizic cu alþi
copii, motiv pentru
care refuzã atingerile
�celuilalt�
DEPENDENT,
neîncrezãtor în
�celãlalt�, retractil

Variabil în privinþa
proximitãþii faþã de
alþi copii
Bunã coordonare a
activitãþii, dar slabã
interacþiune
Se simte fizic
confortabil cu alt
copil, dar evitã
�îmbrîncirile�
INSTABIL, alternare
între extreme
emoþionale ºi
relaþionale

Crearea relaþiei:
elaborarea jocurilor
ºi tratarea
conflictelor

Foarte creativ
elaboreazã sau imagi-
neazã jocuri cu roluri
complementare, nu
exclusive
Înfruntã provocãrile
Capabil de gestiona-
rea conflictelor din
care, cel mai adesea,
iese cîºtigãtor

Angajare mecanicã
în joc
Jocurile acceptate
sînt simplu
structurate sau chiar
sînt paralele, autiste
Evitã provocãrile
Este cel mai adesea
înfrînt în conflicte

Evitã frecvent
jocurile obiºnuite
Iniþiazã ºi pune capãt
relaþiilor
Nu are parte de
conflicte

Interesul pentru dezvãluirea stilurilor de ataºament este limpede: odatã identifi-
catã categoria cãreia îi aparþine subiectul, se poate presupune modul în care acesta
va interacþiona în viitor. Totodatã, modelul relaþional dobîndit în copilãrie se impreg-
neazã adînc în personalitatea tînãrului, de unde reiese importanþa deosebitã a educaþiei
interpersonale încã de la cea mai fragedã vîrstã.

În studiul evocat, al lui Cindy Hazan ºi Philip Shaver din 1990, se descriu nu numai
continuitatea stilurilor de ataºament în evoluþia ontogeneticã, ci ºi specificitatea expe-
rienþelor de dragoste pe care le trãiesc subiecþii ce sînt purtãtorii unor stiluri diferite.
În consecinþã, vulnerabilitatea este diferitã tipologic, astfel cã persoanele mai vulne-
rabile sînt considerate a fi cele cu stilul ambivalent, iar cei cu un stil securizant sînt
cei mai rezistenþi la experienþe relaþionale traumatice. Dintre adulþi, ceva mai mult
de jumãtate dintre subiecþii participanþi la experiment se identificau cu stilul securi-
zant, cealaltã jumãtate distribuindu-se aproape egal între cei cu stil evitant, respectiv
cu stil ambivalent.

DRAGOSTEA CA FENOMEN PSIHOSOCIAL
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Pornind de clasificãrile anterioare, Griffin ºi Bartholomew (1994) au nuanþat
aceste abordãri, definind patru patternuri ale ataºamentului adulþilor ºi ale aºteptã-
rilor pe care le construiesc, pornind de la respectul pe care subiectul îl cultivã faþã
de propria persoanã ºi faþã de �celãlalt� (vezi figura 1).

Patternul stilului securizant (secure style)

� anxietate scãzutã;
� nu îl evitã pe �celãlalt�;
� se implicã în relaþie.

Imagine pozitivã de sine

Patternul stilului preocupant (preoccupied
style)

� anxietate ridicatã;
� nu îl evitã pe �celãlalt;
� se implicã în relaþie.

Imagine negativã de sine

Patternul stilului evitant (dismissing style)

� anxietate scãzutã;
� îl evitã pe �celãlalt�;
� ezitant în a se implica în relaþie.

Patternul stilului temãtor (fearful style)

� anxietate ridicatã;
� îl evitã pe �celãlalt�;
� ezitant în a se implica în relaþie.

Figura 1

Desigur, ne aflãm în faþa unei sistematizãri convenþionale, ce exprimã, ca orice
ideal-tip, doar tendinþe comportamentale, majoritatea dintre noi reunind în dozaje
diferite stilurile prezentate mai sus, din care unul este predominant în dauna celor-
lalte. Pornind de la tipologiile evocate mai sus, studiile ulterioare au urmãrit funcþio-
nalitatea acestor stiluri. Astfel, s-a dovedit cã similaritatea stilului de ataºament
influenþeazã semnificativ partenerul pe care dorim sã-l avem alãturi, deopotrivã în
cadrul prieteniei autentice, ce implicã înþelegere, încredere, preocupare pentru
�celãlalt�, ºi în cadrul relaþiilor de dragoste, care presupune ºi dimensiunea eroticã
a relaþiei (Whitebeck, Hoyt, 1994). Totodatã, în cadrul unui studiu longitudinal
derulat în cadrul colegiilor canadiene, Keelan, Dion ºi Dion (1994) au evidenþiat
faptul cã subiecþii cu un stil de ataºament securizant exprimã mai multã satisfacþie,
se considerã mai împliniþi, au mai multã încredere în partener ºi se angajeazã
semnificativ mai intens în relaþie decît cei cu un stil ezitant sau ambivalent. Mai
mult, cum s-a sugerat anterior, stilul de ataºament învãþat în copilãrie se reflectã în
conduita de cuplu la vîrsta adultã (Brennan, Shaver, 1995), actorul exprimînd
preferinþa pentru partenerul care valideazã propriul sãu concept despre sine. Aºadar,
tendinþa este de a le cãuta compania celor care ne oferã un feedback pozitiv ºi care
ne acceptã aºa cum sîntem, cu calitãþile ºi defectele noastre (Swann, DeLaRonde,
Hixon, 1994). Studii recente din Statele Unite ºi din Olanda au indicat o altã
înclinaþie interesantã a cuplurilor de a califica propria lor relaþie ca fiind mai bunã
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decît relaþia altor cupluri, printr-un fenomen de autoproiecþie pozitivã (Van Lange,
Rusbult, 1995).

Majoritatea cercetãrilor din domeniu încearcã sã desluºeascã în ce constã motiva-
þia primarã în cãutarea partenerului ºi construiesc o dimensiune influentã a persona-
litãþii care mobilizeazã energia relaþionalã: sociosexualitatea, clarificatã de Simpson
ºi Gangstead (1991, 1992). Aceastã dimensiune reprezintã orientarea subiectului faþã
de �celãlalt� în registrul relaþiilor intime, luînd în considerare ºi un registru temporal,
care priveºte ºi dezvoltarea potenþialã a raportului cu partenerul, precum ºi impli-
caþiile sociale ale deciziei de a fi împreunã. Sociosexualitatea poate fi, conform
delimitãrilor enunþate, nerestrictivã, caz în care subiectul consimte sã se implice
într-o interacþiune ce angajeazã relaþii sexuale în absenþa apropierii sufleteºti ºi a
emoþiilor împãrtãºite; sau restrictivã, în care face un astfel de pas doar dacã relaþiile
sexuale se bizuie pe o angajare reciprocã ºi pe o apropiere afectivã autenticã.
Oamenii pot fi identificaþi cu destulã uºurinþã precumpãnitor în una sau alta din
aceste orientãri, iar indiciile dupã care pot fi clasificaþi sînt prezentate de cei doi
psihologi dupã cum urmeazã (vezi tabelul 2).

Tabelul 2

Sociosexualitatea
subiecþilor

Registre
comportamentale ºi

motivaþionale

Orientare sociosexualã
restrictivã

Orientare sociosexualã
nerestrictivã

Preferinþe în dragoste Preferã un partener în
dragoste care este fizic
seducãtor, cu mult sex-
appeal

Preferã un partener în dra-
goste care este amabil, cald,
înþelegãtor, credincios, loial
ºi cu care împãrtãºeºte ace-
leaºi valori ºi credinþe; care
este privit ca un potenþial
bun pãrinte, care îºi doreºte
copii

Comportament nonverbal în
interacþiunea cu un
necunoscut atractiv

Bãrbaþii: zîmbesc frecvent,
glumesc, �agaþã�, flirteazã;
rar îºi ascund privirea

Femeile: se apropie de
partener, înclinã insesizabil
capul, se apleacã discret

Bãrbaþii: zîmbesc, glumesc
ºi flirteazã rar, mult mai
frecvent fiind reþinuþi ºi oco-
lind cel mai adesea privirea
�celuilalt�
Femeile: aproape imobile
din punctul de vedere al
expresivitãþii gestuale

DRAGOSTEA CA FENOMEN PSIHOSOCIAL
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Sociosexualitatea
subiecþilor

Registre
comportamentale ºi

motivaþionale

Orientare sociosexualã
restrictivã

Orientare sociosexualã
nerestrictivã

Temeiul atracþiei exercitate
de partener

Atracþia faþã de �celãlalt�
este datoratã atractivitãþii
fizice ºi charismei sale
Subiectul este încrezãtor în
sine, mai degrabã
iresponsabil, �necredincios�,
favorizînd implicarea în
relaþii de scurtã duratã

Atracþia se stabileºte faþã de
un partener care aratã
rezonabil, fãrã sã deþinã un
magnetism personal, dar
care este stabil, responsabil,
preocupat, credincios, orien-
tat înspre întemeierea unei
familii ºi grija manifestatã
faþã de ea

Caracteristicile partenerului
curent

Este implicat într-o relaþie cu
un partener relativ neinhibat
ºi deopotrivã atractiv fizic ºi
stimulativ sexual

Este implicat într-o relaþie cu
un partener care este iubit ºi
cu care sînt toate premisele
sã rãmînã împreunã.

Dragostea, o definiþie ambiguã. Teoria emoþiilor

Constituind o combinaþie în dozaje subtile de emoþii, cogniþii ºi comportamente ce
sînt implicate în articularea unei relaþii intime, dragostea rãmîne, din cauza încãr-
cãturii sale de mister ºi iraþional, un concept greu de cuprins în cadre teoretice ºi, în
consecinþã, ºi mai greu de operaþionalizat în laboratoarele psihologilor. Mai multe
cercetãri desfãºurate la scarã globalã au atestat însemnãtatea remarcabilã ºi impactul
social important al dragostei în autoevaluarea identitãþii personale a subiecþilor.
Astfel, în 1967, întrebaþi dacã ar accepta o relaþie maritalã cu cineva care �are toate
calitãþile, dar pe care nu-l iubesc�, subiecþii unui eºantion reprezentativ din Statele
Unite au rãspuns negativ în proporþie de 65% în cazul bãrbaþilor ºi 24% în cazul
femeilor. Reluat în 1980, studiul a evidenþiat o mutaþie radicalã a centralitãþii iubirii:
80% dintre cei chestionaþi, atît bãrbaþi, cît ºi femei, declarînd cã nu s-ar cãsãtori
dacã nu ar fi îndrãgostiþi de �celãlalt� (Simpson et al., 1986, apud Boncu, 2000a,
XII, p. 5). Mai mult, un sondaj similar din 1993, aplicat pe un eºantion nord-ame-
rican de 1 000 de subiecþi, a indicat cã trei pãtrimi dintre cei interogaþi au declarat
cã �iubesc� (they are currently in love). Ce se poate înþelege, aºadar, prin ceea ce
subiecþii desemneazã prin termenul dragoste? O posibilã cale de a da o definiþie
convenþionalã pliatã pe definiþia social asumatã de omul obiºnuit ne-o oferã Robert
Baron ºi Donn Byrne (1997, p. 289). Dragostea ar fi, conform celor doi psihologi,
prietenia dintre un bãrbat ºi o femeie, reclãditã ca o relaþie de apropiere interper-
sonalã progresivã în care cei doi subiecþi ajung reciproc sã se perceapã ca potenþiali
parteneri sexuali. Desigur, într-o astfel de definiþie nu intrã fiorul inefabil al
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contopirii cu �celãlalt�, dar un concept precum cel de dragoste nu poate fi niciodatã
circumscris deplin. Sînt însã o serie de �simptome� ce sugereazã prezenþa dragostei,
iar cel mai des evocatã trãire, amintitã de psihologi, într-o asemenea situaþie este
interiorizarea unor emoþii intense în prezenþa persoanei iubite.

Perspectiva teoreticã explicînd mecanismele care se activeazã în aceste condiþii
este teoria emoþiilor, realizatã de Stanley Schachter ºi Jerome Singer (1962). Înainte
de a explica aplicabilitatea sa în cadrul temei noastre, s-ar cuveni sã lãmurim
înþelesurile principale ale acestui corpus teoretic. Pentru a pãtrunde adecvat tipul lor
de lecturã asupra unei interacþiuni psihosociale, sã ne imaginãm un exemplu în care
dragostea este asociatã cu o emoþie complexã. Cînd sîntem alãturi de persoana de
care sîntem atraºi peste mãsurã, simþim cum inima ne bate cu putere, mîinile încep
sã tremure uºor ºi, privindu-l în ochi pe �celãlalt�, descoperim cã este la fel de febril
îmbujorat ca ºi noi. Foarte probabil, sîntem îndreptãþiþi sã gîndim în acele clipe: iatã
valul dragostei! Prin urmare, o stare reciprocã de excitabilitate (registrul psihofizio-
logic) se traduce cognitiv prin calificativul �sîntem îndrãgostiþi�. Nu este la mijloc
nici o aporie, ne atrag atenþia psihologii: pentru a se recunoaºte îndrãgostit, subiectul
trebuie sã parcurgã douã stadii succesive � atracþia faþã de partener sã declanºeze o
stare de excitaþie psihofiziologicã ºi, cel mai important, subiectul sã interpreteze
trãirea sa ca fiind �dragoste�; desigur, conform definiþiilor sociale a ceea ce este
dragostea, care sînt ºi ele încãrcate de istoricitate ºi modelate cultural. Altfel spus,
dacã partenerii nu vor califica în termenii îndrãgostirii starea de excitaþie, atunci nu
vor trãi nici o emoþie aparte. Dragostea nu se poate întrupa, iatã, decît în urma unui
proces cognitiv de evaluare ºi atribuire, în care, dacã furnizãm o explicaþie nonemo-
þionalã pentru starea de excitaþie, rezultatul nu va fi trãirea unei emoþii autentice.
Bunãoarã, dacã apreciem cã accelerarea bãtãilor inimii este cauzatã de urcarea
scãrilor pentru a ajunge la apartamentul �celuilalt�, tremuratul mîinilor de faptul cã
nu ne-am odihnit îndeajuns, iar obrazul îmbujorat al partenerului de frigul nãprasnic
de afarã, e foarte probabil cã nu vom ajunge la concluzia cã �ne-am îndrãgostit�.

Stanley Schachter ºi Jerome Singer au pornit în modelul lor teoretic de la studiile
medicale ale lui Maranon din anii �20. Acesta l-a injectat epinefrinã (un excitant
senzorial puternic) unui numãr de peste 200 de pacienþi, dupã care i-a informat de
efectele inevitabile pe care le vor resimþi, dezvãluindu-le adevãratele consecinþe ale
substanþei injectabile, întru totul asemãnãtoare trãirii unor emoþii intense. Chestionaþi
asupra simptomelor pe care le-au recunoscut, trei sferturi din pacienþi au descris la
rece, detaºat, starea experimentatã ºi, în pofida faptului cã fiziologic aceasta era
similarã cu cea a unei emoþii, ei nu au calificat-o astfel, pentru cã i-au gãsit o
explicaþie nonemoþionalã: medicamentul administrat. Aºadar, în experimentul pe
care l-au iniþiat, psihologii au încercat sã verifice validitatea urmãtoarei ipoteze:
pentru a resimþi o stare de emoþie vie este necesarã trãirea unei stãri de excitaþie
puternicã interpretatã ca emoþie, iar dacã unul din aceste elemente lipseºte (excitarea
ºi interpretarea ei în termeni emoþionali), subiectul nu va trãi nici o emoþie. Experi-
mentul s-a derulat în douã stadii. În primul, subiecþilor participanþi, chemaþi pentru
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un �studiu asupra efectelor unei vitamine speciale asupra vederii�, li s-a injectat o
substanþã care mãreºte excitabilitatea psihofiziologicã (adrenalinã) ºi apoi au fost
divizaþi în trei grupuri. Celui dintîi grup i s-a dezvãluit exact tipul substanþei injec-
tabile ºi efectele sale (va declanºa o excitare considerabilã), celui de-al doilea i s-a
descris eronat efectul substanþei (va genera �mîncãrimi ºi dureri de cap�), în timp ce
ultimul grup a fost asigurat cã substanþa nu va avea nici un efect secundar. În stadiul
urmãtor al cercetãrii, subiecþii au fost conduºi într-o salã impersonalã, în care
trebuiau sã aºtepte 20 de minute �pînã medicamentul îºi face efectul�. În realitate,
experimentatorii au vrut sã urmãreascã în acest interval comportamentul subiecþilor
ºi evaluãrile lor postinjecþie. Toate cele trei grupuri experimentale au fost confruntate
cu o situaþie de interacþiune: un asistent al cercetãtorilor declanºa fie un comporta-
ment amuzant, copilãros (de genul aruncãrii la �coº� a unor ghemotoace de hîrtie
sau al confecþionãrii unor avioane din fiºele de observaþie), ceea ce predispunea
subiecþii la veselie, fie un comportament stînjenitor, agresiv (de genul impunerii
completãrii unui chestionar, în care ultima întrebare adresatã subiectului era: �De
cîte ori s-a culcat mama dumneavoastrã cu alþi bãrbaþi, cu excepþia tatãlui dumnea-
voastrã�?), generator de furie. Mai apoi, participanþii la experiment trebuiau sã com-
pleteze un formular în care erau rugaþi sã descrie stãrile trãite pe parcursul procedurii
experimentale. Ipoteza avea sã se confirme în bunã mãsurã: cei care au primit
informaþia exactã privitoare la substanþa injectatã au rãmas relativ senini, neangajaþi
ºi neatinºi de veselia sau furia contextului, cãci îºi interpretau starea ca fiind datoratã
adrenalinei. În schimb, ceilalþi, care nu dispuneau de informaþia exactã, s-au declarat
teribil de mînioºi sau, dimpotrivã, veseli, cãci starea lor era asociatã comportamen-
tului persoanei care le-a stat alãturi. S-a produs, în acest caz, una dintre cele mai
frecvente erori de atribuire în cadrul raporturilor interpersonale, etichetarea eronatã
a excitãrii. Astfel, elementele cognitive ce au mediat excitarea au fost cele care au
decis dacã starea trãitã este sau nu o emoþie ºi, mai ales, pe baza informaþiilor
contextuale, ce anume a generat-o: în acest caz excitarea i-a fost atribuitã greºit
asistentului. Un asemenea mecanism explicã de ce unele dintre însoþitoarele noastre
pot �descoperi� cît de �nesuferiþi� sînt partenerii lor tocmai în perioada sindromului
premenstrual, cînd starea accentuatã de iritabilitate este asociatã eronat cu comporta-
mentul �celuilalt�, chiar ºi în cazul în care conduita sa e cît se poate de �aºezatã� ºi
echilibratã. Dupã cum vom înþelege mai bine modelul incertitudinii în dragoste,
descris de Sharon Brehm (1988), care pleacã de la ideea cã, atît timp cît angajamentul
persoanei iubite rãmîne nesigur, suspendat, nici dobîndit întru totul, nici pierdut
definitiv, excitarea rãmîne activatã, iar �dragostea� calificatã ca intensã. Tot acest
mecanism explicã �efectul Romeo ºi Julieta� în care, cu cît tinerii ce se iubesc au de
înfruntat o ostilitate a pãrinþilor mai înverºunatã, cu atît tensiunea creatã genereazã
o stare de excitare mai neplãcutã, interpretatã ca �dragoste copleºitoare�. Pe aceastã
cale putem explica de ce experienþele legate de persoana iubitã care ne rãscolesc sau
ne stîrnesc durerea ne determinã sã o iubim ºi mai tare, cãci orice stimul ce accen-
tueazã excitarea psihofiziologicã este responsabil de sporirea pasiunii, de unde înclinaþia
noastrã fireascã e sã atribuim excitarea unui stimul asociat persoanei îndrãgite.



129

Iatã cã, în toate exemplele de mai sus, dragostea este privitã mai degrabã ca o
înþelegere eronatã a adevãratei surse a excitãrii, ceea ce, desigur, pare o evaluare
destul de neortodoxã.

Stuart Valins (1966) a plecat de la concluziile cercetãrii lui Stanley Schachter ºi
Jerome Singer ºi a introdus în procedurã o schimbare ingenioasã, care pornea de la
întrebarea: subiecþii trebuie, oare, sã trãiascã efectiv o stare de excitaþie desemnatã
drept emoþie sau este suficient ca ei sã creadã cã se aflã într-o asemenea stare?
Astfel, psihologul le-a prezentat unui eºantion de tineri, racordaþi la un EKG, o
colecþie de nuduri feminine lectate din revista Playboy. Pe parcursul derulãrii acestei
activitãþi acaparatoare pentru subiecþi, experimentatorul i-a anunþat cã vor auzi
sunetele amplificate ale bãtãilor inimii lor. În realitate sunetele erau trucate, ritmul
bãtãilor inimii rãmînînd constant, accelerîndu-se ori încetinindu-se aleatoriu. La
finalul investigaþiei, participanþii trebuiau sã evalueze pe o scalã cît de atrãgãtoare au
fost chipurile fetelor din fotografii. S-a observat cã subiecþii declarau ca fiind cele
mai atrãgãtoare fetele ce erau asociate cu accelerarea ritmului cardiac, mai puþin
atrãgãtoare cele la care ritmul se diminua ºi cel mai puþin atrãgãtoare pe cele la care
ritmul bãtãilor inimii lor rãmînea constant. Iatã cum �semnalele propriului corp�,
chiar fictive, au reprezentat o sursã de informaþie relevantã, ce a ghidat subiectul în
explicarea atracþiei sexuale. Totuºi, constatarea de mai sus nu conduce la ideea cã
starea realã de excitaþie nu mai este necesarã pentru calificarea �înfierbîntãrii� drept
atracþie. Studii ulterioare au dovedit cã modificarea trucatã a ritmului cardiac în
condiþia contemplãrii de cãtre bãrbaþi a nudurilor feminine conduce la o modificare
efectivã a ritmului bãtãilor inimii. Prin urmare, starea realã de excitaþie se declan-
ºeazã oricum. Dar procesul cognitiv al interpretãrii este, neîndoielnic, modelat
cultural înspre ceea ce, chiar nerostit, desemneazã scenariile deopotrivã acceptabile
ºi dezirabile social. Altfel spus, chiar dacã scenariul e imaginar ºi logica implicitã,
vom tresãlta, dacã sîntem bãrbaþi, în faþa frumuseþii unui nud feminin, atunci cînd
inima noastrã, fie ºi fictiv, bate mai tare ºi vom exclama (în gînd�): �Ce femeie
frumoasã!�, dar e foarte probabil cã nu vom recurge la asemenea calificative în
prezenþa aceluiaºi fond sonor al bãtãilor inimii noastre cînd privim un nud masculin.
Mai mult, cercetãrile care au reprodus experimentul lui Stuart Valins în condiþia
subiecþi bãrbaþi � fotografii ale unor bãrbaþi dezbrãcaþi � au stîrnit mai degrabã
dezgustul privitorilor, indiferent de cît de accelerate erau bãtãile inimii din �coloana
sonorã� a experimentului (Smith, Mackie, 2000, p. 450).

În perimetrul teoriei emoþiilor se situeazã ºi un alt principiu cu o largã aplicabi-
litate în explicarea schimburilor interpersonale: transferul excitãrii, care postuleazã
cã excitarea generatã de un stimul, dacã e suprapusã excitãrii cauzate de un alt
stimul, determinã o rezultantã a dublei excitãri, ce este atribuitã, printr-un proces
cognitiv, numai celui de-al doilea stimul. Printr-un asemenea mecanism se produce
o altã eroare de atribuire, în care, spre exemplu, subiecþii desemneazã ca fiind
�dragoste� excitarea produsã de un stimul complet diferit, ce nu are legãturã directã
cu persoana de care �s-au îndrãgostit�. Pentru a ilustra acest principiu, s-ar cuveni
sã amintim cercetarea echipei coordonate de Joanne Cantor (1975), ce le-a prezentat
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unor tineri, care tocmai terminaserã un exerciþiu de forþã într-o salã de fitness, cîteva
secvenþe �grãitoare� dintr-un film erotic, solicitîndu-le subiecþilor sã-ºi defineascã
starea de excitaþie pe care o resimt. Experimentul a fost condus în douã condiþii:
filmul a fost vizionat de participanþi imediat dupã exerciþiul fizic sau la cinci minute
dupã încheierea acestuia. Subiecþii din prima condiþie au asociat precumpãnitor
excitarea cu solicitarea fizicã anterioarã, însã cei din condiþia secundã au asociat-o
personajelor �fierbinþi� contemplate. Aºadar, la puþin timp dupã exerciþiul fizic
intens, subiecþii erau pe deplin conºtienþi de sursa principalã a excitãrii lor. În
condiþia cealaltã, deºi �ºi-au mai tras puþin sufletul�, excitaþia iniþialã s-a menþinut,
dar adãugarea unui alt tip de excitaþie celei reziduale a determinat o atribuire a
febrilitãþii subiectului cvasiexclusiv secvenþelor erotice.

Sînt dragostea ºi însoþitorul ei frecvent, atracþia sexualã, intensificate de factori
care nu au decît o legãturã modestã cu persoana iubitã? Numeroase studii oferã un
rãspuns afirmativ acestei dileme. Chiar ºi excitaþia neplãcutã, precum cea generatã
de frustrare, deznãdejde sau teamã, poate hrãni dorinþa de a fi cu �celãlalt�. Studiul
cel mai cunoscut care ilustreazã tendinþa descrisã anterior a fost realizat de Donald
Dutton ºi Arthur Aron (1974). În cadrul cercetãrii, autorii au încercat sã observe
dacã reacþia eroticã este amplificatã de neliniºtea provocatã de fricã. Pentru aceasta,
i-au invitat pe participanþii la experiment, toþi bãrbaþi, sã parcurgã fie un pod solid
ºi stabil, situat la aproximativ trei metri deasupra unui rîu, fie o punte suspendatã,
instabilã, latã de un metru ºi lungã de 130 de metri, situatã deasupra unei prãpãstii
ameninþãtoare, adîncã de aproape 100 de metri. În ambele versiuni, subiecþii erau
abordaþi de o tînãrã atrãgãtoare la mijlocul podului ºi rugaþi sã inventeze un mic
scenariu pornind de la o imagine datã. Mai mult, la finalul �interviului�, femeia fru-
moasã le lãsa numele ºi numãrul de telefon, asigurîndu-i pe bãrbaþii astfel �ancoraþi�
cã o vor putea suna pentru a solicita informaþii suplimentare legate de cercetarea pe
care o efectueazã. S-a remarcat faptul cã bãrbaþii în condiþia �înfricoºare� construiau
scenarii cu o tentã sexualã limpede, spre deosebire de cei din condiþia �siguranþã�,
care elaborau scenarii comune ºi �cuviincioase�. Totodatã, mai bine de jumãtate din
bãrbaþii de pe punte aveau sã o sune pe tînãra atrãgãtoare într-un interval de 48 de
ore, spre deosebire de numai cîteva cazuri izolate în cealaltã condiþie. Prin urmare,
subiecþii articulau o interpretare eronatã a excitãrii, explicînd-o prin �atracþia irezis-
tibilã� exercitatã de tînãrã (ºi se comportau conform acestei definiþii a situaþiei!), ºi
nu prin neliniºtea ºi nesiguranþa cauzate de traversarea punþii periculoase.

Dincolo de aceste remarci contrariante, aplicabilitatea unei astfel de perspective
teoretice este considerabilã, în ipostaze foarte diverse ale drumului nostru prin viaþã.
Hans ºi Michael Eysenck (1995/1999, pp. 142-143) ne sugereazã cîteva implicaþii
clinice ale teoriei emoþiilor, precum tratarea insomniei. Astfel, insomniacii cronici,
atît de agitaþi în perioada premergãtoare somnului, pot fi trataþi mai eficient prin
administrarea unui medicament placebo, nu declarîndu-le cã acel medicament le va
diminua starea de excitare, cum ar anticipa orice psiholog naiv, dar ºi orice medic
(fiind un placebo, care nu va genera nici un efect real, vor gîndi curînd cã �dacã aºa
mã simt dupã ce am luat un somnifer, înseamnã cã boala mea e grea�), ci informîndu-i



131

cã medicamentul administrat le va spori starea de excitare (raþionalizînd-o în funcþie
de noua informaþie: �Mã simt atît de agitat nu din pricina insomniei, ci din cauza
medicamentului�). În aceastã situaþie se produce o reorientare a atenþiei dinspre
problemele care îl frãmîntã pe subiect ºi care îi întreþin o stare inconfortabilã de
agitaþie înspre pretinsele efecte ale medicamentului, urmarea fiind o liniºtire autenticã
ºi treptatã a bolnavului. Studiile citate de autori relevã cã în 20% din cazuri pacienþii
au adormit mai repede în condiþia �medicament excitant�, în timp ce, în situaþia în
care au fost informaþi cã au primit un �medicament calmant�, în 40% din cazuri
pacienþii au adormit mai greu. O altã cale prin care poate fi valorificatã aceastã
teorie este prevenirea surescitãrii, îndeosebi cînd în joc sînt emoþiile neplãcute. În
loc sã îl lãsãm pe subiect sã intre într-o stare de excitare ºi sã-i desluºim mai apoi
temeiul nonemoþional al excitãrii, mai eficient este sã-i anihilãm de la bun început
supraexcitarea. Psihologul american Richard Lazarus (1983) a organizat un experi-
ment în care studenþii ce au participant erau expuºi la o serie de filme generatoare de
anxietate. Într-un film, secvenþa principalã înfãþiºa un obicei barbar dintr-un timp
imemorial: unui adolescent i se secþiona organul procreativ, iar în altul trupul unui
muncitor era strãpuns de o bîrnã ascuþitã, care-i provoca o moarte în chinuri. Mai
apoi, studenþii completau un chestionar privitor la starea lor psihologicã ºi o scalã de
anxietate. Cu toþii realizau evaluãri sumbre: erau foarte tulburaþi, emoþionaþi ºi
înfricoºaþi de succesiunea imaginilor pline de cruzime. Dacã li se sugera însã sã
priveascã primul film cu ochii unui antropolog ce urmãreºte un ritual sacru primitiv,
iar pe al doilea ca pe un film de ficþiune oarecare, unde actorul îºi juca rolul de
�muncitor care are parte de un accident neaºteptat�, starea psihologicã a subiecþilor
se ameliora considerabil, excitaþia ºi anxietatea diminuîndu-se mult sub pragul
insuportabilului. Simpla interpretare nonemoþionalã a situaþiilor neplãcute conduce
la traversarea cu bine a confruntãrii cu un context ameninþãtor. Este, desigur, o
tehnicã implicitã de autoapãrare simbolicã, generatoare cîteodatã de erori. Cãci,
dacã uneori ne înfricoºeazã un zgomot în noapte, ne vom liniºti imediat ce vom oferi
o explicaþie raþionalã de genul �iar s-a trezit cîinele vecinului care a ieºit la plimbare�.
Dacã, circulînd pe o stradã populatã, devenim însã martorii unei agresiuni grave
împotriva unui semen de-al nostru, o explicaþie cît se poate de rece ºi de �logicã� de
genul �sînt zeci de oameni în preajmã, sigur va interveni cineva� sau �oricum, nu se
moare dintr-o bãtaie� nu mai este în mãsurã sã fie adecvatã contextului, chiar dacã
pe moment ne vom asigura �liniºtea�. Diversitatea contextelor de interacþiune socialã
ne atrage aºadar atenþia asupra importanþei adecvãrii raþionamentului nostru la
originea excitaþiei pe care o resimþim, în aºa fel încît semenul nostru sã nu aibã de
pierdut de pe urma întîlnirii cu noi.

În privinþa temei noastre, dragostea nu este, desigur, numai o excitare psihofizio-
logicã calificatã drept îndrãgostire, ci un ansamblu mult mai complex de jocuri
simbolice care ne leagã de �celãlalt�, hrãnind starea de împlinire interpersonalã, iar
registrul emoþional e doar unul dintre registrele comunicãrii dintre cei doi parteneri.
Am putea aprecia însã cã sîntem îndrãgostiþi dacã nu am simþi cã inima ne bate cu
putere, gîtuindu-ne de emoþie atunci cînd sîntem alãturi de persoana iubitã?
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Tipuri de dragoste

În urma studiilor efectuate pe teritoriul psihologiei sociale a dragostei s-au încercat
unele delimitãri mai nuanþate între faþetele acesteia. Cel mai des evocatã distincþie
este între dragostea prieteneascã, presupunînd încrederea, respectul ºi susþinerea
reciprocã, ºi dragostea pasionalã, ce aduce cu sine angajarea eroticã (Aron et al.,
1989). Proximitatea ºi similaritatea favorizeazã prietenia, fãrã sã mai constituie buni
predictori în naºterea dragostei pasionale. Cea din urmã este mai degrabã un rãspuns
intens, �necontrolat� ºi deseori nerealist adresat �celuilalt�, care depinde de reacþia
sa imediatã. Atunci cînd replica este aprobatoare, pasiunea se hrãneºte din ea însãºi �
tot capitolul anterior a descris strategiile cognitive prin care ne convingem �cît de
copleºiþi sîntem de iubirea pe care o nutrim faþã de partener� �, dar se consumã mai
devreme sau mai tîrziu dacã nu se sprijinã pe temeiuri mai durabile ºi mai profunde,
precum o comuniune afectivã ºi spiritualã autenticã. Deºi lecþia de mai sus pare
simplã, ea se învaþã greu ºi �prin încercãri�, fapt ce conduce la ratarea frecventã a
aplicabilitãþii ei: mulþi semeni ai noºtri, chiar dacã nu o declarã efectiv, aºteaptã o
replicã favorabilã ºi intensã imediatã de la �celãlalt�, în primul rînd în registrul
pasional (am fi putut spune în egalã mãsurã ºi �pulsional�). Din acest motiv, sînt
foarte numeroase cazurile cînd dragostea pasionalã este unilateralã ºi genereazã
nefericire. Ca un fel de principiu al lui Thomas transferat la nivel individual, deºi
iniþial avem doar reprezentãri ale �nefericirii�, oamenii devin curînd în mod real
nefericiþi pentru cã nu se rãspunde aºteptãrilor lor, trãind un disconfort psihologic ºi
existenþial major. Un studiu realizat de Bringle ºi Winnick (1992) atestã faptul cã
peste 60% dintre subiecþii chestionaþi în cadrul unui sondaj de opinie efectuat la
nivel naþional în Statele Unite au declarat cã au trãit o experienþã a respingerii în
ultimii doi ani într-o relaþie de dragoste. Prin urmare, este foarte important sã reunim
echilibrat toate cele trei registre majore ale iubirii (fizic, afectiv ºi spiritual), pentru
a ne feri de un asemenea deznodãmînt foarte costisitor. Sugestia care se naºte este
aceea cã oamenii pot fi clasificaþi ºi dupã felul lor de a iubi, în fiecare tip cele trei
dimensiuni combinîndu-se într-un mod specific. Încercînd sã lãmureascã particulari-
tãþile unei aseemenea tipologii, psihologii au organizat o serie de experimente ºi
cercetãri calitative care sã surprindã dominantele acestora (Hendrick, Hendrick,
1993; Hendrick, Hendrick, Dicke, 1998). Astfel, în studiul citat, participanþii au
fost studenþi care erau rugaþi sã îºi aprecieze propriile relaþii de dragoste. Pe aceastã
cale, studenþii de ambele sexe erau puºi sã îºi construiascã un bilanþ al unei relaþii
�aºa cum a fost în realitate� ori sã scrie o scurtã povestire proiectivã despre �cum ar
dori sã fie� legãtura intimã cu �celãlalt�. Din combinarea acestor naraþiuni au
rezultat ºase tipuri majore, cel mai frecvent un subiect identificîndu-se cu unul sau
cu o combinaþie în ponderi diferite a douã stiluri de dragoste. Caracteristicile
principale, proprii stilurilor puse în evidenþã în studiul lui Hendrick ºi Hendrick
(1993), pot fi rezumate dupã cum urmeazã, procentele depãºind 100%, pentru cã un
subiect putea alege mai multe stiluri care îl caracterizau (vezi tabelul 3):
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Tabelul 3

Stil de
dragoste Trãsãturi

Formulãri tipice
cu care subiectul

se identificã

Procentul
subiecþilor care
s-au recunoscut
în stilul cores-

punzãtor

EROS
Dragostea
pasionalã
(passio-
nate love)

Atracþie fizicã in-
tensã faþã de parte-
ner;
Emoþii puternice
trãite în compania sa

�Cînd ne-am întîlnit înîia oarã, am
sfîrºit prin a dansa ºi a sta de poveºti
toatã noaptea. A fost un fel de dra-
goste la prima vedere.�
�Iubitul meu ºi cu mine am fost atraºi
unul de altul din prima clipã.�

34%

STORGE
Dragostea
priete-
neascã
(friend-
ship love)

Dezvoltare
progresivã a relaþiei
Absenþa unor
emoþii copleºitoare
Este întemeiatã pe
afecþiune

�Noi sîntem prieteni foarte apropiaþi,
ne împãrtãºim toate experienþele ºi trãi-
rile, dar nu cred cã prietenia noastrã
se va transforma vreodatã în iubire.�
�Dragostea noastrã este o mai
degrabã o camaraderie adîncã decît o
emoþie misticã, misterioasã.�

66%

LUDUS
Dragostea
ca joacã
(game-
playing
love)

Absenþa angajamen-
tului emoþional
Subiectul e predis-
pus sã întreþinã
simultan relaþii cu
mai mulþi parteneri

�Mã consider atrãgãtor pentru alte
fete ºi e de-a dreptul captivant sã le
las sã se înfrunte pentru mine.�
�Cîteodatã am avut doi iubiþi doar
pentru a-i face sã se descopere cu
furie unul pe celãlalt. Doar atunci mã
simþeam cu adevãrat încîntatã.�

2%

MANIA
Dragostea
posesivã
(possesive
love)

Foarte susceptibil ºi
gelos
Se întemeiazã pe
teama continuã ºi
obsesivã de a-l
pierde pe partener

�Vreau sã fim mereu împreunã. Faptul
cã nu pot sta tot timpul lîngã ea mã
înnebuneºte. Simt cã dacã nu voi fi
vigilent, mã va înºela.�
�Nu pot sta liniºtitã o clipã la gîndul
cã partenerul meu este acum cu altci-
neva. Simt cum treptat relaþia noastrã
a devenit insuportabilã, dar cu atît
mai mult vreau sã fie numai al meu.�

2%

PRAGMA
Dragostea
practicã
(practical
love)

Este dragostea
�logicã�, în care
subiectul îl cautã pe
acel partener ce
reuneºte criteriile
pragmatice de
dezirabilitate
socialã

�Cînd l-am întîlnit, am început sã
realizez cã el reuneºte toate calitãþile
posibile dorite la un bãrbat. Toate
trãsãturile fixate în lista mea obliga-
torie se regãsesc în el, precum ºi
multe altele la care nici nu visasem
înainte.�
�E o femeie la locul ei, credincioasã,
gospodinã, are grijã de copii, ce sã-
mi doresc mai mult!?�

17%
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Stil de
dragoste Trãsãturi

Formulãri tipice
cu care subiectul

se identificã

Procentul
subiecþilor care
s-au recunoscut
în stilul cores-

punzãtor

AGAPE
Dragoste
a altruistã
(selfless
love)

Generos, doreºte
sã ofere mereu mai
mult decît primeºte

�Suntem amîndoi persoane care ne
deschidem cu drag unul celuilalt, ne
dãruim reciproc, ne preocupãm de
nevoile ºi aºteptãrile celuilalt. E ca ºi
cum sufletele noastre ar fi reunite în
unul singur.�
�Aº prefera mai degrabã sã sufãr eu
decît sã-i provoc suferinþã iubitei mele.�

2%

Pe baza acestei tipologii, cercetãtorii au pus în evidenþã urmãtoarele particula-
ritãþi:

� bãrbaþii sînt într-o mãsurã mult mai mare decît femeile implicaþi în dragostea
pasionalã ºi în dragostea ca joacã;

� femeile, mult mai frecvent decît bãrbaþii, se identificã cu dragostea prieteneascã,
cea raþionalã ºi cea posesivã; mai mult, femeile manifestã o agresivitate verbalã
ºi chiar fizicã mai mare decît bãrbaþii în cadrul cuplurilor articulate pe baza
dragostei posesive;

� persoanele care au interiorizat adînc valorile religioase se angreneazã mai degrabã
în dragostea prieteneascã, cea practicã ºi cea altruistã (Hendrick, Hendrick, 1987);

� dragostea ca joacã este caracteristicã pentru subiecþii care se concentreazã în
primul rînd asupra propriei personalitãþi ºi a independenþei lor, indicatorul ce
coreleazã puternic cu acest tip de dragoste fiind un grad ridicat de self-monitoring
(Dion, Dion, 1991);

� dragostea ca joacã se regãseºte mai rar printre persoanele cãsãtorite decît printre
persoanele singure, nefiind atît de stabilã ca ºi celelalte stiluri (Grote, Frieze,
1994; Montgomery, Sorell, 1997).

Cu excepþia stilului dragostei ca joacã, toate celelalte categorii se dovedesc
durabile ºi pot fi echivalate cu adevãrate tipare relaþionale care combinã în doze
diferite gradul interacþiunii ºi intensitatea emoþionalã. O tendinþã tot mai influentã în
psihosociologia dragostei � pornind de la faptul cã aceste cinci stiluri sînt coerente
ºi trainice � a început sã le considere adevãrate trãsãturi de personalitate ale subiec-
tului. Totodatã, sînt autori care apreciazã cã stilurile evocate definesc �deopotrivã
trãsãturi durabile ºi atitudini maleabile ale personalitãþii� subiectului în relaþie
(Hendrick, Hendrick, 1986, p. 401). De exemplu, s-a dovedit în studiile celor doi
psihologi cã studenþii care declarã cã sînt �îndrãgostiþi� se regãsesc în mai multe
stiluri de dragoste simultan decît cei �neîndrãgostiþi�, diferenþã care se explicã ºi
printr-o schimbare atitudinalã. Alte cîteva corelaþii sînt semnificative: cei ce îºi
asumã o dragoste pasionalã probeazã existenþa unei stime de sine mai ridicate, spre
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deosebire de cei care se angreneazã într-o dragoste posesivã, ce sînt caracterizaþi de
o stimã de sine mult diminuatã. Hendrick, Hendrick ºi Adler (1988) au concluzionat,
de asemenea, cã, în egalã mãsurã, bãrbaþii, precum ºi femeile prezic cu destulã
precizie stilul de dragoste al partenerului, iar tendinþa se manifestã cu atît mai
pregnant cu cît relaþia a fost mai durabilã. Altfel spus, stilul de dragoste se stabili-
zeazã, manifestîndu-se întocmai ca orice altã trãsãturã de personalitate pe care
partenerul o poate anticipa la �celãlalt� (precum impulsivitatea sau exuberanþa). O
serie de alte cercetãri au indicat faptul cã dragostea posesivã coreleazã cu nevro-
tismul, nevoia de agresiune ºi nevoia de recunoaºtere socialã, iar dragostea ca joacã
coreleazã, de asemenea, cu tendinþele agresive, dar ºi cu dezinhibarea, nevoia de joc
ºi extraversia.

S-a construit de timpuriu ºi un instrument de evaluare a acestor feþe ale dragostei �
Love Attitudes Scale (LAS) � destinat sã mãsoare atitudinile subiecþilor în raport cu
cele ºase diferite tipuri de dragoste (Hendrick, Hendrick, 1986). S-a dovedit cã
anumite nuclee atitudinale din LAS coreleazã semnificativ cu stilurile de ataºament
descrise în primul subcapitol al temei. De exemplu, stilul de ataºament ambivalent
regãsit printre adulþi favorizeazã angajarea într-o relaþie de dragoste ce urmeazã
dominantele stilului posesiv (Hendrick, Hendrick, 1989).

O dilemã interesantã a ultimilor ani a fost cea legatã de eventualul transfer al
stilurilor de dragoste în alte tipuri de relaþii interpersonale, precum relaþiile para-
sociale. Aceastã din urmã categorie defineºte relaþiile în care o persoanã A ºtie totul
despre persoana B, dar persoana B nu ºtie nimic despre persoana A (Horton, Wohl,
1956). Un exemplu tipic de relaþie de acest gen este cea dintre o celebritate ºi un
admirator înfocat al ei. Prin intermediul unei scale care a mãsurat atitudinea faþã de
celebritate (The Celebrity Attitude Scale � CAS), s-au pus în evidenþã trei factori
principali, denumiþi socializanþi ºi de divertisment (regãsiþi în afirmaþii de tipul:
�Prietenul meu ºi cu mine discutãm deseori ce-a mai fãcut idolul nostru�); intens-
-personali (�Consider cã idolul la care visez mereu ar deveni partenerul meu ideal�)
ºi moderat-patologici (�Idolul meu mi se pare irezistibil ºi doresc cu orice preþ sã
învãþ obiceiurile sale. Vreau sã devin întocmai ca el� � Ashe, McCutcheon, 2001).
S-a observat cã dragostea ca joacã are o corelaþie semnificativã cu toþi cei trei factori
enumeraþi mai sus, iar dragostea posesivã coreleazã cu factorul intens personal, în
care idolul devine un fel de fantezie romanticã ce exprimã deopotrivã disperarea ºi
nevoia de securitate imaginarã a subiectului. Totodatã, femeile sînt mai romantic-
-pasional ataºate de celebritatea favoritã pînã la 20 de ani decît bãrbaþii, vîrstã dupã
care tendinþa se inverseazã (McCutcheon, 2002). Aºadar, cel puþin pe anumite dimen-
siuni, se poate remarca înclinaþia unor subiecþi care se integreazã într-un anumit stil
de dragoste de a aprecia valorile ºi de-a favoriza atitudinile proprii acelui stil ºi în
cadrul unor relaþii din alt registru decît cele de dragoste, precum relaþiile parasociale.
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Modelul triunghiular al dragostei

Robert Sternberg (1986, 1997) a construit o teorie a dragostei din perspectivã
psihosocialã care s-a impus ca o referinþã obligatorie în abordarea acestei teme ºi
care pleacã de la premisa cã dragostea reuneºte, în combinaþii specifice fiecãrui raport
interpersonal ataºant, trei registre: cel fizic, cel afectiv ºi cel spiritual. Altfel spus,
conform viziunii lui Robert Sternberg, existã mai multe tipuri de dragoste, dupã cum
unul sau altul dintre aceste registre este prevalent. Totodatã, dragostea împlinitã,
deplinã s-ar cuveni sã aducã laolaltã toate cele trei registre ale unui raport interper-
sonal. Modelul triunghiular pe care îl propune psihosociologul american combinã
pasiunea (înþeleasã ca atracþie fizicã printr-o întîlnire intensã consumatã în plan
sexual), intimitatea (ce presupune apropierea caldã a douã persoane în plan afectiv)
ºi angajamentul (care angreneazã factorul cognitiv ºi care se dovedeºte vital în
menþinerea relaþiei). Astfel, din cele ºapte tipuri posibile de relaþii care se nasc,
dragostea realã constituie cel mai adesea o împletire dintre douã sau chiar trei
registre, dupã cum urmeazã (vezi figura 2):

(prietenia adevãratã fãrã pasiune sau un angajament

de lungã duratã)

Intimitate

7. Dragostea romanticã = 3. Dragostea camaradereascã =

interioritate + pasiune intimitate + angajament

(îndrãgostiþii sunt atraºi deopotrivã fizic (prietenii de lungã duratã,

ºi emoþional unul de celãlalt, precum o cãsãtorie în care

dar fãrã angajament, ca într-o pasiunea se stinge treptat)

�iubire de-o varã�) 1. Dragostea desãvîrºitã =

                                                          intimitate + pasiune + angajament

(o dragoste completã care reuneºte toate

                                                 cele trei componente � un ideal greu de atins)

Pasiune Angajament

6. Infatuare =          5. Dragostea stupidã = 4. Dragostea vidatã =

pasiunea singurã   pasiune + angajament angajarea singurã

(dragostea pasionatã, (angajare întemeiatã pe pasiune, dar fãrã a (decizia de a iubi o altã

obsesivã, fãrã intimitate realiza un efort pentru adîncirea intimitãþii; persoanã fãrã intimitate

ºi angajament) o relaþie superficialã ce seamãnã cu �a face sau pasiune)

o curte� vijelioasã ºi orgolioasã unei femei).

Figura 2
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Studii ulterioare au confirmat aprecierile lui Robert Sternberg, constatînd pe cale
experimentalã validitatea tezelor ce susþineau urmãtorul lucru: cele mai durabile ºi
mai fericite cupluri sînt cele care combinã, în dozaje cît mai echilibrate, cele trei
componente fundamentale ale dragostei (Whitley, 1993). Totodatã, ecoul celor trei
registre (fizic, afectiv, cognitiv), precum ºi dinamica lor sînt diferite în funcþie de
gen, iar luarea în considerare a acestor specificitãþi constituie o condiþie a unui
raport interpersonal reciproc recompensator.

Un exemplu grãitor îl constituie studiul coordonat de Buss ºi Schmitt (1993, apud
Baron, Byrne, 1997, p. 300), care încerca sã rãspundã la provocatoarea întrebare:
�Cît de mult trebuie sã cunoºti o persoanã de sex opus înainte de a te angaja
împreunã cu ea într-un raport sexual?�. Selectînd un eºantion de studenþi ºi studente
din colegiile americane, cercetãtorii au rugat subiecþii sã intre într-un scenariu
proiectiv în care, pe neaºteptate, cunoºteau un partener agreabil, de care se simþeau
atraºi. Sub acoperirea anonimatului, subiecþii completau un chestionar în care
trebuiau sã-ºi exprime pe o scalã de evaluare acordul cu rãspunsul afirmativ la
diferitele versiuni ale întrebãrii: �Dacã toate condiþiile ar fi favorabile, aþi fi dispus
sã aveþi raporturi sexuale cu cineva pe care l-aþi cunoscut� în urmã cu o orã?/o zi?/
o lunã?�, continuîndu-se pînã la �cinci ani�. Dispunerea rãspunsurilor indicã o
importantã diferenþiere de gen (vezi figura 3):
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Figura 3

Dupã cum se poate distinge din prezentarea rezultatelor cercetãrii, universul de
aºteptare al partenerilor în acest registru este radical diferit: bãrbaþii ar dori în mult
mai mare mãsurã (cotele sînt de aproape trei ori mai ridicate!) sã iniþieze raporturi
sexuale cu partenerele lor la numai o orã dupã ce le-au cunoscut. În mod semnificativ,
gradul de acord al bãrbaþilor peste o orã este echivalent cu gradul de acord al
femeilor dupã� o lunã. Femeile manifestã aºadar o dozã de reþinere considerabilã,
astfel încît consimþãmîntul lor dupã o orã sau dupã o zi rãmîne, practic, neschimbat
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ºi foarte scãzut. Aºadar, nevoia de încredere ºi aprofundare a relaþiei se dovedeºte
considerabil mai importantã în cazul femeilor, care îºi apropie aºteptãrile de cele ale
bãrbaþilor, în planul vieþii intime, abia dupã doi ani. Diferenþierea de gen dispare cu
totul numai dupã cinci ani de la iniþierea relaþiei. Doar odatã consolidatã ºi pe
celelalte registre (afectiv, cognitiv), relaþia sexualã devine rîvnitã la fel de intens de
cãtre bãrbaþi ºi de femei.

Tipurile de cupluri ºi diversitatea interculturalã
a feþelor dragostei

Studiile au indicat cã, dupã ce relaþia a fost iniþiatã ºi, mai ales, dupã ce raportul de
dragoste a fost consfinþit legal prin intermediul unei cãsãtorii, cuplurile construiesc
un ansamblu de conduite sociale specifice. Atunci cînd partenerii unei relaþii con-
jugale sînt puºi sã îºi descrie retrospectiv, la doi ani dupã cãsãtorie, diferitele
patternuri relaþionale, acestea pot fi sistematizate în patru tipuri posibile de cupluri
(Johnson et al., 1992), aºa cum reiese din tabelul 4.

Tabelul 4

Tip de cuplu

Pondere socialã
Caracteristicile tipului de cuplu

Simetric
42%

Credinþele soþilor sînt egalitare.
Atît soþul, cît ºi soþia au slujbe proprii.
Sarcinile casnice nu sînt divizate dupã gen.
Soþii petrec puþin timp liber împreunã.
36% au copii.

Paralel
27%

Soþul reprezintã principala sursã de cîºtig.
Sarcinile casnice sînt divizate dupã gen.
Soþii petrec puþin timp liber împreunã.
Soþul preferã sã-ºi petreacã timpului liber cu prietenii, iar soþia în primul
rînd cu rudele.
78% au copii.

Diferenþiat
21%

Ambii soþi lucreazã, dar slujba soþului primeazã simbolic ºi financiar.
Sarcinile casnice sînt divizate dupã gen.
Soþii petrec cea mai mare parte a timpului liber împreunã ºi sînt în mod
egal implicaþi în relaþiile cu rudele ºi prietenii.
71% au copii.

Inversat
10%

Soþia este angajatã în muncã, soþul e ºomer sau neangajat.
Sarcinile casnice nu sînt diferenþiate dupã gen.
Relaþia este asemenea unei camaraderii.
Soþul îºi petrece timpul cu prietenii ºi rudele.
50% au copii.
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E important de subliniat faptul cã, indiferent de deosebirile ce apar între tipurile
enunþate, cu toate discrepanþele care se manifestã în asumarea rolurilor domestice,
asigurarea veniturilor necesare subzistenþei sau modul de petrecere a timpului liber,
nu existã un tip de cãsnicie necondiþionat mai bun. Majoritatea cuplurilor investigate,
indiferent de apartenenþa la unul sau altul dintre tipurile descrise mai sus, raportau
o experienþã conjugalã care le-a adus satisfacþii, aºezatã ºi echilibratã. Prin urmare,
funcþionalitatea cuplului, legatã îndeosebi de asigurarea satisfacþiei maritale, poate
fi întreþinutã în cadrul unor patternuri relaþionale diferite, care þin cont deopotrivã de
personalitatea partenerilor, contextul social ºi istoria relaþiei.

Legat de acest din urmã aspect � dinamica în timp a relaþiei � ºi de modul în care
atracþia interpersonalã exercitã un rol distinct pe mãsura trecerii timpului, studii
foarte recente dezvãluie prezenþa cîtorva tipare relaþionale ce se construiesc diacronic
între parteneri (Yela, Sangrador, 2001). Rugaþi, prin intermediul tehnicii autorapor-
tului, sã descrie atracþia personalã exercitatã asupra lor de partenerul de cuplu la
debutul relaþiei ºi în momentul colectãrii datelor, s-au observat urmãtoarele tendinþe:

� subiecþii înclinã în mod natural sã formeze relaþii de dragoste cu persoane
percepute ca similare din punctul de vedere al atractivitãþii (validînd deja evocata
ipotezã a potrivirii);

� tind sã perceapã soþul/soþia ca fiind puþin mai atractiv(ã) decît ei înºiºi (prin
aºa-numitul bias al proiecþiei pozitive asupra �celuilalt�);

� odatã cu trecerea timpului, efectul care înclinã sã diminueze atractivitatea fizicã
a �celuilalt� (îndeosebi din cauza obiºnuinþei) este contrabalansat de alte efecte
ce tind sã o sporeascã (precum familiaritatea sau disonanþa cognitivã).

Cercetãrile din aceastã zonã tematicã au pus în evidenþã ºi o importantã variaþie
interculturalã a tiparelor relaþionale în legãturile de dragoste. Principalele diferenþieri
apar între societãþile calificate ca individualiste, precum cele din America de Nord
ºi Europa Occidentalã, ºi cele colectiviste, de genul celor din China, Japonia sau
India. Cercetãri deja clasice (Hui, Triandis, 1986; Hofstede, 1991/1996), confirmate
de altele mai recente (Triandis, 1995; Segall et al., 1999; Kito, 2005), au descris
orientãri sociale diferite pentru cei mai mulþi reprezentanþi ai societãþilor respective.
Astfel, membrii societãþilor individualiste sînt centraþi pe þinte ºi obiective personale
(afirmare ºi împlinire de sine), iar cei din societãþile colectiviste pe þinte ºi obiective
grupale (integrare în grup, realizarea sarcinii colective). Trendurile comportamentale
care derivã din aceste matrici atitudinale ar putea fi rezumate dupã cum urmeazã
(vezi tabelul 5).

DRAGOSTEA CA FENOMEN PSIHOSOCIAL
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Tabelul 5

Societãþi individualiste Societãþi colectiviste

Trãsãturi
specifice

Accent pe promovarea interesului
propriu ºi al familiei restrînse;
comportamentul social autonom este
cel care asigurã succesul

Afirmã drepturile în dauna
îndatoririlor individuale faþã de
societate

Centrare pe spaþiul simbolic privat
Capacitatea de a lua singur decizii
corecte

Realizare de sine, iniþiativã
individualã, independenþã

Mai puþine preocupãri pentru nevoile
ºi interesele celorlalþi
Identitatea personalã se construieºte
prin articularea unor atribute indivi-
duale

Accent pe loialitatea faþã de grupul
mare, familia lãrgitã, pe aceastã cale
grupul preocupîndu-se de interesele ºi
bunãstarea subiectului individual,
printr-o strategie de dependenþã faþã
de grup
Societatea subliniazã îndatoririle indi-
viduale faþã de grup, diminuînd rolul
drepturilor individuale
Centrare modestã pe spaþiul simbolic
privat
Credinþa cã deciziile de grup sînt
superioare deciziilor individuale
Realizare prin grup, comportament
asistenþial, interdependenþã
Mai multe preocupãri pentru nevoile
ºi interesele celorlalþi;
identitatea personalã se construieºte
prin stabilirea locului simbolic în grup

Societãþi
tipice

Statele Unite, Canada, Marea Britanie,
Australia

China, Hong Kong, Taiwan, Japonia,
Singapore, India, Pakistan

Pornind de la aceste diferenþieri, s-a urmãrit modul în care societãþile diferite
influenþeazã distinct anumite registre ale relaþiei de dragoste, precum iniþierea ºi
ruperea relaþiei, rolul ºi locul intimitãþii, favorizarea unui anumit tip de dragoste
(Dion, Dion, 1993; Barbara, Dion, 2000). Principale tendinþe semnalate ar putea fi
grupate astfel:

� dragostea romanticã este apreciatã în mai mare mãsurã ca temei al cãsãtoriei în
societãþile individualiste decît în cele colectiviste;

� intimitatea psihologicã în cãsãtorie, precum ºi parteneriatul afectiv intens con-
stituie condiþii necesare ale asigurãrii satisfacþiei în cuplu ºi ale bunãstãrii
personale în mai mare mãsurã în societãþile individualiste decît în cele colectiviste,
în care importante sînt relaþiile �sãnãtoase� întreþinute cu rudele sau �familia
mare�;

� deºi valorile dragostei romantice hrãnite de individualism reprezintã specificul
celor mai numeroase cãsãtorii în societãþile individualiste, unele trãsãturi ale
individualismului psihologic fac dificilã menþinerea relaþiei dintre parteneri. Altfel
spus, intimitatea ºi independenþa sînt greu de conciliat, motiv pentru care þãrile
unde modelul cultural dominant este unul individualist deþin ºi cea mai ridicatã
ratã a divorþurilor. O abilitate relaþionalã foarte importantã, care poate contribui
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la întreþinerea relaþiei, o constituie compromisul interpersonal, ce pãstreazã
balanþa echilibratã între cerinþele afirmãrii de sine cu orice preþ ºi imperativele
intimitãþii.

Desigur, la capãtul acestui lung periplu printre feþele iubirii conturate în contexte
sociale ºi culturale atît de diverse, dincolo de toate clasificãrile sofisticate ºi tipolo-
giile generalizante, rãmîne o parte din noi care priveºte zîmbind înspre �efortul� de
cunoaºtere în care ne-am angajat, ºoptindu-ne: �Înainte de a defini ºi sistematiza
dragostea, e preferabil, pur ºi simplu, sã o trãim�.
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Construirea scenariilor sociale:
autoconfirmarea profeþiilor

Istoria conceptului

Constituind unul dintre cele mai cunoscute, mai provocatoare ºi mai controversate
scenarii implicite din psihologia socialã, asociat cu un fel de telepatie socialã,
fenomenul a fost semnalat de timpuriu în operele episcopului Jacques Bénigne de
Bossuet, în secolul al XVII-lea, sau la filosoful Bernard de Mandeville, în secolul
al XVIII-lea. Acest fenomen a ilustrat descifrarea unui mecanism travestit la nivelul
societãþii, ce a prefigurat paradigma teoreticã interacþionistã propusã în cadrul ªcolii
de la Chicago de William Thomas ºi de celebra sa axiomã privitoare la puterea
definirii situaþiei (Merton, 1949/1968, p. 475). În ultimii ani ºi psihosociologii
români i-au rezervat o tratare sistematicã fie în cadre teoretice (Iluþ, 1993; Boncu,
2000a, IX), fie în cadrul unor paradigme experimentale (Chelcea, Radu, Ciupercã,
1999), realizînd ºi o consistentã monografie asupra temei (Radu-Geng, Ciupercã,
2001). Conceptul (self-fulfilling prophecy) a fost consacrat în cîmpul disciplinei în
urma volumului de referinþã al lui Robert King Merton: Social Theory and Social
Structure (1949/1968). În cartea evocatã a liderului curentului structural-funcþionalist
se sublinia rolul creator de realitate socialã al reprezentãrii colective a situaþiei,
formulat de William Thomas (1937), ºi se postulau douã principii acþionale:

� subiecþii sociali construiesc comportamente nu numai pe baza �faptelor obiec-
tive�, ci ºi pe baza reprezentãrii pe care acele fapte le aduc cu sine, precum ºi pe
temeiul unor elaborãri imaginare ce rãspund unei forme mascate de iraþionalitate
socialã;

� aceste noi definiri ale situaþiei, chiar dacã uneori nu reflectã autenticitatea
obiectelor sociale, devin reale prin impunerea unor conduite colective convergente
cu trãsãturile sale, prin intermediul unui joc semantic subteran dobîndit prin
socializare.

În consecinþã, autoconfirmarea profeþiilor se poate defini ca tendinþa actorilor
sociali, rezultatã în urma unei definiri false, a situaþiei de a se conforma prescripþiilor
scenariului construit la nivelul imaginarului colectiv, validînd, astfel, noul înþeles
atribuit acþiunilor ºi modelînd contextul conform determinantelor sale.
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Robert King Merton califica fenomenul drept o logicã socialã perversã, întrucît
importantã nu mai este realitatea, ci felul în care ºi-o imagineazã oamenii, iar prin
puterea unei astfel de credinþe realitatea este forþatã sã intre în cadrele noii sale
definiþii prin complicitatea tacitã a actorilor sociali (1949/1968, p. 477). Mai mult,
noul curs al modelãrii realitãþii devine o confirmare a definiþiilor prestabilite la
iniþierea jocului simbolic. Prin urmare, se ajunge ca de la premise false sã se nascã
�adevãruri�, iar cunoaºterea despre context a actorilor � falsã sau adevãratã, are mai
puþinã importanþã! � este creatoare de realitate socialã, influenþînd semnificativ
conduitele lor. Aceste forme de patologie socialã sînt ilustrate în volumul lui Robert
King Merton prin cîteva exemple convingãtoare. Recurgînd la o parabolã sociologicã,
autorul ne propune sã urmãrim urmãtorul scenariu: în perioada marii crize econo-
mice a anilor �30, o instituþie financiarã puternicã ºi prosperã, Last National Bank,
este confruntatã, pe neaºteptate, cu un zvon subversiv: �Banca are probleme�.
Preºedintele ei, Cartwright Millingville, care conducea instituþia de atîþia ani cu
eficienþã, se vede ameninþat de o veste complet neadevãratã. �Pericolul falimentului,
lansat în zvon, nu are nici un temei. Este revoltãtor ceea ce se întîmplã!�, exclamã
indignat, pe bunã dreptate, domnul Millingville. Dar, ca într-un efect al bulgãrelui
de zãpadã, acþionarii principali se retrag temãtori, partenerii stabili îi urmeazã numai-
decît ºi, în cele din urmã, depunãtorii obiºnuiþi fac acelaºi pas, conform logicii: �Dacã
persoanele influente ºi cu bani s-au retras � cu alte cuvinte, cei cu informaþii �, ºtiu
ei ce ºtiu! Sã mã grãbesc sã mã salvez ºi eu�. Aºadar, în numai cîteva zile o instituþie
prosperã, solidã ºi eficientã ajunge la un faliment autentic, confirmînd profeþia. Se
subliniazã încã o datã perversitatea conflictelor sociale expresive (Coser, 1956/1982,
1968), care nu sînt construite pe baza unor clivaje autentice, ci imaginate ºi instru-
mentalizate de cei ce au grijã de noi, lãsîndu-ne iluzia libertãþii ºi a victoriei în faþa
acestor fantasme. Toate strategiile de manipulare socialã care pleacã de la identifi-
carea unui þap ispãºitor (�ungurul�, �evreul�, �þiganul�, �minerul�, �intelectualul�)
se bizuie pe un conflict expresiv întreþinut, în care mecanismul autoconfirmãrii
profeþiei se activeazã ºi în care victoria iluzorie împotriva �celuilalt� � dar cu urmãri
cît se poate de reale, cãci crima sau agresarea directã nu mai este iluzorie! � devine
o reîntãrire a convingerilor iniþiale induse. Replica acestuia, impusã în fond de agre-
siunea �noastrã�, ajunge o exemplarã dovadã a �validitãþii profeþiei� (sînt �violenþi,
perfizi, ameninþãtori�).

Robert King Merton ne mai înfãþiºeazã cum autoconfirmarea profeþiei se manifestã
ºi în cadrul raporturilor interetnice ºi interrasiale. Astfel, la începutul secolului XX,
în plinã afirmare a miºcãrii sindicale, reprezentanþii populaþiei de culoare nu erau
acceptaþi în uniunile din Statele Unite pentru cã li se reproºa atitudinea lor dupli-
citarã: �Sînt trãdãtori ai clasei muncitoare�, �spãrgãtori de grevã�. Acest stereotip
social, corelat cu modul de viaþã marginal ºi cu un capital educaþional mai modest,
i-a determinat sã se grãbeascã sã ocupe locurile de muncã ale albilor aflaþi în grevã
ºi concediaþi sub ameninþarea �Sînt atîþia care aºteaptã la porþile fabricii locul vostru�.
Patronii i-au acceptat conjunctural pe negri, instrumentînd tot scenariul, ºi, astfel,
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profeþia s-a autorealizat (negrii devenind �spãrgãtori de grevã�). Definirea situaþiei �
prin intermediul profeþiei � face parte din situaþie, conducînd la organizarea contex-
tului conform imperativelor sale (Merton, 1949/1968, p. 477).

O evaluare retrospectivã a cercetãrilor asupra acestui fenomen social controversat
aveau sã realizeze Jussim ºi Fleming în Self-fulfilling Prophecies and the Maintenance
of Social Stereotypes: The Role of Diadic Interactions and Social Forces (1996). În
bilanþul psihosociologilor americani apãreau evocate alte cîteva cazuri exemplare:

� prejudecata �evreului profitor, imoral ºi necinstit�, ce a alimentat antisemitismul
Evului Mediu, era hrãnitã mai degrabã de contextul sociopolitic restrictiv:
evreilor le erau interzise tranzacþiile comerciale cu strãinii, bunãoarã, fapt care îi
obliga sã ocoleascã legea, devenind, fãrã voia lor, întocmai ca în portretul evreului
imaginar descris mai sus;

� sclavii din America începutului de secol al XIX-lea erau consideraþi �leneºi,
proºti, superstiþioºi�. Societatea, lipsindu-i de locuri de muncã ºi de instrucþie, îi
obliga sã confirme stereotipul;

� portretul reprezentanþilor populaþiei de culoare din America zilelor noastre
pãstreazã contururile prejudecãþii rasiale, fapt dovedit cu putere în cadrul confrun-
tãrii de amploare din aprilie 1992 de pe strãzile Los Angeles-ului, cînd molestarea
unui cetãþean negru de cãtre o patrulã de poliþie formatã din cinci albi a generat
o violenþã colectivã de proporþii pe baza stereotipurilor rasiale. Cum negrii erau
priviþi ca �infractori potenþiali, violenþi de la naturã�, albii s-au simþit, conform
acestei definiþii a situaþiei, �asediaþi� ºi nevoiþi sã �controleze ºi sã stîrpeascã
rãul�. Escaladarea violenþei nu a fãcut decît sã reconfirme validitatea profeþiei.

Aplicarea fenomenului autoconfirmãrii profeþiei

Cel mai important psihosociolog care a studiat sistematic acest fenomen social
neobiºnuit a fost Robert Rosenthal. Primul experiment pe care l-a coordonat avea sã
dovedeascã activarea mecanismelor subterane ale autoconfirmãrii profeþiei chiar ºi
într-o condiþie de interacþiune puþin tradiþionalã: studenþii-subiecþi au fost solicitaþi
sã analieze modul în care ºoarecii �învaþã� sã parcurgã un labirint. Într-o condiþie
experimentalã au primit informaþia �sigurã� cã �ºoarecii sînt foarte inteligenþi�, în
cealaltã, cã �ºoarecii sînt debili�. În fapt, nici o diferenþã realã nu exista în �inteli-
genþa� ºoarecilor care au fost repartizaþi aleatoriu în cele douã condiþii. Profeþia s-a
autorealizat însã întocmai: studenþii din prima condiþie au raportat cã �ºoarecii
inteligenþi� au obþinut timpi mai buni în parcurgerea labirintului decît cei �debili�,
definirea iniþialã a situaþiei într-un mod anume determinînd �actorii� sã se plieze pe
determinantele acestei definiþii (Rosenthal, Lawson, 1964).

Pornind de la aceste intuiþii, Robert Rosenthal a organizat o serie de alte experi-
mente ce vor contura registrul aplicativ al fenomenului. Astfel, principalele domenii
unde acesta se poate regãsi sînt:
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� educaþia;
� raporturile interetnice ºi interrasiale;
� raporturile minoritate/majoritate.

Educaþia a oferit cele mai spectaculoase ºi mai consistente rezultate ale valori-
ficãrii autoconfirmãrii profeþiei prin intermediul efectului Pygmalion sau efectul
oglinzii identitare (Rosenthal, Jacobson, 1968), care înfãþiºeazã cum expectanþele
generoase de rol îmbunãtãþesc nemijlocit performanþa �celuilalt�. Simbolistica antre-
natã în acest mecanism psihosocial pleacã de la recunoaºterea puterii pozitive
conferite de un �Pygmalion� � în mitologia greacã, rege al Ciprului ºi sculptor plin
de vocaþie, care s-a îndrãgostit de propria sa creaþie, Galatheea, ºi care, prin dragostea
sa adîncã, reuºeºte sã o convingã pe Afrodita sã dea viaþã statuii � ce dãruieºte ºi este
rãsplãtit pe mãsura darului sãu. Cu alte cuvinte, în viaþã obþinem de la �celãlalt�
ceea ce aºteptãm de la el, iar puterea expectaþiilor noastre poate influenþa � într-un
mod stimualtor sau inhibitor � rezultatele sale. Robert Rosenthal ºi Leonore Jacobson
au organizat unul dintre cele mai celebre experimente ale psihologiei sociale aplicate
în educaþie, prin intermediul unui studiu longitudinal. Astfel, autorii i-au informat pe
profesorii unui liceu cã, în urma unor investigaþii riguroase � aplicarea unor teste de
inteligenþã �, unii dintre elevii liceului au obþinut scoruri prestigioase la inteligenþã,
iar alþii scoruri modeste. La sfîrºitul anului, la opt luni dupã iniþierea cercetãrii, s-a
evaluat valoarea coeficientului de inteligenþã la toþi elevii testaþi anterior. De fapt,
anunþurile iniþiale ale experimentatorilor nu erau reale, iar scorurile declarate erau
distribuite aleatoriu. Cu toate acestea, 78% dintre elevii care au fost declaraþi iniþial
�inteligenþi� ºi-au sporit în mod real coeficientul de inteligenþã cu 10 puncte în medie
pînã la sfîrºitul anului, unii dintre ei înregistrînd o îmbunãtãþire spectaculoasã, de
30 de puncte. Deschiderea profesorilor, aºteptãrile lor pozitive au generat un efect
benefic, îmbunãtãþind o dimensiune a personalitãþii �celuilalt� � în acest caz inteli-
genþa. Psihologii au observat cum, cel mai adesea implicit, profesorii le-au acordat
mai multã atenþie elevilor �înzestraþi intelectual�, i-au stimulat ºi încurajat continuu,
le-au oferit explicaþii suplimentare � într-un cuvînt, s-au implicat mai intens în relaþie,
fapt ce a condus la obþinerea unui rãspuns al elevilor convergent cu expectaþiile
iniþiale ale celor de la catedrã.

Brehm ºi Kassin (1990, pp. 134-135) sugereazã cã ar fi adecvat sã privim
autoconfirmarea profeþiei ca un proces în trei etape, în care sursa ce percepe prezenþa
�celuilalt� (perceiver) îºi formeazã mai întîi impresia despre persoana-þintã (target)
pe baza interacþiunii iniþiale sau a stereotipurilor angajate în relaþie, apoi îºi mode-
leazã comportamentul conform expectaþiilor sale ºi, în cele din urmã, �þinta�
rãspunde printr-un comportament convergent cu acþiunile �sursei� (vezi figura 1):
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Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Aºteptãrile �sursei�

Comportamentul sursei

îndreptat cãtre �þintã�

Comportamentul �þintei�
îndreptat cãtre �sursã�

Figura 1

Numeroase studii ulterioare aveau sã valideze efectul Pygmalion printr-o susþinere
empiricã considerabilã: o cercetare din Marea Britanie asupra a 4 300 de elevi,
coordonatã de Crano ºi Mellon (1978), sau o alta din Satele Unite, care a investigat
peste 5 000 de elevi ºi studenþi (Hart, 1978), aveau sã punã în evidenþã fenomenul.
Bizuindu-se pe rezultatele ºi realizînd un bilanþ al celor peste 400 de studii experi-
mentale centrate pe aceastã temã, Robert Rosenthal (1985, apud Brehm, Kassin,
1990, p. 134) argumenta cã 36% dintre performanþele academice au drept cauzã
principalã aºteptãrile pozitive ale profesorilor în raporturile lor cu studenþii.

Mai mult, aceastã investiþie de aºteptãri pozitive este foarte pregnantã, uºor
identificabilã, în pofida rezervelor manifestate de unii profesori, care apreciazã cã
îºi pot controla mesajele implicite adresate audienþei indiferent de natura acesteia,
conform cliºeului: �Indiferent dacã este o clasã bunã sau rea, eu îmi vãd la fel de
treabã�. S-a dovedit cã aºteptãrile iniþiale ale profesorilor legate de elevii ori studenþii
cãrora li se adreseazã modeleazã semnificativ expresivitatea lor discursivã ºi relaþio-
nalã. Pentru a ilustra acest fenomen, Rosenthal, alãturi de Bahad ºi Bernieri (1991),
a organizat un experiment în care o serie de profesori de liceu urmau sã �prezinte o
lecþie� timp de zece minute, imaginîndu-ºi cã se aflã în faþa unui elev cu rezultate
excelente la disciplina în care ei erau specialiºti (condiþia 1) sau a unuia cu rezultate
foarte slabe (condiþia 2). Toatã prezentarea lor era înregistratã pe video, iar discursu-
rile erau mai apoi mixate, tãiate ºi distribuite aleatoriu în scurte secvenþe de zece
secunde, fãrã sã fie însoþite de sunet. Apoi, scurtele episoade discursive le erau
prezentate unor �evaluatori�, aleºi fie din rîndul adulþilor, fie din rîndul copiilor,
care trebuiau sã precizeze �cît de bun este elevul cãruia i se adreseazã profesorul�
ºi �ce sentimente exprimã profesorul faþã de elev�. Ambele categorii de evaluatori,
în egalã mãsurã, au putut aprecia cu exactitate, fie ºi pe baza unor secvenþe atît de
sumare, ceea ce unii profesori susþin cã nu transpare în comportamentul lor, ºi
anume expresivitatea radical diferitã în funcþie de audienþã ºi de aºteptãrile iniþiale.
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Chiar ºi numai dupã vizionarea a zece secunde, fãrã sunet ºi alese la întîmplare,
copiii ºi adulþii deopotrivã identificau cu uºurinþã �cît de bun este copilul� ºi �ce
sentimente are profesorul la adresa lui�. ªi, dacã tot �nu se pot ascunde�, s-ar
cuveni, sugerau autorii, ca profesorii sã fie mai generoºi cu ceea ce le oferã elevilor
ºi studenþilor lor în raporturile interpersonale cotidiene din clasã, cãci doar astfel
darul se va întoarce îmbogãþit.

Influenþele nu sînt însã doar într-o singurã direcþie � dinspre profesor cãtre
elev �, ci bilaterale. Într-un studiu al lui Jamieson (1990), într-un liceu unde au sosit
într-un an ºcolar mai mulþi profesori noi, elevii erau anunþaþi de experimentatorii
�bine informaþi� cã dascãlii pe care îi vor avea de acum în clasã sînt deosebit de
competenþi, deschiºi, apreciaþi de corpul profesoral (condiþia experimentalã) sau nu
primeau nici o informaþie legatã de noii lor profesori (condiþia-martor). Atitudinile
pozitive construite la adresa celor de la catedrã au condus la rezultate mult mai bune
(note mai mari ºi la o mai bunã înþelegere a explicaþiilor din clasã) în condiþia
experimentalã faþã de condiþia martor, determinîndu-l pe profesor sã se plieze pe
cerinþele rolului impus de experimentator.

Sînt însã situaþii cînd aºteptãrile reunite pentru performanþã ale profesorului ºi
elevului se întîmplã sã nu se potenþeze, ci sã se inhibe reciproc. Cînd mereu se aºteaptã
performanþa maximã de la elev, acesta înclinã sã dezvolte o atitudine anxioasã, cãci
imaginea eºecului potenþial (fie el ºi minor) devine un factor perturbator important,
deturnîndu-i atenþia de la sarcina pe care o efectueazã ºi diminuînd pe termen mediu
performanþa sa globalã (Zanna et al., 1975).

Recunoscînd cã �patternul autoconfirmãrii profeþiilor este atît de comun, încît se
pot gãsi în viaþa de zi cu zi numeroase exemple care sã îl susþinã� (Merton, 1949/
1968, p. 477), sã ne îndreptãm atenþia asupra unui domeniu privilegiat al manifestãrii
sale, ºi anume teritoriul raporturilor interetnice sau interrasiale. Experimentul cel
mai celebru, care trebuie amintit în descrierea acestei relaþii, este cel deja evocat la
autoconfirmarea stereotipurilor, al lui Word, Zanna ºi Cooper (1974), în care se
promoveazã inechitãþile sociale pe baza prejudecãþilor etnice sau rasiale. Compor-
tamentul nonverbal al persoanei albe care intervieveazã este sensibil diferit în funcþie
de caracteristicile etnorasiale ale �subiectului intervievat� (un complice al experimen-
tatorului): favorizant cînd erau în faþa unui alb, discriminator cînd erau în faþa unui
negru, în pofida comportamentului identic al �candidatului�. Tot astfel, complicii
evaluatori din al doilea stadiu, atunci cînd perpetuau stereotipul comportamental din
prima fazã a cercetãrii, deºi aveau în faþã numai reprezentanþi ai WASP, induceau o
conduitã care sã se plieze pe aºteptãrile iniþiale ale �evaluatorilor�. Ca urmare a
acestui fapt, subiecþii trataþi asemãnãtor cu negrii din prima parte a experimentului
deveneau, simbolic, �negri�, adicã ajungeau retractili, inhibaþi, stînjeniþi ºi îºi
pierdeau slujba în mod �natural�, ajungînd sã interiorizeze �inabilitatea� lor.

Iatã de ce acest fenomen social pervers se cuvine ponderat prin ruperea cercului
prejudecãþii, recurgînd la strategiile descrise în capitolul anterior, plecînd însã de la
premisa cã energia socialã a definirii situaþiei este considerabilã ºi cã, odatã pornitã,
printr-un efect cumulativ, �profeþia� tinde sã se autorealizeze (Jussim et al., 2005).
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Raporturile minoritate/majoritate constituie un alt registru în care miza socialã a
activãrii acestui fenomen psihosocial este vitalã, modelul interacþiunii dintre o
majoritate cantitativã (numericã) sau calitativã (prin prestigiul ei) ºi o minoritate
redimensionînd modelele anterior prezentate, de mai redusã generalitate. Prin auto-
confirmarea profeþiilor se hrãneºte tendinþa de a diminua identitatea �celuilalt� ºi de
a menþine cu orice preþ structura socialã ºi simbolicã a unei societãþi. Aºa cum
sublinia Pierre Bourdieu (1970/1973, 1979, 1980), capitalul simbolic moºtenit se
conservã într-o societate, iar drumul prin viaþã al subiecþilor individuali sau colectivi
se scurge pe albii deja trasate, chiar dacã retorica statului democratic ºi a ideologilor
proprii modernitãþii politice nu le recunosc ca atare. Afinitãþile de asociere inter-
personalã (de la alegerea prietenilor pînã la cea a partenerului de viaþã), traseele
educaþionale (de la tipul de ºcoli ºi, implicit, de valori urmate) sau destinele
profesionale (cine devine medic ºi cine lucrãtor manual) sînt însoþite de puþine
libertãþi de opþiune autentice. �Moºtenitori� fiind, ducem cu noi în lumea socialã o
logicã implicitã a conservãrii �a ceea ce este�, chiar dacã formal declarãm cã �toþi
avem ºanse egale în viaþã� ºi cã �schimbarea este înnoitoare ºi deci necesarã�.
Desigur, o astfel de logicã va confirma stereotipurile sociale dominante. Majoritatea
defineºte o situaþie socialã ºi impune hegemonic minoritãþii ordinea lucrurilor
existentã, astfel încît minoritatea ºi-o integreazã ca �naturalã�. Pe aceastã cale se
perpetueazã un echilibru social cel mai adesea strîmb ºi inechitabil.

Într-un studiu al lui Daniels ºi Kitano (1970) se descrie deopotrivã la nivel
interpersonal ºi la nivel societal cercul vicios al autoconfirmãrii stereotipurilor.
Grupurile minoritare, cu un status social marginal ºi cu venituri scãzute, sînt
caracterizate, pe termen scurt, de o sãnãtate precarã (deseori nici nu mai apucã
�termenul lung�), precum ºi de înclinaþia de a achiziþiona bunuri ºi servicii precare,
puþinele produse pe care reuºesc sã le procure fiind de slabã calitate. Urmarea pe
termen mediu este o consecinþã fireascã a acestei opþiuni inerþiale, ºanse mult mai
modeste de a gãsi un loc de muncã ºi de a se recalifica performant, mai exact conso-
lidarea statusului social marginal ºi obþinerea unor venituri scãzute. Iatã cum cercul
se închide, iar subiectul individual sau colectiv rãmîne captiv în acest mecanism ce
se reproduce social ºi generaþional.

Societatea româneascã este un tulburãtor exemplu al activãrii acestei logici hege-
monice, în care întregi teritorii sociale, precum Valea Jiului sau judeþele din Moldova
(ca Botoºani ori Vaslui) se integreazã natural într-o ordine socialã profund injustã,
confirmatã prin consimþãmîntul nostru tacit. Cazul României este însã exemplar ºi
prin ceea ce am putea numi, într-o cheie paradoxalã, majoritãþile marginale sau
chiar majoritãþile minoritare. Sociologic majoritare, acestea îºi asociazã o margina-
litate simbolicã ºi socialã, dobîndind toate atributele specifice unei minoritãþi sociale,
în primul rînd interiorizarea stãrii de victimã. Trãim într-o Românie a marginalilor,
întrucît sãracii, femeile, minoritãþile de vîrstã (copiii, pensionarii), minoritãþile
etnice formeazã straturi sociale tot mai semnificative, majoritare în realitatea socialã
localã, care îºi dezvoltã o identitate segregaþionalã ºi autarhicã, orientatã spre
supravieþuire. Zugrãvitã în studiul lui Paul ºi Jean Michelson (1993, apud Antohi,
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1999, pp. 265-266) de la Michigan University � printr-o analogie cu modelul psihiatric
al codependenþei, internalizat de copiii proveniþi din familii abuzive, în care me-
diul dement conduce la o înlocuire a dezvoltãrii ºi evoluþiei cu strategiile de supra-
vieþuire �, România ca societate disfuncþionalã ne înfãþiºeazã o cale de abandon social
consimþit, întãrit de logica hegemonicã a corpului comunitar mai larg. Aceastã dez-
angajare individualã ºi colectivã este însoþitã de o serie de simptome precum:

� negarea evidenþelor;
� condamnarea victimelor;
� tacticile ºi discursurile de acoperire;
� eliminarea responsabilitãþii atît a victimelor, cît ºi a celor care victimizeazã;
� aprecierea victimizãrii arbitrare ca act de justiþie;
� climatul general de anxietate ºi suspiciune;
� sentimentul de nesiguranþã:
� mecanismele de autoiluzionare ºi raþionalizarea care justificã orice oroare;
� refuzul realitãþii;
� memoria selectivã, ceea ce transformã victimizarea într-o trãsãturã comunã a

contextelor violente, fie ele publice, fie private. Se cuvine subliniat faptul cã
marginalitatea este o identitate construitã social ºi nu doar o moºtenire naturalã,
iar în România se produce pe scarã largã un fenomen de instituþionalizare a
marginalitãþii. Astfel, în afara cîtorva insule de normalitate � o serie de firme
occidentale care au deschis filiale ºi cîteva iniþiative ale unor tineri pe model
democratic-participativ � cuantificabile la nu mai mult de 10% din þesutul social,
aºa cum reiese din studiile lui Dumitru Sandu (1996, 1999), România rãmîne un
teritoriu unde se împletesc tensionat falii sociale care ajung sã comunice între ele
tot mai rar ºi mai deficient ºi care încep sã trãiascã vieþi paralele, în pofida
retoricii omogenizatoare la nivelul discursului public.

Modelul teoretic al autoconfirmãrii profeþiilor

Acest mecanism psihosocial are o rãspîndire foarte largã, întîlnindu-se de la relaþia
interpersonalã diadicã pînã la raporturile imaginare dintre naþiuni, rolul imagologiei
fiind, în acest din urmã caz, limpezitor pentru înþelegerea ºi asumarea stereotipurilor
etnice asociate imaginii �celuilalt�. Nu întîmplãtor, Gordon Allport (1960) atrãgea
atenþia cã, atunci cînd naþiunile se aºteaptã sã intre în rãzboi, ele intrã cu adevãrat,
curînd, în rãzboi. Odatã ce o naþiune transmite �inamicului� expectaþiile sale, ajunge
sã-ºi punã în miºcare întreaga industrie beligerantã, fapt care determinã o reacþie
similarã în tabãra adversã, aºteptãrile iniþiale fiind confirmate. Preluînd cuvintele
autorului, �restul este, într-un sens cît se poate de literar, istorie� (Allport, 1960,
apud Brehm, Kassin, 1990, p. 135).

Mark Snyder ºi William B. Swann Jr. (1978, apud Chelcea, Radu, Ciupercã,
1999, p. 30) au pus în evidenþã caracterul circular al fenomenului ºi rolul de matrici
formative comportamentale al schemelor cognitive în formarea aºteptãrilor faþã de
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�celãlalt�. Stereotipurile sînt aºadar principalii responsabili de modelarea înþelesului
pe tiparele definiþiei situaþiei. Funcþiile principale ale schemelor cognitive sînt
(Smith, 1998):

� interpreteazã informaþiile noi din mediu, îndeosebi cele încãrcate de ambiguitate;
� îndreaptã atenþia subiectului cãtre stimulii relevanþi, care pot alimenta scenariul

social implicit (de exemplu, cãtre stimulii sociali încãrcaþi cu simboluri autoritare,
precum �pãrintele naþiei�, �cel ce are grijã de noi, oamenii simpli�, ce pot mult
mai uºor sã se regãseascã în atît de des invocatele scenarii conspirativiste la
nivelul imaginarului social românesc);

� reorganizeazã evaluãrile, memoria personalã ºi colectivã în aºa fel încît toate
achiziþiile trecute trebuie fãcute conform cu evoluþia naturalã a scenariului în
prezent (în noua luminã înþelegem de ce �þiganii ºi evreii în þarã, iar ungurii ºi
occidentalii în afara ei ne-au lucrat pe la spate dintotdeauna�, reinterpretînd în
aceastã cheie toate datele trecutului ºi anticipînd deplin �ceea ce va sã vinã�).
Astfel, subiectul social are iluzia controlului situaþiei, integrîndu-se într-o logicã
ce îl salveazã de costurile cognitive (dar ºi etice!) ale raþionalizãrii ºi viziunii
critice.

Prin urmare, atunci cînd ne integrãm în acest gen de scenarii sociale implicite,
privim lumea prin grila propriilor noastre prejudecãþi, filtrãm informaþia care ne
parvine în aºa fel încît sã întãreascã expectanþele noastre, rememorãm ºi, mai apoi,
explicãm ceea ce se petrece prin categoriile stabile ale acestei gîndiri anchilozate. Iar
expectanþele creeazã realitate socialã ºi, chiar inautentice fiind, sfîrºesc prin a fi
adeverite.

Definirea eronatã a situaþiei poate fi involuntarã, printr-o evaluare deficientã a
contextului, sau deliberatã, generînd o manipulare socialã, prin obþinerea unor
beneficii din antrenarea scenariului.

Imaginea eronatã despre o persoanã conduce la autorealizarea profeþiei ºi la
confirmare comportamentalã. Astfel, dacã ne imaginãm despre �celãlalt� cã este
deschis, prietenos, sociabil, ne vom comporta cu amabilitate de fiecare datã cînd îl
vom întîlni. Rãspunsul partenerului nostru de relaþie va fi, cel mai adesea, convergent
cu aºteptãrile noastre: el va încerca sã intre în rolul pe care i l-am creat, chiar dacã,
�de felul lui�, este mai degrabã înclinat cãtre introversiune. Atunci vom trage
concluzia fireascã: �Iatã cã este întocmai cum m-am aºteptat!�. Desigur, ne putem
imagina scenariul ºi în versiunea sa negativã, în care aprecierea noastrã în termenii
�rece, distant, arogant� îl va face sã rãspundã primirii noastre agresive mai degrabã
cu agresivitate, chiar dacã firea lui este una potolitã ºi generoasã, confirmînd ºi în
acest caz �profeþia�.

Pentru a descrie sistematic tipul acesta de joc simbolic, Snyder, Tanke ºi Berscheid
(1977) au organizat un experiment avînd ca protagoniºti studenþi de sex masculin ai
Universitãþii Minnesota, puºi sã dialogheze la telefon cu o tînãrã pe care nu o
cunosc, dar cãreia îi vãd în prealabil fotografia. Într-un caz (condiþia 1) chipul din
fotografie este deosebit de atrãgãtor, studenþii imaginîndu-ºi cã au o interlocutoare
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frumoasã, seninã, sociabilã, generoasã, iar în celãlalt caz (condiþia 2) cã vorbesc cu
o tînãrã comunã din punctul de vedere al atractivitãþii fizice ºi e mai degrabã rigidã
ºi ursuzã. Desigur, atît studenþii, cît ºi tinerele sunate la telefon, contactate pentru
acest experiment, nu cunoºteau regula jocului impusã de psihologi. Fotografiile, în
fapt, nu erau ale fetelor contactate, adevãratul lor chip nefiindu-le accesibil studen-
þilor. S-a observat cã studenþii din condiþia 1 au apreciat într-o mãsurã mult mai mare
�cãldura vocii�, �bunãvoinþa�, �graþia� fetelor (chiar dacã în realitate vorbeau cu
�Muma Pãdurii�), iar în condiþia 2 aprecierea era moderatã. Mai mult, aºteptãrile
studenþilor au modelat semnificativ rãspunsul fetelor. Astfel, studentele despre care
subiectul au crezut cã sînt frumoase s-au arãtat foarte binevoitoare, prietenoase,
comunicative ºi au avut o convorbire mai lungã ºi de mai bunã calitate (întinderea ºi
profunzimea autodezvãluirilor fiind mai consistente), în schimb studentele din
condiþia secundã, despre care interlocutorii lor au crezut cã sînt dezagreabile din
punct de vedere fizic, s-au simþit frustrate de modul cum au fost abordate, au adoptat
o atitudine rezervatã, rece, chiar agresivã, ºi au produs autodezvãluiri minime în
cadrul unor convorbiri care au durat mult mai puþin.

Pentru a explica procesele psihologice responsabile de materializarea acestui
fenomen, Darley ºi Fazio (1980) au descris mecanismul autoconfirmãrii profeþiilor
în patru etape:

1. subiectul elaboreazã anumite expectanþe faþã de �celãlalt�, observînd acþiunile
acestuia, ºi le interpreteazã pe baza trãsãturilor de personalitate pe care le-a
�descoperit� printr-un efect de confirmare perceptualã (�ajungi sã vezi ceea ce
vrei sã vezi�). Grila perceptivã filtreazã informaþia despre �celãlalt�, astfel încît
comportamentele ambigue ajung sã rãspundã aºteptãrilor, iar comportamentele
care contravin acestora sînt ocultate;

2. expectanþele încurajeazã noile comportamente ale partenerului de relaþie, care, la
rîndul lor, confirmã aºteptãrile iniþiale, iar tendinþa explicativã este de a gãsi
cauza conduitei acestuia în trãsãturile sale de personalitate, neglijînd determinanþii
situaþiei (de exemplu, rãspunsul �acru� ºi agresiv al fetelor din condiþia secundã
a experimentului anterior este asociat trãsãturilor de personalitate � �sînt insupor-
tabile ºi ursuze� �, ºi nu construcþiei speciale a situaþiei);

3. comportamentul �celuilalt� este determinat de angajarea implicitã în rolul con-
turat de iniþiatorul relaþiei;

4. în stadiul cel mai profund se ajunge pînã la conversiune, adicã subiectul supus
scenariului prescris trãieºte o realã schimbare a imaginii sale de sine, ajungînd sã
creadã cã �agresivitatea�, bunãoarã, reflectã chiar o trãsãturã de personalitate
proprie.

Se cuvine subliniat faptul cã perversitatea fenomenului autoîndeplinirii profeþiei
este cauzat ºi de contagiunea pe care o rãspîndeºte în cadrul relaþiilor interpersonale.
Un exemplu evocator îl constituie studiul lui Mark Snyder ºi W. Swann (1978), în
care doi subiecþi relaþionau pornind de la expectanþe iniþiale pozitive sau negative.
Dacã, de exemplu, imaginea despre �celãlalt� era defavorabilã ºi informaþia primitã
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sugera cã partenerul de rol �este o brutã lipsitã de scrupule�, expresivitatea comuni-
cãrii se plia pe tiparele unui schimb de replici foarte tãioase, în care �celãlalt� intra cu
hotãrîre, în pofida faptului cã a fost ales aleatoriu pentru acest �joc� ºi nu se încadra
în portret. Rãspunsul sãu agresiv nu fãcea însã decît sã confirme stereotipul de început.
Interesant este faptul cã, mai apoi, experimentatorii l-au pus în relaþie pe acest ultim
subiect cu un nou partener de relaþie �inocent�, despre care informaþia disponibilã
era neutrã. S-a observat limpede cã tiparul comportamental agresiv achiziþionat în diada
anterioarã se perpetueazã în timp, vechea victimã fiind cea care iniþiazã acum auto-
confirmarea profeþiei ce face o nouã victimã: �inocentul� care devine ºi el agresiv.

Un alt studiu coordonat de Rosenthal ºi Fode (1963) a indicat o localizare ºi mai
neaºteptatã a acestui fenomen: chiar în cadrul experimentului de psihologie socialã.
Cu alte cuvinte, experimentatorul poate influenþa prin însãºi prezenþa sa, prin
prejudecãþile sale, prin dorinþa nerostitã de a i se confirma ipotezele, aºadar prin
aºteptãrile sale rezultatele experimentului printr-un fel de autoconfirmare mascatã a
profeþiilor (adicã a anticipãrii a ceea ce se va obþine). Articolul celor doi autori a
creat o importantã dezbatere asupra aspectelor metodologice ºi deontologice asociate
acestei cãi de cunoaºtere privilegiate din psihologia socialã. Participanþii trebuiau sã
evalueze o serie de portrete ale unor necunoscuþi dupã �succesul lor în viaþã�. Dar
atenþia celor care au pus la cale procedura experimentalã era îndreptatã chiar asupra
celor ce coordonau experimentul, transmiþîndu-li-se acestora cã subiecþii au apreciat
portretele preponderent favorabil (condiþia 1) sau precumpãnitor defavorabil (condi-
þia 2). Prin urmare, între experimentatori ºi subiecþii participanþi la experiment, în
afara contactului nemijlocit ºi a intrãrii în jocul de rol impus de procedura curentã,
s-a mai adãugat o informaþie �preþioasã� de care au beneficiat primii, ºi anume
înclinaþia subiecþilor de a evalua într-un mod specific obiectul social vizat (chipurile
din fotografie pe dimensiunea �reuºitã în viaþã�). Desigur, participanþii din cele
douã condiþii experimentale nu formulaserã în prealabil nici o apreciere. Cu toate
acestea, rezultatele au fost surprinzãtoare. Fãrã sã le comunice în nici un mod
explicit informaþia deþinutã, experimentatorii au impus profeþia: subiecþii din condiþia
1 au apreciat favorabil, iar cei din condiþia 2 au evaluat nefavorabil persoanele-þintã,
printr-un fel de misterioasã telepatie socialã. Desigur, principala explicaþie legatã de
aceste rezultate este pusã în relaþie cu un anumit comportament inconºtient al
experimentatorilor, care, pe baza informaþiilor deþinute ºi a categoriilor prefabricate,
au obþinut ceea ce au vrut sã obþinã de la subiecþi, determinîndu-i printr-o expre-
sivitate subteranã sã se comporte conform aºteptãrilor. Din acest motiv, autorii vor
sugera cã efectul de experimentator, pentru a nu altera substanþial rezultatele � cãci
de influenþat le influenþeazã oricum! �, se cuvine diminuat printr-o minimã implicare
a acestuia în procedura de cercetare (prin folosirea, de exemplu, a reportofoanelor
sau a telefonului pentru transmiterea comenzilor ori înregistrarea rãspunsului),
printr-o cît mai mare izolare afectivã faþã de subiecþii participanþi � ºi, dacã este cu
putinþã, printr-o interdicþie de cunoaºtere a ipotezelor reale ale cercetãrii de cãtre cei
care intrã în contact nemijlocit cu subiecþii (adevãraþii iniþiatori ai experimentului
trebuind sã apeleze la experimentatori intermediari).
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Cum ar putea fi însã întrerupt lanþul confirmãrii profeþiei? Dacã urmãrim
modelul propus în figura 1, vom înþelege cã existã douã verigi care pot fi slãbite sau
chiar întrerupte. Astfel, în prima etapã � transferul expectaþiilor �sursei� în compor-
tamentul sãu faþã de �þintã� � vom înþelege cã, în cele mai multe situaþii, interacþiunea
subiecþilor sociali are loc pe o bazã de cunoaºtere minimã (cunoaºterea fie este
redusã din cauza contextului, fie este întreþinutã deliberat astfel). Dar, cînd �sursele�
sînt puternic motivate sã caute adevãrul despre �celãlalt�, sã îl considere ca un
partener pentru un proiect comun, atunci cunoaºterea autenticã a partenerului aduce
cu sine informaþii pline de acurateþe, care infirmã aºteptãrile iniþiale, fapt ce deter-
minã ruperea primei verigi (Darley et al., 1988). De exemplu, cînd cineva se des-
chide cãtre �celãlalt� într-un mod neprietenos, se poate întîmpla ca subiectul-�þintã�,
exprimînd nevoia de dezvoltare a relaþiei ºi fiind motivat sã-ºi consolideze o imagine
de sine pozitivã, sã nu ajungã sã cadã în capcanã ºi sã se comporte într-o manierã
prietenoasã, pentru a infirma expectaþiile negative injuste (Ickes et al., 1982).

Totodatã, ºi a doua verigã a lanþului poate fi întreruptã (comportamentul �sursei�
determinã comportamentul convergent al �þintei�). În cele mai multe cazuri prezen-
tate pînã acum, �þinta� nu era conºtientã de pãrerea deformatã a �sursei� (de exemplu,
elevii din experimentul lui Robert Rosenthal nu ºtiau nimic despre �clasamentul� lor
în urma anunþului experimentatorilor, care modelau aºteptãrile profesorilor). S-a
observat cã, dacã �þinta� devine conºtientã de aceste evaluãri false, este motivatã sã
elaboreze tactici de influenþare a �sursei� pentru abandonarea aºteptãrilor neadecvate
(Hilton, Darley, 1985). Aºadar, subiectul-þintã nu este niciodatã un actor pasiv. La
urma urmei, ºi �þinta� îºi are de îndeplinit propriile sale profeþii.

Scenarii perverse în grup: deindividualizarea

Deindividualizarea se poate defini ca starea psihicã a subiecþilor care considerã cã
nu mai pot fi identificaþi, datoritã unor cauze de naturã fizicã (de exemplu, întune-
ricul) sau de naturã socialã (de pildã, starea de mulþime � Chelcea, 1999, p. 112).
Trãsãtura principalã a acestui proces de diminuare a fiinþei este nonidentificabilitatea,
care determinã o trãire a pierderii identitãþii.

Teoria psihosociologicã a deindividualizãrii porneºte de la intuiþiile sugerate în
cãrþile clasice ale lui Gustave Le Bon, îndeosebi în lucrarea sa Psihologia mulþimilor
(1895/1990), în care se descrie mecanismul ce se activeazã prin imersarea subiectului
în grup, fapt ce conduce la diluarea sentimentului de responsabilitate socialã. Mai
mult, starea de mulþime genereazã fenomene precum sugestia, imitaþia, formarea spi-
ritului de grup ºi gregaritatea, exprimate printr-o adevãratã explozie a emotivitãþii ºi
iraþionalitãþii sociale transferate în comportamente instinctuale, agresive ºi antisociale.

Conceptul a fost preluat, prin opoziþie, din gîndirea lui Carl Gustav Jung ºi
reprezintã o noþiune contrapusã procesului de individuaþie. Individuaþia apare la Carl
Gustav Jung ca un proces vital în teoria dezvoltãrii personalitãþii, prin care se
produce o diferenþiere progresivã ce se finalizeazã prin formarea personalitãþii
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individuale autonome, unitare ºi creatoare: �Întrebuinþez noþiunea de individuaþie�,
afirmã Jung, �în sensul acelui proces care produce un individ psihologic, adicã o
unitate separatã, indivizibilã, un întreg�� capabil de �a deveni propriul sine� (Jung
1939/1996, p. 404). Astfel, deindividualizarea devine procesul de diminuare progre-
sivã a individualitãþii subiectului, adicã de pierdere a capacitãþilor sale de afirmare
independentã, unitarã ºi creatoare.

Factorii principali responsabili de apariþia deindividualizãrii sînt consideraþi a fi:

� anonimatul;
� diminuarea conºtiinþei de sine.

Anonimatul este un factor hotãrîtor în declanºarea procesului de pierdere a
identitãþii prin sentimentul anesteziant asupra responsabilitãþii generat de pierderea
în mulþime, ce este însoþit de un comportament pulsional, în care evaluãrile etice sînt
suspendate. Festinger, Pepitone ºi Newcomb (1952) dovedesc pe cale experimentalã
cã deindividualizarea nu se produce doar în mulþimi amorfe, tranzitorii, ci ºi în
grupuri uºor localizabile, stabile, indiferent de funcþiile ºi de mãrimea grupului.
Apartenenþa la grup conduce la o diminuare a constrîngerilor interne, subiectul
nemaifocalizîndu-ºi atenþia asupra propriei interioritãþi. În consecinþã, grupul ca
întreg capteazã acum întreaga atenþie a membrilor sãi, depersonalizîndu-i. Mai mult,
subiecþii sînt mai atraºi de grupurile care le-au îngãduit deindividualizarea.

Într-un experiment evocator realizat de Singer, Brush ºi Lublin (1965), subiecþii
erau îmbrãcaþi în halate de laborator albe, largi, identice, impersonale (condiþia
experimentalã) sau în haine obiºnuite, distincte (condiþia-martor). Ambelor grupuri
li se prezintã mai apoi o definiþie a literaturii pornografice conform convenþiilor
Curþii Supreme din Statele Unite, precum ºi un pasaj din romanul lui D. Herbert
Lawrence Amantul doamnei Chatterley. Confruntaþi cu cele douã obiecte sociale
relevante, subiecþii sînt puºi sã comenteze în grup pasajul literar. Deindividualizaþi,
participanþii din condiþia experimentalã au produs discursuri mult mai obscene,
relativizînd sensibil standardul �impus� al pornografiei, faþã de participanþii din
condiþia-martor, care erau identificabili.

Momentul-reper în analiza fenomenului este legat de numele lui Philip Zimbardo
ºi de studiul sãu �The human choice: Individuation, reason and order versus
deindividuation, impulse and chaos� (1970), în care autorul izoleazã principalii
factori ce genereazã deindividualizarea, printre care, alãturi de anonimat � apreciat
ca factor central �, sînt amintiþi ºi:

� activitatea în grup;
� mãrimea grupului;
� iresponsabilizarea;
� remodelarea perspectivei temporale, prin privilegierea prezentului, expulzarea

trecutului ºi a viitorului din evaluarea de sine;
� excitarea senzorialã intensã (de exemplu, muzica hard);
� implicarea nemediatã în act;
� inducerea unor stãri de conºtienþã modificatã (prin alcool, euforizante, droguri).
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Totodatã, comportamentele asociate sînt caracterizate prin:

� impulsivitate;
� trãiri afective paroxistice;
� iraþionalitate;
� regresivitate;
� ignorarea stimulilor externi.

Philip Zimbardo (1970, apud Boncu, 1999a, pp. 175-183) a realizat mai multe
cercetãri care au pus în evidenþã manifestarea acestor factori. Astfel, într-un prim
experiment, autorul a subliniat importanþa dimensiunii grupului ºi a ambianþei
culturale asupra deindividualizãrii. Scenariul construit de psihosociolog a prevãzut
abandonarea unei maºini vechi de zece ani fãrã numãr de înmatriculare ºi cu capota
ridicatã pe o stradã mãrginaºã, în douã arii culturale ºi cu densitãþi populaþionale
diferite: o mare metropolã (New York), respectiv un oraº mic (Palo Alto). Apoi,
comportamentul vizat era legat de urmãrirea prin intermediul unei camere video a
oricãrui prezumtiv atac de vandalism. În New York psihosociologul nu a avut de
aºteptat prea mult: la numai zece minute dupã abandonarea maºinii, doi adulþi ºi un
minor au furat destinºi acumulatorul ºi radiatorul, iar dupã 72 de ore de la pãrãsirea
maºinii, din aceasta a mai rãmas doar caroseria. În cele trei zile s-au succedat nu mai
puþin de 23 de �intervenþii� ale trecãtorilor. Acelaºi tip de maºinã, abandonatã în
condiþii similare la Palo Alto, a rãmas însã neatinsã. Singurul care s-a apropiat de
maºinã a fost un trecãtor ce i-a coborît capota pentru cã începuse sã plouã. Iatã cum
o mare metropolã, prin numãrul mare al locuitorilor ºi normele sociale care favori-
zeazã devianþa, potenþeazã deindividualizarea, spre deosebire de micile oraºe, unde
indentificabilitatea subiecþilor este mult mai probabilã ºi unde normele sociale
încurajeazã valorile cooperãrii.

Interesîndu-se de numeroasele cazuri de violenþã colectivã, Philip Zimbardo a
descris modul în care o mulþime formatã din 200 de studenþi ai Universitãþii din Oklahoma
au încurajat un sinucigaº sã-ºi ducã la bun sfîrºit intenþia, ipostaziind un caz extrem
de derivã eticã, în care responsabilitatea individualã a celor din grup s-a dizolvat în
gregaritatea mulþimii. Tot astfel, Mann a studiat colecþia New York Times din perioada
1964-1980 ºi a înregistrat 21 de situaþii de sinucidere publicã, dintre acestea jumãtate
(zece cazuri) producîndu-se cu sprijinul �galeriei�. Elementele favorizante ale deindi-
vidualizãrii, evocate de Mann, sînt întunericul, distanþa mare dintre victimã ºi
�galerie�, cãldura excesivã ºi numãrul mare al martorilor (de ordinul sutelor).

O asemenea constatare, care evidenþiazã efectul mulþimilor amorfe ºi omogeniza-
toare, este ilustratã copleºitor într-un caz dramatic de deindividualizare ce determinã
comportamentul antisocial: �cazul Kitty Genovese� (caz real al unei femei ucise
brutal în New York în martie 1964, într-un episod de o violenþã extremã ce a durat
45 de minute, sub privirile a 38 de vecini-martori care, în dosul ferestrelor, au auzit
strigãtele victimei, dar nu au fãcut nimic pentru a o ajuta). Acest episod a determinat
un amplu demers de cercetare a fenomenului agresiunii sociale, în vederea activãrii
ºi valorificãrii comportamentului responsabil, prosocial (Rosenthal, 1964; Darley,
Latané, 1968; Krupat, 1975; Batson, 1998).



157

Studiind impactul variabilei independente principale (anonimatul) asupra variabi-
lei dependente (comportamentul agresiv), Philip Zimbardo (1970) a construit urmã-
toarea procedurã experimentalã: subiecþii erau studente îmbrãcate în halate albe,
foarte largi, cu glugi ce le mascau chipul à la Ku-Klux-Klan, în care anonimatul era
subliniat ºi, pe de altã parte, studente îmbrãcate obiºnuit care purtau în piept o
insignã ca un semn al individualitãþii lor. În ambele situaþii, participanþii efectuau un
interviu cu o persoanã-þintã, complice a experimentatorului, ce construia un compor-
tament fie agreabil, onest, deschis, fie egoist, dificil, închis. În cele din urmã,
studentele le aplicau �victimelor� ºocurile electrice pe care le considerau �meritate�.
În condiþia asigurãrii anonimatului, ºocurile electrice erau foarte intense ºi prelungite,
indiferent de comportamentul generos sau dezagreabil al �victimei�, însã în condiþia
precizãrii identitãþii, ºocurile erau foarte reduse � cu atît mai reduse cu cît �victima�
se dovedea mai sincerã ºi mai onestã. O astfel de constatare întãreºte concluziile
experimentului lui Stanley Milgram (1974, apud Drozda-Senkowska, 2000, p. 72),
în condiþia presiunii explicite a autoritãþii, ce înfãþiºa un prag al obedienþei la fel de
ridicat ºi în situaþia în care victima proba alte semne ale fragilitãþii ºi neputinþei (�are
ºi probleme cardiace�).

Într-un alt experiment din acelaºi registru (Diener et al., 1976, apud Boncu,
1999, pp. 179-180) este descris un scenariu amuzant în care o serie de subiecþi copii
cu mãºti specifice, în ziua de Halloween, �colindau� pe la 27 de case fie singuri
(condiþia-martor), fie în grup (condiþia experimentalã), fiind primiþi cu cãldurã de o
serie de gazde adulte. Acestea le ofereau cîte o bomboanã dintr-un vas care se gãsea
pe masã ºi, sub un pretext oarecare, se retrãgeau brusc din living. Variabila depen-
dentã era reprezentatã de numãrul de bomboane pe care copiii le �furau� dupã ce
gazda se retrãgea în grabã. S-a observat cã în situaþia de grup (anonimat asigurat)
copiii luau un numãr considerabil mai mare de bomboane decît în condiþia identifica-
bilitãþii lor, atunci cînd erau singuri.

O altã sursã importantã a deindividualizãrii o constituie diminuarea conºtiinþei de
sine, subliniatã într-un studiu al aceluiaºi Diener (1980), în care se indicã faptul cã
factorii situaþionali din grup împiedicã subiectul sã fie focalizat pe propria sa
interioritate. Subiectul îºi oculteazã conºtiinþa de sine ºi îºi inhibã capacitatea de
autoevaluare, generînd o conduitã în care nu mai delibereazã asupra a ceea ce trebuie
fãcut, lãsînd grupul sã decidã în locul sãu. Viaþa cotidianã oferã numeroase exemple
în care trãim aceastã pierdere a identitãþii, ajungînd sã nu ne mai autoevaluãm
comportamentele: de la filme pasionante ºi telenovele pînã la lectura unor cãrþi
acaparatoare ce ne prind într-o �vrajã� din care �ne trezim cu greu� pentru �a reveni
în lume�. Astfel, cînd factorii situaþionali nu mai stimuleazã deindividualizarea, ne
reîntoarcem la identitatea de sine.

Aºadar, deindividualizarea se cuvine privitã într-o grilã mai neutrã, nefiind cu
necesitate antisocialã, ci constituie mai degrabã o asumare a unei identitãþi tranzitorii
care poate fi însã uºor instrumentalizatã. Cu cît grupul este mai mare ºi mai omogen,
cu atît comportamentele dezinhibate sînt mai pregnante ºi conºtiinþa de sine cunoaºte
o diminuare mai accentuatã.
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Dramaturgia socialã

Lumea socialã ca scenã sau recuperarea subiectivitãþii

Curentul interacþionismului simbolic dinamizeazã relaþia interpersonalã ºi intergru-
palã prin intermediul unor concepte dramaturgice ºi aduce cu sine o reumanizare a
socialului. Astfel, metafora epistemologicã a aviatorului, cel ce descoperã noul
teritoriu al cunoaºterii pe baza conceptelor anterioare, a hãrþii mentale învãþate, care
îi ordoneazã înþelegerea a �ceea ce se vede� ºi are avantajul viziunii întregului, a
structurii ºi relaþiilor globale ce caracterizeazã obiectul cunoaºterii (perspectiva
structuralistã), se cuvine înlocuitã cu metafora paraºutistului, cel care se lanseazã în
lumea pe care vrea sã o desluºeascã ºi sã o �exploreze la sol�, unde faptele au
prioritate în faþa conceptelor prefabricate, iar cunoaºterea trebuie construitã local,
pas cu pas, fãrã sã-ºi mai revendice perspectiva întregului ºi a definitivului (perspec-
tiva interacþionist-fenomenologicã). Dacã în prima viziune adevãrul troneazã în spiri-
tul iscoditor al omului de ºtiinþã, dezvãluit pe baza raporturilor esenþiale descoperite
prin privirea fixatã asupra teritoriului investigat, dar în care prezenþa vie a omului
concret este prea mãruntã pentru a intra în tiparele categoriilor înglobante, în a doua
avem de-a face cu adevãruri ce recupereazã prezenþa omului în lume, autonomia sa,
printr-o întîlnire nemijlocitã, în care sensul cãlãtoriei alãturi de �celãlalt� se con-
struieºte printr-un schimb neîntrerupt de subiectivitãþi. Conform acestui principiu,
�subiectivitatea mea pãtrunde în subiectivitatea ta, iar întîlnirea dintre noi este
singura care poate lãmuri adevãrul nostru, cel ce ne hrãneºte identitatea ºi orienteazã,
în cadrele structurale supraordonate, destinul pe care-l împãrtãºim împreunã�.

Printr-un astfel de demers se recupereazã subiectivitatea socialã, ce devine un
actor tot mai influent pe scena unde se deruleazã spectacolul istoriei. Rolul de
prim-plan atribuit subiectivitãþii nu a avut însã dintotdeauna pregnanþa ºi vitalitatea
asumate astãzi. Mai mult, natura subiectivitãþii valorificatã în studiile din domeniul
ºtiinþelor sociale s-a reconfigurat continuu, pliindu-se pe evoluþia marilor curente
epistemologice contemporane.

În lucrarea de faþã vom înfãþiºa modul în care s-a produs interferenþa dintre
canonul discursului ºtiinþific ºi prezenþa în cadrul acestuia a subiectivitãþii sociale.
Totodatã, vom face treptat transferul de la nivelul interpersonal ºi poziþional înspre
cel de maximã generalitate, al ideologiilor ºi mentalitãþilor (Doise, 1982). Pentru a
oferi o ilustrare convingãtoare a �duelului� structuralism-interacþionism, ne vom
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îndrepta atenþia cãtre o ºcoalã de gîndire care a comunicat atît de fertil cu reflecþia
psihologului sau a sociologului, propunîndu-ºi deliberat, încã de la întemeierea sa,
în 1929, sã confere subiectivitãþii avanscena în înþelegerea mersului istoriei. Vom
urmãri aºadar evoluþia ªcolii de istorie a mentalitãþilor � cunoscutã sub numele de
ªcoala de la Annales � ºi vom parcurge mutaþiile ce se produc sub impactul noilor
paradigme epistemologice. Subliniem faptul cã vom aduce în atenþie în capitolele
urmãtoare un tip de demers recuperator al subiectivitãþii sociale, prin descrierea
unui exerciþiu de cunoaºtere tot mai exersat în domeniul ºtiinþelor umaniste � istoria
oralã �, ca o ilustrare a modului în care se construieºte astãzi sensul atribuit
fenomenelor sociale în cheie interacþionistã.

Atunci cînd Marc Bloch ºi Lucien Febvre puneau bazele proiectului Annales
d�Histoire Economique et Sociale, pe lîngã dialogul interdisciplinar propus, reuma-
nizarea ºi problematizarea istoriei, se evoca, în primul rînd, necesitatea regãsirii
unui nou subiect istoric activ, capabil sã îi ofere cercetãtorului societãþii un aparat
conceptual prin care sã depãºeascã deriva pozitivismului (Bloch, 1924/1997, 1939/
1998, Febvre, 1938, 1942/1996/1998). Mentalitatea ºi-a asumat atunci acest rol.
Privitã ca o structurã, aceastã subiectivitate socialã de profunzime, globalã va dobîndi
la Fernand Braudel puterea unui determinism �tare�, prin care deseori actorul social
era deposedat de autonomia miºcãrii printre constrîngerile conjuncturilor istorice
(1969/1996). A treia generaþie de �analiºti� va recupera subiectivitatea socialã, dar
la un alt nivel de generalitate, prin care libertatea subiectului istoric era reconfir-
matã. Mai mult, prin intermediul demersului realizat de Jacques Le Goff, liderul
acestei generaþii, se propunea înglobarea unor noi obiecte, precum istoria imediatã,
marginalii, corpul, manierele de a mînca, dragostea, riturile de trecere, limbajele,
miturile, imaginarul (Le Goff, 1978/1998, p. 10). Se sublinia, totodatã, faptul cã,
deºi istoria �nu a încetat ºi nu trebuie sã înceteze sã aibã în orizont... modelele
globalizante�, ea se va îndrepta spre �reîntoarcerile echivoce�, îndeosebi cãtre
eveniment, vãzut asemenea unui �vîrf de aisberg�, cristalizator ºi revelator de
structuri, dar ºi înspre istoria-povestire, biografie, istoria-politicã (Le Goff, 1978/
1998, p. 15).

Recunoscîndu-se situaþia paradoxalã prin care, pe mãsurã ce se invoca recurent o
�crizã a istoriei� (o altã obsesie a epistemologilor secolului XX), cercetarea istoricã
atingea o dezvoltare fãrã precedent, proiectul lui Jacques Le Goff substituia vechea
analizã a societãþilor ºi economiilor cu studierea culturilor ºi a subiectivitãþii sociale,
realizînd transferul de la centrarea pe date obiective (starea forþelor de producþie,
succesiunea anilor buni ori sãraci, repartiþia globalã a producþiei) la investigarea
datelor subiective ale prezenþei omului în lume (1978/1998, p. 11).

Se producea, astfel, o schimbare de proiect prin modificarea schemelor temporale
de referinþã, prin furnizarea unor sisteme de explicaþii plurale, dar ºi prin exersarea
unor atitudini de genul �totul este bun�, ce conduce la acea histoire en miettes
(istorie în fãrîme).

Acest fragmentarism incipient (care se sincronizeazã cu afirmarea postmodernis-
mului!) va fi reconfigurat de viziunea ultimei generaþii a ªcolii de la Annales.
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Pregãtind cea de-a 60-a aniversare a Analelor, se va anticipa mutaþia epistemologicã
a actualitãþii într-un articol-program interogativ: �Histoire et sciences sociales. Un
tournant critique?� (Annales, E.S.C., nr. 2/1988, pp. 291-293), reunit în jurul
evaluãrii-bilanþ: �Ni se pare cã a sosit vremea incertitudinilor�. Astfel, într-un peisaj
intelectual în continuã miºcare, se apreciazã cã paradigmele dominante ºi-au pierdut
capacitãþile structurante, impunîndu-se noi alianþe, noi frontiere, noi convenþii reto-
rice. Totodatã, noile teme solicitau ecoul celor mai reputaþi membri ai ºcolii asupra
provocatoarei conjuncturi epistemice, cu ocazia apariþiei numãrului jubiliar.

Echipa din jurul lui Bernard Lepetit, dar ºi vechii �analiºti� formuleazã diagnos-
ticul prezentului în Annales, E.S.C., nr. 6/1989. Ideile forþã sînt reunite în �Tentons
l�experience�; sã le parcurgem sub forma unor imperative moderate:

� operaþionalizarea nuanþatã a temporalitãþilor: �Astãzi, atenþia acordatã eveni-
mentului ºi resurecþia unui anumit istoricism semnaleazã cã intuiþia iniþialã
(exersarea excesivã a permanenþelor � n.n.) este pe cale sã-ºi epuizeze efectele.
Metafora etajãrii planurilor istoriei ºi grija particularã acordatã fenomenelor de
lungã duratã sînt însoþite de riscul de a uita procesele prin care survine noul. În
momentul în care teoriile autoorganizãrii redescoperã cã viitorul este simultan
puþin previzibil, dar îºi extrage întregul conþinut din trecut, istoricii singuri încep
sã rãmînã tãcuþi� (Lepetit, 1989, p. 1317). Astfel, trebuie cunoscute toate
temporalitãþile, influenþele lor reciproce, dupã cum trebuie înþeles faptul cã
decalajele sînt creatoare. Istoria e în egalã mãsurã ireversibilã, imprevizibilã ºi
determinatã, iar fiecare societate este într-o continuã reconstrucþie de sine;

� depãrtarea de modelul funcþionalist ºi structuralist în favoarea unei analize în
termeni de strategii, ce reintroduc memoria, învãþarea, incertitudinea, negocierea
în inima jocului social;

� focalizarea pe identitãþile sociale, privite ca realitãþi dinamice, construindu-se în
faþa problemelor cu care se confruntã actorii sociali; pe aceastã cale importantã
devine studierea exerciþiului puterii, prin care se pot exploata resursele unei
situaþii;

� centrarea pe actorii sociali angajaþi în jocul social, ce se redefinesc în permanenþã
în cadrul unui înnoit obiect al istoriei, organizarea socialã;

� infuzia de relativism. Conform acestei perspective, istoria nu produce niciodatã
decît comentarii, adicã modele de inteligibilitate, de unde metafora socialului ca
text, prin care cititorul participã activ la producerea sensului;

� reglajul diferit al opticii prin dobîndirea deprinderii de a asocia fiecãrei lecturi o
grilã diferitã asupra realului (fãrã a uita cã nu existã o opoziþie micro/macro, ci
doar o complementaritate nuanþatã);

� necesitatea regîndirii interdisciplinaritãþii, în care împrumutul �sãlbatic� de
odinioarã a fost pãrãsit datoritã unei specializãri continue, ce a condus la multi-
plicarea provinciilor inedite, dar ºi la primejdia unei noi închistãri.

Istoria devine prima dintre ºtiinþele sociale ce se lanseazã într-un amplu proiect
de redefinire, prin care îºi expune public interogaþiile ºi incertitudinile, în condiþiile

DRAMATURGIA SOCIALÃ



DE LA RELAÞIILE INTERPERSONALE LA COMUNICAREA SOCIALÃ162

depãºirii definitive a hegemonismului disciplinar; astfel, �ºtim cu certitudine cã
nici o paradigmã majorã nu-ºi mai revendicã ordonarea, ºi cu atît mai puþin
unificarea cîmpului ºtiinþelor sociale (s.n.)� (Lepetit, 1989, p. 1321).

Sinteza cea mai cuprinzãtoare a viziunii ultimei generaþii va fi furnizatã în volumul
Les formes de l�expérience. Une autre histoire sociale, coordonat de Bernard Lepetit
(1995). Ideile centrale susþinute în aceastã lucrare ar putea fi rezumate dupã cum
urmeazã:

� în universul ºtiinþelor sociale timpul veleitãþilor imperialiste a trecut;
� dacã istoria este scriiturã, raþionamentul istoric nu e reductibil nici la o duplicare

a realului, nici la o amenajare lingvisticã � istoria este deopotrivã discurs ºi
tehnicã de cercetare (prin procedee critice). Istoria devine o tehnicã fondatã prin
manipulare (arhive, serii, contexte, straturi, ipoteze) ºi experimentare;

� se impune o reordonare a centrelor de interes ale istoriei � centrale devin
problematica identitarã ºi studierea legãturilor sociale (Lepetit, 1995, p. 12);

� ne aflãm în miezul cristalizãrii unei noi paradigme, ilustratã de mutaþii semnifi-
cative în toate disciplinele:
� de la lingvistica saussurianã la semantica situaþiilor;
� de la determinismul prin habitus la pluralitatea lumilor de acþiune;
� de la raþionalitatea substanþialã a actorilor economici la convenþiile ºi raþiona-

litatea proceduralã;
� de la antropologia structuralã la studierea efectelor istoricizãrii culturilor.

Istoria participã la aceastã largã miºcare, îndeosebi prin modalitãþile de amenajare
a socialului ºi prin practicile interindividuale ºi colective ce fac jocul comprehensiunii
socialului.

Calea de urmat este cea a unei cunoaºteri praxiologice, prin centrarea pe actor.
Esenþialã devine competenþa inductivã, în care orice cãlãtorie prin social trebuie sã
porneascã de la premisa cã normele ºi valorile sînt polisemantice, contextuale, nu pot
fi analizate în termenii unei pure impuneri, întrucît constituie pentru actori un ansam-
blu de repere la care se raporteazã, conform constrîngerilor situaþiei. Actorii înºiºi
trebuie înzestraþi cu o calitate principalã, competenþa, înþeleasã drept capacitatea:

� de a recunoaºte pluralitatea cîmpurilor normative;
� de a le stabili conþinutul;
� de a repera caracteristicile unei situaþii ºi calitãþile protagoniºtilor;
� de a glisa în spaþiile interstiþiale pe care universul regulilor le distribuie între ei;
� de a mobiliza spre profitul lor sistemul de norme ºi de taxonomii adecvate;
� de a construi, pornind de la norme ºi valori disparate, interpretãrile proprii ce

organizeazã lumea.

Nici o egalitate nu este postulatã între actori, iar libertatea este în funcþie de:

� poziþia lor de moment;
� multiplicitatea lumilor la care au avut acces prin propria biografie;
� capacitãþile lor inferenþiale.
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Astfel, prin pluralitatea ºi polisemia universurilor normative, taxonomice ºi prin
competenþa activã a subiecþilor se induce o modificare a schemelor temporale. Se
cuvine abandonatã necesitatea instituitã (de tipul habitusului), cãci �istoria nu este o
constrîngere continuã� (Lepetit, 1995, p. 21), iar trecutul trebuie privit ca un
univers de resurse.

Diagnosticul din 1989, moment de rupturã nu doar istoricã, ci ºi epistemologicã,
va fi confirmat de recunoaºterea acestor noi orientãri gnoseologice chiar de cãtre un
apropiat al ªcolii de la Annales, Immanuel Wallerstein (1998, 1999). Marxist declarat �
deci adept al universalismelor �, liderul Asociaþiei internaþionale a sociologilor va
asuma, proclamînd ºi în cîmpul ºtiinþelor socioumane, sfîrºitul metanaraþiunilor.

Afirmînd cã �sociologia se aflã la o rãscruce intelectualã� (Wallerstein, 1998,
p. 21), autorul va evidenþia criza ºi nevoia unui nou proiect: �Noi nu ne aflãm în
timpuri normale�, afirmase gînditorul la sfîrºitul Congresului mondial de sociologie
pe care l-a patronat la Montréal. Întrucît existã mai multe paradigme concurente,
devine necesarã o restructurare instituþionalã ºi intelectualã considerabilã, în care nu
se mai poate supravieþui doar prin braconaj disciplinar, impunîndu-se o reconstrucþie
transdisciplinarã capabilã sã depãºeascã deconstrucþia postmodernã. Istoria micã,
localã, personalã devine, astfel, mai frecventabilã ºi mai fertilã în înþelesuri decît
�marile naraþiuni�, istoria cu I mare, globalã, naþionalã.

ªi tocmai o modalitate de a privi trecutul ca un univers de resurse, prin aceastã
deschidere înspre actorul social particular, care prin destinul sãu personal participã
la mersul istoriei, o reprezintã istoria oralã, precum ºi toate demersurile epistemo-
logice ce favorizeazã maniera de lecturã interacþionistã a socialului, privite printr-o
grilã dramaturgicã. Pãrãsind calea clasicã, convenþionalã, care privilegiazã experi-
mentul, noul curent va recurge la o nuanþare metodologicã, prin apelul la metode
calitative (precum interviul comprehensiv sau focus-grupul), în toate personalitatea
psihosocialã fiind privitã mai puþin ca o sumã de trãsãturi stabile ce se exprimã
printr-o consistenþã comportamentalã decontextualizatã ºi mai degrabã ca un con-
struct situaþional, ce se pliazã pe normativitatea clipei, pe înþelesurile atribuite
situaþiei de actorii implicaþi în rol (Joule, Beauvois, 1997, p. 13).

Cel care a avut o înrîurire decisivã asupra afirmãrii curentului interacþionist este
Erving Goffman, sociologul vieþii cotidiene. Venind dinspre antropologia culturalã,
Erving Goffman a dat viaþã unor concepte care de atunci vor dobîndi un rol de
prim-plan, chiar dacã unele au mai fost exersate ºi înaintea sa: self-ul, interacþiunea
ºi ordinea socialã, devianþa, calculul simbolic, inegalitatea socialã. Propunînd o ana-
lizã dramaturgicã a comportamentului social, psihosociologul american va sublinia
rolul hotãrîtor al managementului impresiei, conturînd un portret instrumental al fiinþei
umane, în care conteazã mai puþin ceea ce este omul cu adevãrat ºi mai mult ceea ce
lasã el sã se creadã cã este, încercînd sã dobîndeascã toate beneficiile simbolice
posibile în urma interacþiunii cu semenul sãu: �Ori de cîte ori un subiect se gãseºte
în prezenþa altora, va avea toate motivele sã manipuleze impresia pe care ceilalþi ºi-o
fac despre el, în aºa fel încît aceasta sã serveascã propriilor lui interese (s.n.)�
(Goffman, 1956/2001, pp. 95-96). Intrat pe o scenã în care �celãlalt� este deopotrivã
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partener de rol ºi spectator, actorul social îºi construieºte replicile ºi îºi articuleazã
identitatea în mod diferit sub luminile rampei, adicã sub privirile celorlalþi, decît ar
face-o în culise. Distincþia dintre spaþiul public (scena) ºi spaþiul privat (culisele)
înfãþiºeazã ºi un comportament specific al actorului, adecvat contextului. În faþa unui
public, subiectul mobilizeazã un comportament cu mizã (în funcþie de care �ºtie� cã
este evaluat de �celãlalt�), angajant, normativ, ce activeazã funcþiile sale psihofizio-
logice ºi contribuie la definirea situaþiei sociale. În plan privat el poate sã îºi
recupereze însã individualitatea, sã se priveascã în oglinda propriei conºtiinþe ºi sã
se detaºeze de ceea ce i-a impus spectacolul la care a participat (Goffman, 1956/
2001, pp. 21-25).

Kenneth Burke (1973), în �The Rhetoric of Hitler�s Battle�, a analizat raportul
actori/univers etic/propagandã ºi chipul unei lumi în aceastã cheie dramaturgicã,
identificînd urmãtoarele elemente interrelaþionate:

� acþiunea (the Act): ce se petrece în gîndurile ºi în faptele oamenilor;
� scena (the Scene): fundalul acþiunii, contextul social, politic, cultural în care se

desfãºoarã �acþiunea�;
� agentul (the Agent): actorul social, ipostaziat de personalitãþi, instituþii ce reali-

zeazã acþiunea;
� instrumentele (the Agency of Agencies): înþelesurile, simbolurile ce dau conþinut

interacþiunii actorilor;
� scopul (the Purpose): motivul sau cauza care iniþiazã acþiunea.

Toatã lucrarea sa este o asamblare a acestor elemente în explicarea ororii naziste,
pornind de la Mein Kampf, nucleu ideologic ce a constituit o pervertire a gîndirii
religioase ºi o reorientare a unei imense frustrãri sociale înspre un agent (Hitler) care
a intervenit într-o �scenã� (spaþiul cultural german, cu toate frãmîntãrile sale politice
ºi sociale). �Uneltele� privilegiate urmãreau identificarea Volk-ului într-o �voce
unicã� ºi mobilizau simboluri ºi concepte precum Reich-ul, armata, �democraþia
germanã�, rasa, naþiunea, arianismul, mitul poporului ales, spaþiul vital într-un aluat
modelat malefic, care avea ca scop unificarea poporului german în �împlinirea
destinului sãu excepþional�. Pe aceastã cale putem cunoaºte mai bine deriva unei
lumi prin dezvãluirea divorþului dintre acþiune, agent ºi imperativele etice, în care
retorica propagandisticã exclude gîndirea alternativã, confruntãrile de idei, suspendã
discernãmîntul ºi devine o comunicare trunchiatã ce cucereºte prin articularea
coerentã a unui mesaj ce se întemeiazã pe cunoaºterea neliniºtilor, temerilor, aºteptã-
rilor, frustrãrilor publicului, inducînd credinþe ºi comportamente �izbãvitoare�.

Tot chipul unei lumi contorsionate ne este desluºit printr-o lecturã dramaturgicã
a fenomenului social istoric într-o carte memorabilã a lui Sorin Alexandrescu,
Paradoxul român (1998), prin inventarea unui personaj, Scribul, în conturarea
portretului ºi epocii lui Antonescu, sau în cartea lui Dumitru Sandu, Spaþiul social
al tranziþiei (1999), prin exersarea unei �lecturi� analogice a tranziþiei (modelul
exodului, al jocului de ºah ºi al tratamentului bolnavului), toate tensionînd raporturile
convenþionale dintre obiectul ºi subiectul social-istorice ºi provocînd o cunoaºtere
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dezvrãjitã de determinãrile strict cantitative, într-un spaþiu al relativismului (ipoteza
e de preferat în locul certitudinii) ºi negocierii de sensuri (acum, cînd s-a proclamat
deja sfîrºitul marilor naraþiuni).

Stigmatul ca joc social ºi simbolic

Una dintre cãrþile care au influenþat semnificativ gîndirea socialã a secolului XX a
fost Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity (1969/1992), din care
s-au inspirat deopotrivã psihologii sociali, dar ºi cei din domeniul clinic, sociologii
sau istoricii. Descriind stilurile prezentãrii sinelui în viaþa cotidianã, cartea recurge
la un ansamblu teoretic pluridisciplinar, operaþionalizînd teoria comparãrii sociale,
a categorizãrii ºi etichetãrii, a reþelelor sociale ºi a distribuþiei influenþei în relaþiile
interpersonale, precum ºi teoriile controlului social. Etimologic, stigma desemna în
limba greacã un semn corporal depreciativ, care întreþinea o infirmitate moralã a
purtãtorului ei. Astfel de semne erau marcate cu cuþitul sau cu fierul roºu pe corpul
celui pedepsit ºi proclamau cã individul ce le poartã este un sclav, un tîlhar sau un
criminal � prin urmare, un personaj declasat social, care se cuvine sã fie igienic
separat de �noi, cei puri ºi buni�. Stigmatul este un construct ce intervine deseori în
raporturile interpersonale ºi intergrupale, iar strategiile prin care poate fi �valori-
ficat� au fost descrise în cadrul paradigmei interacþiunii simbolice cu �celãlalt�. Noi
îl cuprindem pe partenerul de relaþie în cîmpul percepþiei noastre pe baza unei grile
prefabricate învãþate prin socializare, fãrã sã raþionalizãm actul întîlnirii, printr-un
fel de naturaleþe a comunicãrii în care vedem ceea ce vrem sã vedem în �celãlalt�.
Aºadar, folosind o structurã de aºteptare, ne formãm o imagine de întîmpinare
conformã unei alteritãþi anticipate (anticipated others). Imaginile normative despre
�celãlalt� se consolideazã printr-o regulã socialã impusã nedeclarat de actorii
participanþi pe scenã, construind dincolo de pragul conºtiinþei o identitate socialã
virtualã. Atunci cînd în raporturile interpersonale sau intergrupale un subiect deviazã
de la imaginea-reper anticipatã pe o anumitã dimensiune a ei, atributul diferenþiator
poate deveni un stigmat, exprimînd o discrepanþã specialã între identitatea socialã
virtualã ºi cea efectivã (Goffman, 1969/1992, p. 3). Nu toate categoriile diferen-
þiatoare ajung însã conotate scãzãtor. Stigmatul este doar acel atribut ce aduce cu
sine o dezagregare profundã a identitãþii purtãtorului sãu ºi trebuie înþeles ca o
povarã relaþionalã (nu este un dat ce îi aparþine �celuilalt�, ci o construcþie socialã
realizatã prin jocul semantic al actorilor, în a cãrui logicã intrã deopotrivã cel ce
�pune� stigmatul ºi cel care ºi-l asumã mocnit).

Erving Goffman identificã trei tipuri de stigmat:

� un stigmat fizic infirmizant, legat de monstruozitãþile corpului;
� un stigmat caracterial, asociat unui caracter deficient sau debil, caracterizat prin

atribute alienante: pasiuni perverse, voinþã frîntã, sindrom de dependenþã � de
droguri, alcool sau euforizante � sau o sexualitate deviantã;
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� un stigmat tribal, cel mai complex ºi mai împovãrãtor, cauzat de o identitate
stînjenitoare, umilitoare chiar, impusã de apartenenþa la o anumitã rasã ori
confesiune sau la un anumit popor (bunãoarã, atît de invocata ºi, cum vom vedea,
deloc inocenta �povarã de a fi român�).

În articularea unei relaþii, stigmatul joacã un rol clarificator, ajutîndu-ne sã-l
încadrãm ºi, astfel, sã-l stãpînim simbolic pe �celãlalt�, privindu-l prin cheia infor-
maþiei categoriale pe care o aduce cu sine ºi excluzînd atributele individualizante.
Astfel, stigmatizatului i se refuzã individualitatea ºi toate celelalte trãsãturi �nor-
male�, ce sînt privite ca nerelevante. �Noi, normalii�, ajungem curînd, pe aceastã
cale, sã construim o ideologie a stigmatului prin progresive diferenþieri, pentru a
�ne proteja� de �rãul major reprezentat de cel proscris�. Nu este vorba doar despre
o evaluare cognitivã, exprimatã printr-un set de atitudini sociale depreciative, ci, cel
mai adesea, despre acþiunea efectivã împotriva �celuilalt�, care �trebuie adus la
ordine� ºi fãcut conºtient cã �se cuvine sã stea la locul sãu�, cît mai departe simbolic
de �al nostru�. De aici ºi pînã la discriminare sau chiar �curãþarea purificatoare� (de
genul exterminãrii fizice) nu mai este decît un pas, strãbãtut printr-o multiplicare
necontenitã a diferenþierii pornind de la deficienþa originarã, stigmatul. Un astfel de
scenariu ascuns îl capteazã ºi pe cel þintit de aceastã devalorizare simbolicã. Dacã el
ajunge sã se autoperceapã ºi observã cã un atribut negativ este deja dezvãluit ºi fãcut
public, resimte discreditarea; dacã interiorizeazã faptul cã alþi actori semnificativi
nu îi cunosc încã deficienþa, trãieºte gravul disconfort psihologic al celui discredi-
tabil. Prin urmare, implacabilitatea discreditãrii hrãneºte o tensiune lãuntricã greu
gestionabilã prin care încearcã fie sã ascundã (aproape imposibil), fie sã travesteascã
sau sã valorifice propria infirmitate. ªi o astfel de strategie pleacã de la rîvna
nerostitã cu care cautã, din momentul interiorizãrii primejdiei diminuãrii identitãþii
sale, sã asimileze ideile �noastre, ale celor drepþi ºi puternici�, privitoare la �ceea
ce este, de fapt, el�. Privindu-se într-o oglindã autoevaluatoare, stigmatizatul asimi-
leazã ideile celor care i-au stabilit povara ºi ajunge, treptat, �sã le dea dreptate�.
Registrul trãirilor afective este foarte divers din momentul acestei definiri a situaþiei
ºi mobilizeazã de la umilinþã, frustrare ºi ruºine pînã la revoltã sau urã de sine,
generînd o stare de anxietate socialã ce se exprimã fie prin automarginalizare, fie
prin bravada agresivã. Deseori, subiectul elaboreazã tactici de mascare sau refacere
a stigmatului prin tot felul de proteze simbolice (�Nefericirea noastrã are un sens.
Iatã cã noi putem aduce ordinea în societate. Fãrã noi, chiar dacã sîntem sãraci ºi
neinstruiþi, societatea româneascã s-ar prãbuºi��, puteau rosti unii mineri în �vizi-
tele� lor bucureºtene). Îndreptarea sau �vindecarea� stigmatului este mereu vîndutã
ieftin de autoritãþi simbolice importante (aºa cum a procedat preºedintele de atunci,
vorbind de misiunea �de forþe de ordine necesare� în faþa agresiunii �unor grupãri
de facturã legionarã�, atribuindu-le un rol social �de prim-plan�). Deseori, stigma-
tizatul încearcã însã sã-ºi explice ori sã-ºi gãseascã justificãri pentru ratãrile sale,
pregãtindu-se cum se cuvine pentru a se rata. Falsa explicaþie ce le este adresatã,
desigur, �celor care privesc jocul� se transformã în singura energie cognitivã ºi afectivã
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capabilã sã pondereze perspectiva implacabilã a ratãrii. Pe aceastã cale se ajunge la
o amenajare profitabilã a stigmatului ºi la o gestionare instrumentalã a sa, explicatã
de Erving Goffman prin intermediul conceptului de cîºtig secundar sau mijloace
dezidentificatorii prin care se controleazã informaþia socialã relevantã despre sine.
Transmiþîndu-i �celuilalt� informaþii false despre propria identitate, acest tip de joc
simbolic conversaþional reprezintã o experienþã socialã hotãrîtoare, întrucît toþi
oamenii, în anumite contexte, transmit informaþii inexacte despre ei. Deseori unii
dintre semenii noºtri se prezintã ca �foarte instruiþi, inteligenþi, cu un background
impresionant� (multe diplome ºi ºcoli urmate), dar, în fapt, resimt inautenticitatea
acestor descrieri ºi aºteaptã, cu teamã, sã li se �descopere� goliciunea spiritului,
pentru cã ºtiu cã ºcoala pe care o au în spate a fost doar o formã ce nu a fost hrãnitã
de întrebãri vii. Astfel, vom înþelege mai bine orientarea managementului impresiei
la cei care ne descriu cu patos �ce bibliotecã minunatã ºi bogatã au�, caz tipic pentru
unii reprezentanþi ai categoriei noilor îmbogãþiþi, ce le indicã musafirilor lor cele mai
noi colecþii bibliofile sau înfãþiºeazã un tablou de valoare pentru care nu au nici cea
mai micã afinitate culturalã realã, în afarã de cea de reprezentare simbolicã aprecia-
tivã. Sau obsesia unor VIP-uri ale vieþii noastre publice de a-ºi masca analfabetismul
funcþional prin apariþii �intelectuale� triumfaliste ºi înfumurate, în care îºi etaleazã
costumele de ultimã modã sau ghiulurile prim-ministeriale ori parlamentare. Tot în
acelaºi registru s-ar putea explica ºi obiceiul oamenilor simpli din spaþiul balcanic �
care i-a uimit pe antropologi � de a pune pe masa cu care îi primesc pe oaspeþii lor
occidentali mult mai mult decît aceºtia pot servi raþional, ca o altã tacticã mascatã de
a travesti sãrãcia în îmbelºugare ºi preaplin (Bogdanov, 1997/1998).

Aºadar, mecanismele cele mai cunoscute de convertire a infirmitãþii într-o victorie
simbolicã sînt:

� individualizarea stigmatului printr-un discurs de tipul: �Cum ar putea occidentalii
sã înþeleagã problemele noastre? Ei nu au cunoscut o jumãtate de secol comunis-
mul�, mascînd delãsarea, rãmînerea în urmã sau dezangajarea pe care o resimþim
ca pe o infirmitate. �Dacã noi am fi trãit fãrã sã fim loviþi de molima roºie, astãzi
am fi fost departe, i-am fi întrecut chiar ºi pe vestici, cãci noi avem o inteligenþã
nativã remarcabilã ºi sîntem atît de plini de talente. Dovadã faptul cã românii se
descurcã peste tot pe unde ajung.� Justificarea relativizeazã standardul ratat (�Sîn-
tem rãmaºi în urmã, dar nu e vina noastrã�), modificã referinþa (�Pe dimensiunea
inteligenþei îi batem pe toþi�, �Copiii noºtri cîºtigã la olimpiade�, �Avem tineri
atît de talentaþi�) ºi se transformã într-o criticã a �celuilalt� (a celor �ce ne judecã
înainte de a ne cunoaºte�, ei, care au stat la �adãpostul istoriei�);

� reraþionalizarea stigmatului prin declararea fãþiºã a convingerii noastre cã �în
fiecare rãu e ºi un bine�, conform cãreia �suferinþa noastrã din trecut ne-a
întãrit�, pregãtindu-ne pentru un �viitor mãreþ�. Rãul trecut devine un atribut
neutru astãzi ºi poate constitui un temei pentru un mîine �al împlinirii destinului
nostru naþional�;

� hiperbolizarea realizãrilor mãrunte ºi diminuarea importanþei marilor eºecuri,
prin exersarea unor judecãþi de genul �S-au fãcut multe lucruri bune în comunism,
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am avut fiecare o casã, un loc de muncã��, iar �a fi fost membru de partid era
doar o simplã formalitate, asta nu mai însemna nimic�. �Noi ºtim limbi strãine,
sîntem mult mai cultivaþi decît semidocþii occidentali care confundã Bucureºtiul
cu Budapesta�, �Copiii noºtri ºtiu mult mai multã carte decît cei din Vest, care
sînt semianalfabeþi� sînt tot atîtea formule retorice rãspîndite pretutindeni în
þesutul social românesc, ce mascheazã, în fond, pentru mulþi dintre noi, perce-
perea discreditãrii ºi inadecvãrii, precum ºi sentimentul ratãrii individuale ºi
colective. De la teza �rezistenþei prin culturã�, ce devine un fel de substitut
simbolic al unei generaþii intelectuale care a acceptat compromisul ºi abandonul
social, pînã la teza �marilor realizãri ale comunismului� ne convingem, urmîndu-l
pe Erving Goffman, cã aceste strategii subversive nu constituie doar apanajul
subiecþilor individuali, ci sînt asumate de întregi straturi sociale confruntate cu o
istorie nestatornicã ºi ameninþãtoare.

Este important de semnalat faptul cã în orice societate stigmatul este manipulat,
intrînd într-un joc de putere ce urmeazã capilaritãþile sociale, iar �normalul� ºi
�stigmatizatul� reprezintã deseori roluri interschimbabile, care participã nerostit la
un scenariu nescris, dar atotputernic, fixat pe o ordine socialã conservatoare.
Calitatea de construct social a stigmatului este subliniatã ºi de variabilitatea sa în
epoci ºi societãþi diferite. Alimentînd un joc simbolic cu resurse atît de consistente,
se cuvine sã înþelegem cã �normalul ºi stigmatizatul nu sînt persoane, ci perspective�
(Goffman, 1969/1992, p. 138).

Un exemplu extrem al puterii rolului

Alãturi de tulburãtoarele experimente ale lui Stanley Milgram asupra obedienþei ce
populeazã cursurile fundamentale de introducere în psihologia socialã ºi aveau sã
conducã la cel mai greu digerabile concluzii pe care le-a postulat ºtiinþa despre om
ºi societate � �Psihologia socialã modernã ne învaþã o lecþie de o importanþã capitalã:
în majoritatea cazurilor, ceea ce determinã acþiunea unei fiinþe umane este mai puþin
tipul de individ pe care îl reprezintã ºi mai degrabã tipul de situaþie cu care el se
confruntã� (1974, apud Drozda-Senkowska, 2000, p. 80) �, ideea de personalitate
drept concept situaþional, modelatã de imperativele rolului prescris de scenariul social
implicit, avea sã mai primeascã o ilustrare convingãtoare în cadrul experimentului
lui Philip Zimbardo (1973). Puterea rolului sugereazã, la fel ca ºi în seriile de
experimente ale lui Stanley Milgram, cã, dacã situaþia ºi scenariul în care intrã
actorii sînt potrivite cum se cuvine (de regulã, de cineva care are grijã ca totul sã fie
�aºa cum trebuie�), fiinþa umanã poate deveni complet dezumanizatã, îndepãrtîndu-se
de orice repere etice sãnãtoase.

Experimentul falsei închisori va constitui una dintre cele mai celebre investigaþii
din istoria psihologiei sociale, punînd în discuþie temeiurile deontologice ale acestei
metode de cercetare, dar mai ales cele ontologice ale depersonalizãrii prin interiori-
zarea rolului (Boncu, 2002, pp. 341-347). La fel ca ºi în studiile asupra obedienþei,
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elementul dramatic survine la finalul experimentului, cînd subiectul devine conºtient
de ceea ce este în stare sã facã, atunci cînd renunþã la propria interioritate pentru a
se supune unui scenariu impus. Cercetarea profesorului de la Stanford University
ºi-a propus sã sondeze posibilele cauze ale degradãrii, dincolo de limite acceptabile,
a climatului dezumanizant din închisorile americane. Puteau fi identificate mai multe
cauze concurente: sadismul deseori probat al gardienilor, personalitatea antisocialã
a condamnaþilor sau contextul carceral în sine, creator de roluri alienante ºi ostile.
Pentru a verifica ponderea acestor influenþe, psihologul le-a propus unor studenþi ai
lui sã participe la un experiment, care urma sã dureze douã sãptãmîni, asupra �vieþii
din închisoare�, dupã ce s-a asigurat de acordul lor scris cã prin participarea la
cercetare acceptã sã li se suprime unele drepturi civile. Recompensaþi cu o sumã
modestã (15 dolari pe zi), subiecþii au fost selecþionaþi dintre voluntarii cei mai
echilibraþi ºi mai sãnãtoºi fizic ºi mental, care prezentau cele mai consistente atitudini
prosociale. Au fost selectaþi zece �deþinuþi� ºi unsprezece �gardieni�, puºi mai apoi
sã intre într-un scenariu cît mai autentic derulat la Palo Alto, un orãºel din California.
Printr-o �arestare în masã�, cu sprijinul efectiv al poliþiei locale, �deþinuþii� au fost
ridicaþi brutal de la domiciliile lor, acuzaþi de un delict grav, apoi li s-au citit
drepturile ºi au fost transportaþi de urgenþã ºi încarceraþi într-un subsol al Stanford
University care reproducea fidel standardele camerelor din închisoare. Dupã ce au
fost dezbrãcaþi, �despãducheaþi�, tunºi ºi transformaþi în condamnaþi anonimi (cu o
salopetã ce purta un numãr de identificare ºi fãrã lenjerie de corp), au fost preluaþi
de �gardienii� care trebuiau sã-i supravegheze �eficient�. Aceºtia din urmã, îmbrãcaþi
într-o uniformã kaki, cu ochelari de soare negri, baston de cauciuc ºi un fluier,
puteau recurge la orice formã �de corecþie� pentru �pãstrarea ordinii� pe care o
considerau potrivitã, fãrã a ajunge însã la violenþã fizicã. Dacã într-o astfel de
închisoare substitut nu s-ar genera dezumanizarea ºi abrutizarea din închisorile
reale, s-ar putea trage concluzia cã personalitãþile deviante ale deþinuþilor ºi suprave-
ghetorilor sînt responsabile de degradarea umanã petrecutã între zidurile lor; dacã
însã comportamentele inumane s-ar manifesta ºi în închisoarea-replicã, înseamnã cã
situaþia ºi forþa rolului impun starea de lucruri inacceptabilã. Rezultatele au fost
tulburãtoare: închisoarea-substitut devenea la fel de atroce ca ºi cea realã prin
comportamentul neaºteptat de firesc al supraveghetorilor, care s-au dovedit de o
brutalitate neobiºnuitã. Programat iniþial pentru douã sãptãmîni, experimentul a
trebuit sã fie oprit dupã numai ºase zile. Unii dintre participanþii �pedepsiþi� au
manifestat tulburãri psihice ºi fizice atît de grave, încît a trebuit sã fie �eliberaþi� de
urgenþã (un �deþinut� a somatizat atît de intens suferinþa ºi nedreptatea, încît a fãcut
o erupþie pe tot corpul). Deveniþi stãpîni, �gardienii� au manifestat progresiv atitudini
tot mai ostile faþã de cel �slab�, pedepsindu-l de la sancþiuni simbolice (privarea de
dreptul de a avea vizitatori dacã nu e �cuminte� sau dezagregarea solidaritãþii
grupului) pînã la agresiuni indirecte (refuzul de a-i oferi mîncarea) sau explicite
(lovirea cu bastonul sub protecþia anonimatului, dincolo de cîmpul vizual al camerei
video de supraveghere). Totodatã, �cei pedepsiþi� intrau întocmai în rolul victimei,
devenind tot mai apatici, mai retractili, mai descurajaþi ºi mai lipsiþi de replicã (�Sã
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te faci cît mai mic posibil�, iatã sigura soluþie oferitã de un �deþinut�). Prin urmare,
comportamentele deviante nu le pot fi atribuite personalitãþilor dezaxate ale partici-
panþilor, ci contextului ºi puterii rolului, dovedind �influenþa hotãrîtoare a forþelor
sociale ºi insituþionale care pot determina oameni de calitate sã comitã fapte repro-
babile� (Zimbardo, 1973, p. 254).

Aºadar, ni se sugereazã, în drumul prin lumea socialã importante sînt rolul ºi
scenariul pe care ni-l asumãm, ºi mai puþin ansamblul trãsãturilor �stabile� de
personalitate cu care sîntem înzestraþi, acestea din urmã pliindu-se adesea pe
determinantele situaþiei. Totodatã, s-ar cuveni sã recunoaºtem, asemenea profesorului
de la Stanford, cã �puterea reprezintã variabila cea mai importantã în psihologia
socialã, dar ºi cea mai neglijatã� (Zimbardo, 1973, p. 255), singura în mãsurã sã
explice angajarea noastrã în interacþiune în vederea controlãrii simbolice cu orice
preþ a �celuilalt�. ªi vom înþelege din nou, pe urmele lui Erving Goffman (1955/
1967, p. 45), cã, nu de puþine ori, �natura umanã universalã nu este ceva foarte
uman� (�Universal human nature is not a very human thing�).
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Opinia publicã � Fenomen psihosocial.
Comunicarea socialã

Scurtã istorie a afirmãrii voinþei populare

Glasul celor ce nu au avut glas, al poporului tãcut, care intrã în istorie odatã cu
modernitatea politicã, a constituit unul dintre cîmpurile de interes ce au început sã-i
preocupe de timpuriu deopotrivã pe filosofi, psihologi ºi sociologi, dar ºi pe oamenii
politici. Opinia publicã pãºeºte, însã, cu adevãrat pe scena istoriei odatã cu marile
prefaceri sociale, politice ºi mentale de la sfîrºitul secolului al XIX-lea, legate
de ascensiunea ideii de stat-naþiune ºi de lãrgire a reprezentativitãþii politice, în
conjunctura în care apare un nou actor social, tot mai influent, omul-masã
(Y Gasset, 1930/1994).

Etimologic, sintagma opinie publicã derivã din substantivul latinesc opinio, în
înþelesul de �pãrere, credinþã, prejudecatã, presupunere, bãnuialã�, ºi din verbul
opinor/opinari, cu sensul de �a avea o pãrere despre un obiect anume�, dupã cum
publicus desemneazã o mulþime organizatã, care sugereazã dimensiunea colectivã a
�pãrerii�. Astfel, pornind de la etimologie, opinia publicã poate fi definitã ca
formulare a unei judecãþi de cãtre un actor colectiv.

Istoria conceptului de opinie publicã reuneºte cîteva intuiþii importante. Încã din
Antichitatea greacã, Platon propunea o perspectivã meritocraticã asupra cetãþii, care
se întemeia pe paideia ºi care contribuia la sporirea competenþei sociale (inclusiv
opinabile) a omului-cetãþean. La Aristotel �orice guvernare este corectã dacã unul,
puþini sau mulþi conduc în interesul binelui colectiv� (apud Colþescu, 1995, p. 7), de
unde se evidenþiazã rolul opiniei publice în susþinerea guvernãrii prin consultãrile
din polis.

În pragul modernitãþii, Nicolo Machiavelli afirma deja cã �important este a
merita afecþiunea poporului, cãci el e cel mai tare ºi cel mai puternic�, de unde se
nãºtea ideea cã �poporul trebuie cîºtigat�. Astfel, �acela care ajunge principe prin
favoarea poporului trebuie sã ºi-l pãstreze prieten (s.n.), iar cel ce ajunge principe
împotriva voinþei poporului ºi prin favoarea celor mari va trebui sã caute sã cîºtige
de partea lui poporul� (Machiavelli, 1513/1960, p. 41).

ªi William Shakespeare va face aluzie la forþa opiniilor �creatoare de regimuri ºi
regi� (în Henric al IV-lea, I, III, 2), dupã cum Thomas Hobbes sublinia faptul cã
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�poporul poate fi un judecãtor al puterii� (Hobbes, 1639, apud Wooton, 1993,
p. 386), avertizînd cã un comportament tiranic al conducãtorilor anuleazã încrederea
socialã ºi conduce la prãbuºirea statului.

În epocã, John Locke susþinea cã orice guvernãmînt are puteri limitate ºi nu poate
exista decît prin consimþãmîntul guvernaþilor, priviþi ca oameni ce s-au nãscut liberi,
iar Blaise Pascal califica opinia generalã ca o �reginã a lumii�, în timp ce �forþa este
tiranul� ei (apud Buzãrnescu, 1997, p. 8). La Jean-Jacques Rousseau, �singurã
voinþa generalã poate dirija forþele statului potrivit vocaþiei sale� ºi contractul social
transformã o asociere politicã într-un eu colectiv ce se substituie eului individual, în
care �contractanþii�, prin intermediul voinþei generale, devin �cetãþeni� ce impun
acest tip superior de voinþã privit ca �lege comunitarã� (1762/1967, pp. 99-102).

Prima încercare de redactare a unei teorii a opiniei ca sursã a autoritãþii publice
i-a aparþinut diplomatului ºi scriitorului englez William Temple (1671, apud Buzãrnescu,
1997, p. 8), care afirma: �Opinia formeazã baza ºi fundamentele oricãrei guvernãri.
Se poate aprecia cã orice guvernare se întãreºte ori slãbeºte în mãsura în care
sporeºte sau se diminueazã încrederea de care se bucurã în opinia generalã�.

Fenomenul masificãrii ºi modernitatea

La sfîrºitul secolului al XIX-lea, marele istoric J. Burckhardt cuprinsese într-o frazã
celebrã, în cadrul unei conferinþe despre filosofia istoriei þinutã în 1871, schimbarea
de paradigmã la nivelul mentalitãþilor, dar ºi al acþiunii nemijlocite a actorilor
politici, confruntaþi cu o mobilitate socialã explozivã: viitorul va aparþine maselor
ºi oamenilor care le pot explica acestora lucrurile în mod simplu.

Prefaceri importante se produseserã deja: Revoluþia Francezã ºi cea americanã
transferaserã principiul voinþei majoritare în drept, în practica politicã ºi socialã. În
acelaºi timp, gîndirea sociologicã sistematizeazã mutaþia structurilor sociale ºi
politice prin reflecþia sintetizatoare a lui Tönnies (1887/1977), care descrisese
trecerea de la comunitate (colectivitatea spontanã, naturalã, bazatã pe alianþe de
sînge) la societate (colectivitatea artificialã, rece, impersonalã, bazatã pe contract).

Se înregistreazã ºi o puternicã ascensiune a fenomenului industrializãrii, ce
creeazã un nou personaj social de anvergurã: masa, caracterizatã de gregaritate ºi
iraþionalitate, un actor tot mai neliniºtitor, care ajunge sã dicteze mersul istoriei.
�Masa� este privitã cu tot mai multe temeri, cãci e înclinatã spre obedienþã,
însufleþitã de forþe inconºtiente ºi îºi încredinþeazã destinul despoþilor, de unde se
naºte ºi mirajul propagandei � prin mijloace proprii comunicãrii sociale �, înþeleasã
ca acea cale a conducãtorilor prin care mulþimile sînt convertite la adevãrul celor
puternici ºi lãsate sã creadã cã noua viziune dobînditã conþine propriul lor adevãr.
Exemplar este cazul lui Goebbels, geniul malefic al confecþionãrii de fantasme, ce va
pune bazele primului minister influent al propagandei, curînd dupã venirea lui Hitler
la putere, ºi care va deveni singura armã sigurã de subjugat conºtiinþele unui popor
înfeudat în deznãdejde, dezolare ºi ratare colectivã (Arendt, 1963/1997, 1972;
Baudouin, 1999). Astfel, canalele de comunicare în societate sînt tot mai mult
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subordonate sugestiei ºi influenþei, aºa cum subliniase Gabriel Tarde (1901/1922)
încã de la începutul secolului XX.

Totodatã, avansarea fenomenului modernizãrii politice ºi al democratizãrii aduce
cu sine votul universal ºi obligã clasa politicã sã þinã seama de opinia publicã ori s-o
modeleze conform scopurilor proprii. În 1935 se creeazã primul institut de sondare
a opiniei publice, iniþiat de George Gallup � American Institute of Public Opinion,
care ºi-a dobîndit popularitatea prin predicþia asupra victoriei electorale din 1936 a
democratului Frank Roosevelt, printr-un studiu pe un eºantion reprezentativ al
populaþiei cu drept de vot, în comparaþie cu alte consultãri similare ale presei pe un
numãr considerabil mai mare de electori, ce au dat greº. De atunci, sondajul de
opinie devine calea privilegiatã de investigare a glasului public, erorile de evaluare
ale acestei metode de cercetare diminuîndu-se progresiv, pe mãsura rafinãrii tehni-
cilor de colectare ºi prelucrare a datelor (la sondajele Gallup marja de eroare a
scãzut de la 6,5% în 1936 la aproximativ 1% în prezent).

Lãrgirea registrului vocilor politice a determinat ºi o sporire continuã a rolului
mass-media în societate, fapt care a consolidat miza majorã a controlului mijloacelor
de comunicare în masã, îndeosebi în regimurile totalitare. Anii din urmã au fost
caracterizaþi ºi de expansiunea fenomenului globalizãrii, urmatã de o amplificare a
telepatiei sociale, ce determinã ca aceleaºi gînduri ºi imagini sã fie evocate de
milioane de oameni, sã stîrneascã aceleaºi emoþii colective ºi sã genereze un
sentiment fuzionant, dar depersonalizant (Moscovici, 1995a, p. 85).

Totuºi, libera informare ºi comunicare, fãrã nici o discriminare, se transformã
într-o achiziþie fundamentalã a societãþilor democratice ºi se cuvine ca formele de
comunicare contemporane sã fie tratate ca resurse sociale importante, ce sporesc
calitatea ºi transparenþa comunicãrii în cadrul societãþilor, în vederea unei mai bune
ºi mai prompte informãri a publicului. Chiar articolul XI al Declaraþiei Universale
a Drepturilor Omului postuleazã cã ��libera comunicare a gîndurilor ºi opiniilor
constituie unul dintre drepturile cele mai preþioase ale omului�.

Dincolo de retorica generoasã a necesitãþii permeabilizãrii comunicãrii în socie-
tate, se impune însã sã înþelegem o lecþie obligatorie a omului politic de azi, care ºtie
cã trebuie sã gestioneze ºi iluzii. Charles de Gaulle (1955, I, p. 120), care a fost
oricum unul dintre cei mai generoºi ºi inteligenþi oameni politici ai secolului XX,
rostea: �Oricît de importante ar fi problemele realitãþii, probabil cã le voi putea
domina, întrucît am învãþat, cum spunea Chateaubriand, sã-i încînt pe francezi cu
vise��. Din nou descoperim cã, deseori, importante pentru cei ce ne conduc nu sînt
realitatea ºi transformarea ei, ci hrãnirea audienþelor cu imagini flatante sau izbãvi-
toare care stîrnesc adeziunea ºi mobilizeazã mulþimile înspre atingerea, fãrã ºtirea
lor, a unor scopuri ce le sînt strãine. Tocmai înspre un astfel de teritoriu ne vom
îndrepta curînd atenþia, pentru a dezvãlui strategiile folosite de cei puternici pentru
influenþarea celor subordonaþi ºi pentru a putea fi preveniþi în faþa unor astfel de
tactici perverse.
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Opinia publicã ºi ambiguitatea ariei sale semantice

De-a lungul istoriei psihologiei sociale s-au succedat mai multe încercãri de a defini
conceptul, fiecare extinzînd sfera noþiunii (Chelcea, 2002b). O primã încercare
sistematicã îi aparþine sociologului Gabriel Tarde (1901/1922, p. 131), care descria
opinia ca �un grup momentan mai mult sau mai puþin logic de judecãþi ce rãspund
la probleme puse în prezent care sînt reproduse, în acelaºi timp, de persoane din
aceeaºi societate�. Într-un volum influent de dupã al doilea rãzboi mondial, Public
Opinion and Propaganda, încercînd o evaluare-bilanþ a fenomenelor de influenþã
socialã din registrul propagandei ºi o clarificare terminologicã, L. W. Doob (1948)
distingea între:

� o opinie publicã externã, alcãtuitã din atitudinile oamenilor reuniþi în grupuri în
jurul unui subiect central;

� o opinie internã sau potenþialã, împãrtãºitã de membrii aceluiaºi grup, dar care se
exteriorizeazã numai în condiþii securizante sau gratificante;

� o opinie manifestã, conturatã printr-o adeziune majoritarã, încurajînd fenomenele
de conformism;

� o opinie latentã, mai stabilã ºi mai puternicã, ce uneori, prin sedimentare, se
poate transforma într-o convingere ºi, chiar dacã este contrastantã cu opinia
majoritarã, se exteriorizeazã prin opoziþie.

Într-un studiu din deceniul ºase, intitulat Modern Public Opinion, William Albig
(1956) sublinia pluralitatea opiniilor aflate în competiþie într-un cîmp social ºi
atrãgea atenþia asupra faptului cã opinia reprezintã exprimarea asupra unui punct de
vedere controversat, de unde remarca legatã de existenþa inevitabilã a mai multor
opinii, cel mai adesea asociate stereotipurilor sociale. Chiar volumul lui Walter
Lippmann consacrat stereotipurilor (1922), Public opinion, a avut o importantã
înrîurire asupra lãmuririi conceptului, opinia fiind descrisã ca o formã de exprimare
socialã pe baza cliºeelor mentale ce se interpun între lume ºi reflectarea ei.

Deseori, din cauza ambiguitãþii sale semantice, conceptul a generat numeroase
confuzii. Childs (1965, apud Chelcea, 2000, pp. 12-13) semnaleazã numeroasele
utilizãri nelegitime ale conceptului de opinie publicã, dintre care cele mai frecvente
sînt:

� personificarea publicului, prin invocarea �poporului�, a �maselor� în discursuri
înglobante de genul �Studenþii apreciazã cã�� sau �Poporul doreºte sã�� ori
�Masele se indigneazã de ceea ce��, extrapolînd fãrã întemeiere calificative
particulare la cele generale;

� vehicularea ansamblului de emoþii colective care �ar reflecta� spiritul public sau
reificarea acestuia � fenomen semnalat mai devreme ºi de Stoetzel (1943).

În realitate, nu opinia publicã este cea care devine agentul acþiunii, ci masele,
publicurile, adicã oamenii.
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O altã primejdie evocatã de Floyd H. Allport (1937, apud Chelcea, 2002b, p. 13)
o reprezintã tendinþa unor actori sociali de a vorbi în numele opiniei publice,
considerînd cã opinia lor este opinia generalã. Ne aflãm în faþa confuziei jurnalistice,
care identificã fals ºi, de regulã, deloc inocent opinia publicã cu poziþiile adoptate de
editorialiºtii, comentatorii sau formatorii de opinie.

Reþinînd toate aceste consideraþii ºi plecînd de la sintezele româneºti cele mai
recente asupra temei (Buzãrnescu, 1997; Chelcea, 2002b), vom defini operaþional
opinia publicã drept exprimarea unei aprecieri subiective faþã de o situaþie proble-
maticã, putînd fi localizatã în actualitate.

Sistemul opiniei publice ºi mentalitatea

Se cuvine subliniat faptul cã opinia publicã se integreazã întotdeauna într-un univers
mental mai cuprinzãtor al unei societãþi, constituind doar o expresie de suprafaþã a
fenomenalitãþii sociale. McIver (1954) a construit un model care integreazã diferitele
niveluri ale subiectivitãþii sociale într-o perspectivã sistemicã, reunind mai multe
registre:

� distribuirea opiniilor, prin dispunerea ramificatã a informaþiilor;
� structura comunicaþionalã, care se articula prin intermediul unor actori sociali ºi

al unor reþele de comunicare;
� cadrul general de consens (the ground of consensus), constituit din ansamblul

normelor ºi valorilor generatoare de atitudini sociale durabile.

Paul Lazarsfeld (1957), în Public Opinion and the Clasical Tradition, va prelua
ideile lui McIver ºi va accentua rolul climatului general de opinie, rezervîndu-i rolul
unui adevãrat fundal axiologic ce modeleazã opinia publicã. Perspectiva pe care ne-o
propune autorul american poate fi descrisã astfel (vezi figura 1).

Rokeach (1973), într-un studiu care îºi propunea sã dezvãluie modul de structurare
a universului axiologic al unei societãþi, a construit o celebrã grilã de valori sociale,
ierarhizate dupã cum urmeazã (vezi figura 2 ºi tabelul 1).

Aceste evaluãri sînt utile în a argumenta cã, deºi opiniile sînt speciile de subiecti-
vitate socialã imediat vizibile, ele sînt cele mai fluctuante ºi mai puþin consistente
(Rotariu, Iluþ, 1997, pp. 36-37). Astfel, schimbarea de mentalitate nu se poate
efectua doar prin schimbarea opiniilor (chiar dacã acestea se propagã la nivel de
masã), iar cunoaºterea mentalitãþilor nu se poate realiza doar pe calea sondajelor
de opinie, fiind necesarã o nuanþare metodologicã. Pe aceastã cale se impune, alãturi
de valorificarea resurselor de cunoaºtere proprii sondajelor de opinie, ºi exersarea
altor tehnici, precum istoria serialã, realizarea unor portrete colective, analiza
produselor simbolice, constituirea unor biografii sociale sau derularea unor interviuri
de istorie oralã.
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Opinia publicã = SISTEM ---------------------------------------------------------------------------------------------
--

     Esenþial � nivelul mentalitãþilor

Realitatea social-istoricã                        eveniment             rãspuns prompt

                                                             opinie publicã

                                                                                                       particularã

MENTALITATEA

VALORI = principii fundamentale de orientare socialã; coduri esenþiale de �lecturã� a realitãþii =

dezirabile pe calea ereditãþii sociale.

    Personalitatea = factorii de caracter, voliþionali sau aptitudinali.

ATITUDINI = opþiuni orientate ( + / - ) faþã de obiecte, fenomene, actori sociali.

OPINII = rãspunsuri efective, verbalizate, actuale.

Figura 1

� VI (valori instrumentale) = 20
� Valori de acþiune;
� Valori finalitãþi.

� VF (valori finalitãþi) = 20
� Valori de autorealizare;
� Valori de satisfacþie afectivã.

_____________________________

Total = 40 de valori sociale

Figura 2
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Tabelul 1

Ordin de mãrime Registru Caracteristici

Zeci Valori Constituie nucleul ordonator al personalitãþii care
orienteazã cogniþiile ºi conduitele sociale

Sute Atitudini Operaþionalizãri contextuale ale valorilor
Mii Opinii Expresii verbale ale atitudinilor

Cîmpul problematic al psihosociologiei opiniei publice
ca demers particular al psihologiei sociale

Obiectul de studiu al subdisciplinei se focalizeazã pe urmãtoarele zone interogative,
ce încearcã sã furnizeze rãspunsurile la întrebarea: �Care este/Care sînt?�:

� factorii micro- sau macro-sociali ai formãrii opiniilor, iar rãspunsurile se situeazã
pe un teritoriu ce se întinde de la trãsãturile de personalitate ºi raporturile
interpersonale pînã la sistemul de norme, valori sociale ºi registrul mentalitãþilor;

� structurarea opiniilor:
� în opinii dominante ori subordonate, în funcþie de influenþa pe care o dobîndesc;
� opinii formative sau informative, conform conþinutului pe care îl promoveazã;

� metabolismul curentelor de opinie: cum ºi de ce se articuleazã opiniile ºi cum
evolueazã în timp (sînt ascendente, descendente sau conservative), toate jucînd un
rol explicativ ºi furnizînd o înþelegere coerentã a realului;

� rolul opiniei publice în procesul comunicãrii sociale: descriind dacã blocheazã
sau faciliteazã informarea autenticã prin reþelele sociale;

� funcþiile sociale ale opiniei publice:
� normativã, prin care se impune cadrul valoric ºi normativ al societãþii;
� de socializare, internalizînd acest cadru;
� de control social, prin care se sancþioneazã abaterile de la standardele colec-

tive, asigurînd echilibrul social;
� participativã, mobilizînd la acþiune;
� decizionalã, prin care orienteazã ºi conferã sens acþiunii;
� de fluidizare a comunicãrii sociale, contribuind la sporirea informaþiilor

vehiculate în cîmpul social.
� publicul sau grupurile-þintã ale curentelor de opinie, propunîndu-ºi sã identifice

care sînt actorii sociali vizaþi de curentele de opinie:
� instituþii;
� personalitãþi politice;
� mediile;
� anumite categorii sociale (precum pensionarii sau adolescenþii).
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Publicul privit ca reper terminologic

Dacã ar fi sã rezumãm notele specifice ale subiectului colectiv implicat în articularea
opiniei publice, s-ar impune sã reþinem cã publicul:

� formeazã o populaþie preocupatã de o anumitã problemã;
� nu este omogen; existã mai multe publicuri, iar subiecþii pot aparþine simultan

mai multor publicuri;
� obiectul social care este focalizat de un public poate fi deopotrivã un eveniment,

o personalitate, o idee, un scenariu imaginar;
� se grupeazã dupã criterii diverse (sociale, economice, demografice, politice,

confesionale), elementul catalizator reprezentîndu-l interesul comun;
� un obiect social specific creeazã un public specific, ce depãºeºte stratificarea

criterialã rigidã (de exemplu, scenariul imaginar al �Paradisului interbelic� care
construieºte curente de opinie foarte nuanþate, deseori contradictorii, chiar în
interiorul aceleiaºi categorii politice, dar adînceºte ºi clivajele dintre �democraþi�
ºi �comuniºtii-conservatori�);

� în condiþiile globalizãrii, transgreseazã determinãrile geografice sau ariile cultu-
rale. Astfel, publicul Internetului se redistribuie în alte subpublicuri interesate de
teme foarte diverse, precum chat-urile tematice, focalizate pe un numãr, practic,
nesfîrºit de subiecte;

� are o istorie recentã: dacã Gustave Le Bon avertizase cã secolul XX deschide o
�erã a mulþimilor�, dominatã de afectivitatea, sugestibilitatea, iraþionalitatea ºi
gregaritatea acestora, Gabriel Tarde a anticipat faptul cã mulþimea va ceda teren
publicului, înþeles ca o �formaþie spiritualizatã�, ce va inaugura o adevãratã �erã
a publicurilor�, privite ca �grupuri sociale ale viitorului� (apud Buzãrnescu,
1997, p. 15).

Astãzi, îndeosebi prin intermediul comunicãrii de masã, mulþimea s-a articulat sub
forma unor publicuri, care reprezintã o entitate mai complexã a structurii sociale .

Raportul atitudini/opinii

Schimbarea atitudinii a constituit una dintre temele cele mai frecventate în psihologia
socialã. Se considerã cã schimbarea atitudinii trebuie sã ia în considerare mai multe
elemente: sursa comunicãrii, tipul acesteia, publicul-þintã, contextul comunicãrii.

Pentru ca sursa sã producã o schimbare atitudinalã se cuvine sã reuneascã trei
caracteristici (Aronson, 1992): sã fie credibilã (audienþa sã fie convinsã de �veridici-
tatea� mesajelor primite), sã fie atractivã (simpatia constituind o resursã conside-
rabilã în acest tip de influenþã socialã) ºi situatã pe o poziþie supraordonatã simbolic
pe scara socialã (relaþia de putere dintre sursã ºi þintã potenþînd schimbarea).
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Credibilitatea produce internalizarea, atractivitatea genereazã identificarea, iar
puterea determinã complezenþa sau chiar supunerea.

Vom înþelege, pe aceastã cale, de ce firmele influente, în cadrul campaniilor
publicitare, încearcã sã-ºi asigure serviciile unor surse care sînt credibile (medicii în
reclame despre medicamente, bunãoarã), atractive (ca VIP-urile vremii) sau puternice
(ca oamenii politici de prim-plan). Impactul produs prin apariþia într-un clip publi-
citar a preºedintelui Statelor Unite dupã catastrofa de la World Trade Center, în care
invita publicul american sã-ºi reia viaþa normalã ºi sã cãlãtoreascã, a fost conside-
rabil, întrucît reunea toate cele trei trãsãturi.

Mai ales cînd se desfãºoarã într-un sistem uninominal, unde raportarea candida-
tului la public e nemijlocitã, campaniile electorale ne dovedesc cã înfãþiºarea deschisã
ºi agreabilã, onestitatea ºi vizibilitatea socialã ale unui candidat (gradul în care este
cunoscut ºi prezent pe scena publicã) sînt mai importante în schimbarea atitudinalã
a þintei decît conþinutul mesajului sãu (oricît de coerent, argumentat ºi atrãgãtor e
acesta). Prin urmare, ceea ce este sau, mai bine zis, ceea ce pare cã este un candidat
devine mai influent decît ceea ce spune acesta cu adevãrat. Cunoscînd o astfel de
tendinþã, artizanii manipulãrii ºi mercenarii imaginii publice atacã un oponent politic
nu pe conþinutul mesajului sãu, ci pe una dintre cele trei dimensiuni evocate (îi
�descoperã� evidente �carenþe de sociabilitate�, semne clare ale egoismului ºi
duplicitãþii, precum ºi însemne ale marginalitãþii sale sociale: este �un nimeni�).
Aceste �dezvãluiri� au un efect mult mai consistent asupra asistenþei decît o contra-
argumentare raþionalã.

Diferenþa dintre atitudini ºi opinii poate fi descrisã sumar astfel (vezi tabelul 2):

Tabelul 2

Atitudini Opinii

Stabile
�Ce sîntem dispuºi sã facem�
Angajare axiologicã (�ce se face�)

Fluide, conjuncturale
�Ceea ce noi credem cã este considerat ca adevãrat�
Formulare axiologicã (�ce se spune� în raport cu
judecata de valoare)

O temã deseori studiatã de psihosociologia opiniei publice o constituie meta-
bolismul ºi orientarea curentelor de opinie. Acestea sînt definite ca ansamblul de
opinii coerente, �dominante printre membrii unui grup determinat, asupra unor
chestiuni, însoþit de conºtiinþa clarã sau difuzã cã aceste atitudini sînt comune�
(Stoetzel, 1943, p. 166).

Psihosociologii francezi Stoetzel ºi Girard (1970/1975) identificau patru variante
de curente de opinie, dupã cum urmeazã (vezi figura 3):
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 nr.

          c1                             c2                                             +               _

   -      +   -                 +  -              +  -             +

     (1)                                       (2)                               (3)                              (4)

Figura 3

Variantele corespunzãtoare asociate unei astfel de manifestãri a opiniei pe o dublã
scalã (pe verticalã este prezentat numãrul celor care împãrtãºesc o anumitã opinie,
iar pe orizontalã este orientarea acestora, pozitivã sau negativã faþã de tema în
discuþie) sînt:

1. inexistenþa unui curent de opinie; distribuirea opiniilor se realizeazã dupã o
curbã normalã (Gauss);

2. opinie polarizatã, formatã din douã subcurente de opinie � c1, c2;
3. opinie favorabilã (opinia �J�) � de exemplu, opinia la nivelul societãþii româneºti

pro Uniunea Europeanã ºi pro NATO;
4. opinie defavorabilã (opinia �L�) � de exemplu, opþiunea pro Rusia.

Tipologia publicurilor

Pentru toate categoriile pe care le vom clasifica înfãþiºãm criteriul diferenþiator ºi
rezultatul discriminãrii (vezi tabelul 3):

Tabelul 3

Criteriu Tipuri de publicuri

Exprimarea
socialã

Public latent, în care opinia publicã este înmagazinatã în adevãrate
rezervoare de memorie colectivã, regãsindu-se mai ales în regimuri
totalitare, ce inhibã exprimarea liberã a opiniilor
Public manifest, în care opinia publicã se exprimã deschis

Compoziþia
mesajului
indus

Predominant omogene, caracterizate prin unitate ºi stabilitate din punctul
de vedere al structurãrii opiniilor; proprii societãþilor închise (Popper,
1957/1993)
Predominant eterogene, caracterizate prin diversitate ºi mobilitate din
punctul de vedere al structurãrii opiniilor; caracteristice societãþilor deschise
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Criteriu Tipuri de publicuri

Activism

Public participativ, pentru care informaþia socialã receptatã impune o
conduitã �ofensivã� ºi un mesaj convergent sau divergent faþã de inte-
resele sale
Public-�martor�, ce urmeazã o conduitã �defensivã�, producînd un mesaj
indiferent (dar prezent) din punctul de vedere al intereselor sale
Public �mineral�, ce rãmîne impenetrabil la mesaj, dar formeazã o
entitate stabilã, cu o conºtiinþã de sine activã, mesajul fiind total disociat
de interesele grupului ºi de universul sãu de semnificaþii valide (de
exemplu, reacþia �þãranului� la teme precum �tehnologia informaþiei� ori
�muzica house�)

Gradul de
coerenþã
organizaþionalã

Public instituþionalizat, în cadrul organizaþiilor formale (precum publicul
care genereazã un curent de opinie în universitate)
Publicul de masã, în organizaþii informale (bunãoarã, publicul iubitor de
Sandra Brown)

Gradul de
structurare

Publicuri concentrate, caracterizate printr-un grad mare de permanenþã;
opiniile articulate sînt alcãtuite dintr-un mesaj-nucleu polarizat (de
exemplu, puterea ºi opoziþia formeazã concentrãri discursive în jurul unor
probleme precum proprietatea funciarã, restituirile caselor naþionalizate,
problema minoritãþilor)
Publicuri dispersate sau ocazionale, la care mesajele sînt reunite într-un
amalgam incoerent

Gradul de
difuziune

Public local (precum cel format din audienþa TV Analog)
Public regional (TV Timiºoara)
Public naþional (TVR 1)
Public continental (Euronews)
Public mondial (CNN, BBC World Service)

Comunicarea socialã ca proces

Paradigma comunicãrii sociale, în care vom încadra toatã analiza ulterioarã a
formelor de influenþã socialã la nivel macro, s-a constituit în cîmpul psihologiei
sociale la mijlocul secolului XX ºi pleacã de la urmãtoarele premise:

� depãºeºte nivelul comunicãrii interpersonale (face to face), mobilizînd sem-
nificative energii sociale;

� studiile asupra comunicãrii sociale au fost generate îndeosebi de sporirea influen-
þei mijloacelor de comunicare în masã ºi a fenomenelor de propagandã ce le-au
însoþit.

Surprinzãtor, primii care au teoretizat acestã problematicã au fost inginerii de la
Bell Telephone, ce în 1947 au elaborat o teorie a informaþiei pentru a determina
condiþiile de transmitere eficientã a unui mesaj, au individualizat factorii ºi au izolat
perturbaþiile ce apar în procesul comunicãrii.
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Psihosociologul american Harold Lasswell ºi colaboratorii sãi (1948/1979),
pornind de la teoria informaþiei, au sugerat cã o descriere adecvatã a acþiunii de
comunicare trebuie sã ofere rãspunsuri la urmãtoarele întrebãri:

CINE, CE spune, prin ce CANAL, CUI ºi cu ce EFECT?

O astfel de structurã interogativã permite formalizarea procesului de comunicare
ºi explicarea diverºilor factori ce intervin în articularea sa. Claude E. Shannon ºi
Warren Weaver (1949) sistematizeazã sugestiile tehnice ale celor de la Bell Telephone
într-o teorie a comunicãrii ºi propun urmãtorul model (vezi figura 4):

Zgomot semantic                  Receptor semantic

      cod          cod

Sursã de Emiþãtor         Receptor        Destinatar

informaþie                 Semnal emis                                Semnal primit

Sursã de zgomot

Feedback (N. Wiener)

Figura 4

Simplificat, convenþiile de mai sus pot fi rezumate astfel (vezi figura 5):

� codificare/decodificare;
� perturbaþii cauzate de transmiterea informaþiei:

� zgomot semantic S-E;
� receptor semantic R-D.

S (E) ��������mesaj���������R (D)

Figura 5

Parcurgînd aceste scheme relaþionale, vom înþelege cã pentru transmiterea optimi-
zatã a conþinutului mesajului se urmãresc:

� diminuarea intervenþiei externe mesajului sau a aºa-numitului zgomot semantic;
� evaluarea numãrului de repetiþii necesare pentru ca un mesaj sã fie corect transmis,

adicã a redundanþei semantice;
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� sporirea capacitãþii canalului de transmisie, prin valorificarea disponibilitãþilor
cantitative ºi calitative ale canalului.

Paradigma lui Harold Lasswell va determina direcþiile majore în cercetarea
comunicãrii de masã, care pot fi focalizate pe una dintre urmãtoarele entitãþi:

� analiza sursei sau emiþãtorului (control analysis);
� analiza mesajului (content analysis);
� analiza canalelor (media analysis);
� analiza publicului sau a audienþei, precum ºi a receptorului sau destinatarului

(audience analysis);
� analiza efectelor comunicãrii (effect analysis).

Modelul �clasic� al lui Harold Lasswell, de tip cauzã-efect, în care subiectul
social apare izolat, este simultan cu cel propus de Lazarsfeld, Berelson ºi Gaudet
(1948). Aceºtia accentueazã necesitatea luãrii în considerare a contextului social.
Pornind de la constatãrile lor experimentale din 1940, cînd au urmãrit procesul
electoral prezidenþial (înfruntarea Wilkie-Roosevelt), autorii au observat cum votul
este dependent de o experienþã de grup. Oamenii care muncesc sau trãiesc împreunã
ori care îºi petrec laolaltã timpul liber înclinã sã voteze pentru aceiaºi candidaþi. Mai
mult, omogenitatea intenþiilor de vot creºte în cadrul grupului pe mãsura avansãrii
campaniei electorale. Opiniile în grup se structureazã în jurul unor nuclee organi-
zatoare de opinii, reprezentate de liderii de opinie, ce recepþioneazã mai multã
informaþie ºi exercitã o influenþã sporitã în mobilizarea opiniilor colective, constatare
confirmatã de Daniel Katz (1960).

Elihu Katz ºi Paul Lazarsfeld (1955) propun teoria celor doi paºi în comunicare,
teorie ce se bizuie pe urmãtoarele douã postulate:

� cadrul în care se construiesc valorile sociale îl constituie relaþiile interpersonale;
acestea presupun comunicarea;

� mass-media influenþeazã publicul prin intermediul reþelei comunicãrii interper-
sonale, care se instituie ca mediator între emiþãtorul ºi receptorul mesajului (E-R).

Concluzia importantã care decurge de aici sugereazã cã cine stãpîneºte aceastã
reþea deþine un potenþial de influenþã socialã considerabil, hotãrîtoare devenind
manevrarea nodurilor de reþea (liderii de opinie).

Putem defini aºadar comunicarea ca procesul convergent în care emiþãtorul ºi
receptorul, prin mijloace mediate sau nu, creeazã ºi împãrtãºesc informaþii (Jowett,
O�Donnell, 1992, p. 18). Cea mai simplã ºi mai operaþionalã definiþie a comunicãrii
ca proces ar putea fi rezumatã astfel: ceea ce se întîmplã cînd emiþãtorul A comunicã
B despre un subiect X cu receptorul, unde A poate fi o persoanã, un grup sau un
sistem social. Totodatã, relaþia dintre A ºi B poate fi nemijlocitã (face to face) sau
mediatã (A��c��.B)X .

OPINIA PUBLICÃ � FENOMEN PSIHOSOCIAL. COMUNICAREA SOCIALÃ
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Informare, dezinformare

Pe baza modelului general propus anterior, informarea se poate defini ca procesul de
transmitere a conþinutului unui mesaj dinspre un emiþãtor individual sau colectiv (E)
înspre un receptor colectiv (R) prin care se sporeºte nivelul de cunoaºtere asupra
unor obiecte sau procese sociale. O astfel de definiþie pune în evidenþã procentul de
noutate al mesajului ºi reduce incertitudinea relaþiei dintre cei doi parteneri de rol
(Jowett, O�Donnell, 1992, p. 19), descriind o comunicare informativã în care
informaþia este vehiculatã pentru a îndeplini rolul de schimb de cunoºtinþe, explicare
sau instruire.

În opoziþie, dezinformarea nu vizeazã cunoaºterea ºi poate fi: nedeliberatã,
atunci cînd mesajele sînt transmise spre audienþe de cãtre neprofesioniºti (fenomen
deseori semnalat în spaþiul public românesc, unde presa, din nevoia de senzaþional,
expune publicul unor mesaje neprelucrate, fãrã verificarea surselor ºi a autenticitãþii
informaþiilor); sau deliberatã, implicînd o strategie ce are ca efect transmiterea unor
mesaje parþial sau total neadevãrate, îndreptate înspre anumite þinte relevante, în
scopul modelãrii unui orizont de aºteptare ºi a unor replici (atitudini, comportamente)
dorite de emiþãtor. Cel mai adesea dezinformarea deliberatã se articuleazã prin
intermediul unor instituþii specializate, de plan secund, care apeleazã la specialiºti ai
manipulãrii sociale.

Dacã ar fi sã urmãrim structura sistemului de dezinformare, s-ar cuveni sã punem
în evidenþã entitãþile ierarhizate de mai jos, relaþiile reciproce ce se stabilesc ºi
trãsãturile lor:

1. comanditarii, ce formeazã nivelul de decizie, sînt cei care concep ºi proiecteazã
conþinutul mesajului, stabilesc þintele, atitudinile ºi comportamentele dezirabile
necesare pentru a fi induse. Categoria celor ce formuleazã cererea este alcãtuitã,
cel mai adesea, dintr-o serie de factori de decizie (guverne, state-majore militare,
partide politice, firme influente) care pot solicita operaþiuni (a se remarca
predominanþa termenilor militari!). Acestea pot fi defensive, conturînd un rãs-
puns-�replicã�, simbolic ºi informaþional, deopotrivã, la atacurile �adversarului�,
dar mascînd propriile eºecuri ºi ascunzîndu-i oponentului succesele realizate;
sau ofensive, care au iniþiativa angajãrii �celuilalt� într-o dezinformare. Cum se
poate deduce, cele douã tipuri de operaþiuni se autoalimenteazã reciproc, într-o
logicã circularã pierzãtoare pentru climatul social;

2. specialiºtii (experþii) reprezintã nivelul de elaborare strategicã. Rolul acestora
este de a prelua solicitãrile comanditarilor pe baza unui contract ascuns ºi de a
planifica profesionist secvenþele tactice ale dezinformãrii. Cei ce aparþin acestei
categorii sînt experþi în comunicare ºi în tehnicile influenþei sociale, iar în
rîndurile lor intrã îndeosebi sociologi, psihologi sociali sau analiºti politici;

3. controlorii � sau nivelul de legãturã � sînt recrutaþi dintre persoanele ce stabilesc,
sub acoperirea anonimatului, relaþionarea eficientã între nivelul de decizie ºi cel
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de influenþã directã, fiind reprezentaþi de indivizii fãrã un profil social pregnant,
de �binevoitorii� ce sugereazã cine ºi în ce condiþii ar fi dispus sã participe la
dezinformare. Misiunea lor principalã este de a se angaja în racolarea subiecþilor
interesanþi ºi de a comunica cu regularitate �succesele dezinformãrii�;

4. agenþii de influenþã � sau nivelul de propagare penetrantã � sînt selectaþi dintre
cei care se bucurã de prestigiu în grupul lor de referinþã ºi urmeazã sã recepteze
mesajul dezinformant. Datoritã statusului lor de prestigiu superior, vor ajunge sã
propage mesajul cu o eficienþã sporitã în cîmpul social în care ei deþin �prim-
-planul�. Pot fi recrutaþi din urmãtoarele categorii: liderii de opinie, persoanele
cu un mare prestigiu academic, ºtiinþific, cultural, cei aspiranþi la un rol social
principal (de regulã, cei care-ºi fac din ascensiunea lor socialã un scop în sine).
Tehnicile instrumentalizate cele mai eficiente sînt cumpãrarea sau ºantajul, conform
principiului: �fiecare are preþul lui�, iar în cazurile excepþionale, de abatere de
la regulã: �fiecare are o patã ascunsã ºi împovãrãtoare�. Subiecþii racolaþi joacã
rolul unor adevãrate relee care amplificã impactul în audienþã al mesajului. Sub-
tilitatea ultimã a profesioniºtilor dezinformãrii, atinsã frecvent prin valorificarea
sensibilitãþilor þintei, este cea de a recruta pe cineva care nu devine conºtient de
participarea sa explicitã la o astfel de manipulare informaþionalã.

Raportul publicitate/reclamã în cadrul paradigmei
comunicãrii sociale

Vehicularea unor informaþii în spaþiul social nu are doar conotaþii maligne, aceasta
putînd sã amelioreze calitatea informaþiei ºi sã potenþeze capacitatea de opþiune
liberã a subiectului între diferitele obiecte sociale ºi simbolice livrate pe piaþã.
Într-un astfel de registru, se afirmã rolul benefic al publicitãþii ºi reclamei în
asigurarea unei mai bune informãri a publicului ºi în gestionarea mai eficientã a
resurselor de care dispune o societate. Totodatã, mesajele publicitare se integreazã
întru totul modelului mai general al comunicãrii sociale, tehnicile de influenþã
interpersonalã ºi intergrupalã fiind valorificate îndeosebi în cadrul celor douã forme
de interacþiune dintre un emiþãtor interesat ºi un receptor activat. Acum, sã desluºim
semnificaþia celor douã concepte, urmînd ca în paginile urmãtoare sã urmãrim
modul în care tehnicile de influenþã socialã se rãsfrîng ºi în domeniul lor.

Etimologic, termenul publicitate derivã din latinescul publicare, ce se poate
traduce prin �a rãspîndi în public�. O astfel de formã de comunicare presupune
continuitate ºi reprezintã o acþiune organizatã, sistematicã de promovare (comercialã
ºi simbolicã) a unui produs social. Modalitatea de activare implicã articularea unor
campanii publicitare, înþelese ca secvenþe informative la care participã în egalã
mãsurã beneficiarul (�cel ce plãteºte�), suportul publicitar (mediul prin care se
difuzeazã anunþul cãtre public) ºi agentul ce concepe (în companii specializate) ºi
propagã produsele publicitare.
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Sporirea ºi diversificarea fãrã precedent a pieþei au impus, la începutul secolului
XX, formarea în Statele Unite a unei discipline noi, marketingul, ce-ºi propunea
organizarea unor studii de piaþã, fixîndu-ºi ca deziderat realizarea unui echilibru
între cererea ºi oferta de produse, bunuri, servicii. Prin urmare, publicitatea vizeazã
precumpãnitor ca o anumitã ofertã sã modeleze cererea de pe piaþã, în beneficiul al
comanditarului ºi al clientului deopotrivã. Obiectivele publicitãþii sînt preponderent
economice, în timp ce mesajele propagandistice sînt precumpãnitor politice.

Spre deosebire de publicitate, reclama se caracterizeazã prin discontinuitate ºi
mobilizeazã resurse materiale, simbolice, de imagine mai modeste. Împreunã, reclama
ºi publicitatea reprezintã o realitate tot mai prezentã a comunicãrii sociale contempo-
rane, iar miza dezvãluirii strategiilor de activare a comportamentului de cumpãrare
ºi valorizare a unui produs social este cu atît mai importantã.
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Propaganda ºi persuasiunea

Definirea propagandei. Propaganda ca fenomen psihosocial

Pornind de la paradigma lui Harold Lasswell, sã analizãm în cele ce urmeazã
principalele categorii de procese de comunicare la nivelul societãþii, focalizîndu-ne
pe propagandã ºi persuasiune. Astfel, Garth Jowett, ºi Victoria O�Donnell (1992), în
Propaganda and Persuasion încadreazã cele douã fenomene în modelul mai larg al
teoriei comunicãrii sociale, izolînd variabilele comunicãrii (sursa, destinatarul,
codul), relaþia mesaj-context, intenþionalitatea, rãspunsul ºi responsabilitatea audien-
þei, mecanismul transferului de informaþii ca proces, ºi propun o analizã a propagan-
dei ºi persuasiunii ca parte a sistemului social, religios, politic, printr-un exerciþiu
diacronic.

Studiile anterioare asupra temei s-au caracterizat prin urmãtoarele tendinþe:

� s-au centrat pe tehnicile propagandei, sugerînd universalismul metodologic al
acesteia, aºa cum sugera Jacques Ellul (1965), ºi au urmãrit strategiile manipulãrii
psihologice în societãþile contemporane, accentuînd rolul propagandei în gîtuirea
gîndirii critice ºi demonstrînd cum efectele obþinute pot fi identice în cadrul pro-
pagandei comuniste, naziste sau a celei din organizaþii democratice (instrumentele
sînt aceleaºi, conþinutul, desigur, diferã);

� au încercat sã depãºeascã dificultatea formulãrii unei definiþii invariabile prin
înþelegerea diversitãþii contextuale (deci culturale) a întrupãrilor ei. Astfel, �o
definiþie definitivã a propagandei nu este nici posibilã, nici de dorit�, remarca
Leonard W. Doob (1989);

� au construit unele modalitãþi de imunizare la sugestiile de masã, urmînd strãdania
metodologicã a lui Anthony Pratkansis ºi Elliot Aronson (1991).

În cel mai influent tratat academic asupra temei, propaganda este definitã ca
încercarea deliberatã ºi sistematicã de a forma percepþii, a manipula cogniþii ºi a
direcþiona comportamente pentru obþinerea unui rãspuns care sã corespundã intere-
selor propagandistului (Jowett, O�Donell, 1992, p. 6).

Sã parcurgem cuvintele-cheie ale definiþiei:

� deliberatã induce ideea de exerciþiu intenþionat ºi premeditat;
� sistematicã, în sensul de metodicã, implicã ideea de strategie. De exemplu,

guvernele stabilesc departamente sau agenþii specializate pentru o propagandã
sistematicã, îndeosebi în cazul rãzboaielor, cînd acestea sînt indispensabile;
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� formarea percepþiilor este legatã de includerea, în cadrul mesajului, a unor
imagini ºi limbaje specifice (slogane, postere, simboluri). Spre exemplu, în
ianuarie 1991, operaþia militarã �Scutul deºertului� a fost rebotezatã �Furtunã în
deºert�, întrucît se intenþiona formarea unei percepþii mai angajante ºi mai
rãzboinice (�Furtunã�), în locul uneia protective (�Scut�). Alte slogane �la
modã� în contextul evocat, care au ocupat avanscena mass-media în taberele
rivale, l-au fãcut pe Saddam Hussein sã i se adreseze preºedintelui american cu
formula George Bush = �Devil Bush�, dupã cum multe ziare americane titrau
numele preºedintelui irakian într-o rescriere de genul Saddam = �SADdam�.
Asemenea cliºee lingvistice urmãreau modelarea percepþiei americanilor în a-l
vedea pe Saddam ca pe un �ticãlos nesãtul�, cum era deseori evocat în presa de
peste ocean, iar, în cazul arabilor, în a-l percepe pe Saddam ca pe un �lider
islamic eroic�;

� cogniþii manipulate, tendinþã ce poate fi ilustratã printr-un studiu efectuat în
acelaºi context istoric la Universitatea din Massachusetts, care a dovedit cã
aprobarea ºi susþinerea rãzboiului din Golf de cãtre subiecþii americani deveneau
cu atît mai intense cu cît priveau mai mult emisiunile posturilor de televiziune
naþionale (aºadar, �controlate� de stat);

� direcþionarea comportamentelor, care devine scopul vital al propagandei. În
timpul rãzboiului din Golf s-au conceput strategii de descurajare a taberei adverse.
Astfel, Corpul IV de Operaþii Psihologice al armatei americane a rãspîndit 29 de
milioane de manifeste în Irak ºi a organizat emisia postului de radio Vocea
Golfului, în care erau redate mãrturiile unor prizonieri irakieni �fericiþi ºi eliberaþi
de tiranie� alãturi de rugãciuni din Coran. Efectele unor astfel de strategii au fost
considerabile: prin evaluãrile ulterioare s-a demonstrat cã peste 75% din subiec-
þii-þintã au fost influenþaþi de astfel de mesaje;

� cãutarea realizãrii unui rãspuns care sã corespundã intereselor propagandistului,
ce nu trebuie privite ca obligatoriu malefice. Bunãoarã, posturile de radio Vocea
Americii ºi Europa Liberã au reprezentat un proiect mai degrabã altruist al
administraþiei americane pentru þãrile din spatele Cortinei de Fier. Motivaþia care
a stat la baza programelor acestor canale mediatice a fost manipularea atitudinilor
sociale înspre încurajarea valorilor democratice (libertate de gîndire ºi expresie,
competiþie, piaþã liberã, proprietate privatã).

Fenomenele de propagandã au un impact extraordinar în lumea contemporanã,
îndeosebi datoritã revoluþiilor tehnologice din media � de la televiziunea prin satelit
pînã la valorificarea Internetului �, fapt ce asigurã instantaneitatea transmiterii
mesajelor ºi lãrgirea considerabilã a audienþei prin accesul la informaþia publicã al
unor straturi sociale ce nu dispuneau anterior de o asemenea deschidere. În conse-
cinþã, este imposibil astãzi ca o þarã sã se izoleze informaþional. Un rol hotãrîtor în
prãbuºirea comunismului l-a avut, pe lîngã greutãþile economice ºi absenþa drepturilor
politice, imaginea unei societãþi occidentale a abundenþei, a unui stil de viaþã prosper,
precum în cazul Germaniei rãsãritene, care privea cu nesaþ cãtre Germania de Vest.
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Totodatã, televiziunea reprezenta în România chiar centrul propagandei politice
comuniste, iar la victoria revoluþiei a contribuit enorm ºi instantaneul chipului
desfigurat al dictatorului la mitingul din 21 decembrie, cînd s-a simþit întîia datã
neputinþa acestuia de a mai controla situaþia explozivã de atunci. Simbolic, Televi-
ziunea �Liberã� va deveni, practic, în zilele lui decembrie 1989, sediul guvernului
provizoriu ºi epicentrul revoluþiei.

Formele propagandei

Cea mai cunoscutã sistematizare a formelor propagandei disociazã între douã tipuri
posibile:

� propaganda albã, pornitã de la o sursã identificatã corect ºi la care informaþia con-
þinutã în mesaj este exactã, cu o ridicatã dozã de acurateþe. Într-o asemenea cate-
gorie ar putea intra mesajele Europei Libere în perioada �rãzboiului rece�. Deºi
ceea ce este receptat de audienþã se apropie rezonabil de adevãr, informaþia este
prezentatã într-un mod ce încearcã formarea convingerii cã sursa e de bunã-cre-
dinþã (adicã un fel de good guy), cu cele mai generoase idei ºi ideologii politice.
Propaganda albã þinteºte înspre construcþia ºi consolidarea credibilitãþii în cadrul
audienþei-þintã, ce se �conservã� pentru acþiuni de influenþare viitoare, generînd
un potenþial de ascultare binevoitor. Aici se înscriu ºi celebrãrile naþionale, cu
toate elementele adiacente de ºovinism latent sau manifest;

� propaganda neagrã, în care sursa este falsã ºi rãspîndeºte neadevãruri, nãscociri,
temeri, decepþii. Elementul principal al acestei categorii propagandistice este the
big lie, principiu pe baza cãruia s-a organizat în timpul celui de-al doilea rãzboi
mondial, de exemplu, The New English Broadcasting Station, post de radio în
limba englezã cu acoperire naþionalã întreþinut de naziºti, care îºi începea pro-
gramul cu God Save the King ºi difuza ºtiri din jumãtate în jumãtate de orã,
lovind în moralul soldaþilor, dar mai ales în al populaþiei civile angajate în �Bãtãlia
Angliei�, avansînd cu regularitate neadevãruri flagrante despre operaþiunile de
rãzboi ºi despre �dezastrul rezistenþei engleze�. În cadrul propagandei negre pot
fi incluse toate tipurile de înºelãciuni creative, precum celebrul �rãzboi al
timbrelor� poºtale germano-britanic, care redesenau principale simboluri naþio-
nale într-un mod subtil ºi subversiv, fiind cu dificultate recunoscute de factorii de
decizie ale celor douã puteri combatante. Astfel, o soþie britanicã putea sã
descopere, cînd primea plicul cu scrisoarea soþului de pe front, un timbru care
semãna în multe detalii cu cel original, dar în care, la o verificare mai atentã, se
putea observa în locul coroanei regale steaua lui David, iar în locul însemnelor
monetare tradiþionale secera ºi ciocanul, ºi putea sã gîndeascã, descumpãnitã:
�Dacã nemþii au pãtruns atît de departe, încît ºi plicul pe care îl primesc de pe
front în þara mea a trecut prin mîinile lor, înseamnã cã totul este pierdut�.
Eficacitatea acestei tactici depinde de slãbiciunea destinatarului în a accepta
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credibilitatea sursei ºi conþinutul mesajului ºi, desigur, de presiunea contextului,
într-o conjuncturã tulbure avînd mult mai multe ºanse de succes;

� propaganda cenuºie, care se plaseazã între propaganda albã ºi cea neagrã, fiind
cea mai frecventã, mai penetrantã, dar ºi mai greu de articulat, solicitînd un
profesionalism deosebit al artizanilor ei. În acest caz sursa poate sau nu sã fie
corect identificatã, iar acurateþea informaþiei este incertã. De exemplu, cînd
URSS a invadat Afganistanul, mas-media sovietice au utilizat propaganda cenuºie
pentru a-ºi justifica acþiunea. Un caz convingãtor îl constituie documentarul
Afganistan. Revoluþia nu poate fi ucisã, prezentat la Televiziunea naþionalã în 25
decembrie 1985, în care s-a indus impresia cã întregul conflict a fost instigat de
�forþe strãine�. Sînt înfãþiºate hãrþi cu �trasee conspirative� ce pornesc dinspre
Pakistan sau Iran înspre Afganistan. Se sugereazã (dar nu explicit!) cã luptãtorii
de gherilã sînt niºte mercenari. Un rebel capturat se declarã �turc� ºi relateazã
cum a fost trimis în Afganistan de cãtre CIA. Filmul se încheie în acorduri de
muzicã popularã afganã, iar pe ecran se perindã mulþimi de afgani care �primesc
cu entuziasm trupele sovietice eliberatoare� (Ebon, 1987). Iatã cum sursa este
corect identificatã, dar mesajul e inexact.

Feþe ale propagandei

Dezinformarea, în registrul în care a fost descrisã în capitolul anterior, reprezintã un
alt termen echivalent propagandei negre, întrucît vehiculeazã informaþii false. Chiar
destinul lingvistic al conceptului este interesant, cãci termenul provine în limba
englezã (desinformation) din rusescul dezinformatsia, adicã numele unei divizii a
KGB-ului rãspunzãtoare cu propaganda neagrã. Într-o altã definiþie influentã, la
Richard Shultz ºi Roy Godson (1984, p. 41), conceptul descria ansamblul infor-
maþiilor false, incomplete, eronate, care sînt îndreptate, �alimentate�, �confirmate�
cãtre o þintã ce reprezintã un individ, un grup sau o þarã.

Mecanismul dezinformãrii cuprinde lansarea unor ºtiri sau relatãri ce vizeazã
deliberat slãbirea adversarilor ori plasarea unor informaþii false în mass-media (ziare,
TV, Internet) de cãtre actori de plan secund (precum jurnaliºtii) ce sînt agenþi ai unei
þãri strãine. Ladislav Bittman, fostul conducãtor al Serviciilor Secrete cehoslovace,
declara la stabilirea sa în SUA: �Dacã cineva, printr-o cheie magicã, ar deschide
seifurile Serviciilor Secrete ale blocului sovietic, ar fi foarte surprins. Un numãr
imens de agenþi secreþi sînt jurnaliºti. Pretutindeni în lume, ºi în cele mai «sigure»
þãri � aº spune cã mai ales acolo � existã ziare influente penetrate de Serviciile
Secrete comuniste� (Bittman, apud Brownfield, 1984). Memorabilã, prin eficacitatea
ei, este campania sovieticã de dezinformare prin care autoritãþile americane erau
acuzate de declanºarea unui adevãrat �rãzboi biologic� prin �proiectarea� ºi �rãspîn-
direa� virusului HIV (SIDA). Prima apariþie a dezinformãrii este localizatã în
Literaturnaia Gazeta, în octombrie 1985. Aceastã publicaþie �citeazã� The Patriot,
un ziar prosovietic din India. Deºi tactica de a plasa o ºtire dezinformantã într-un



191

ziar strãin pentru a-i conferi credibilitate nu este nouã, de data aceasta o astfel de
ºtire nici nu a apãrut în India. În pofida respingerii categorice a veridicitãþii �veºtii�
de cãtre Departamentul de Stat, �ºtirea� apare în mai mult de 60 de þãri. Printre ele
ºi Zimbabwe, unde se organizeazã Conferinþa þãrilor nealiniate ºi unde o astfel de
�ameninþare� este discutatã �din umbrã�. În 26 octombrie 1986 apare un prim
articol în presa occidentalã, în londonezul Sunday Express, ce gãzduieºte interviul a
douã persoane din Germania comunistã care relateazã �scenariul�. Alte variante
subtile apar în presa mondialã. Astfel, o emisiune radiofonicã din Germania rãsãri-
teanã despre Turcia sugereazã cã de tot acest proiect malefic este responsabilã o bazã
americanã din Balcani, care a rãspîndit virusul, fapt dovedit ºi de îmbolnãvirea unui
angajat al bazei. Dezinformarea culmineazã cu ºtirea transmisã chiar de postul CBS
în 30 martie 1987, care în telejurnalul de searã (Evening News) prezintã: �Revistele
militare sovietice pretind cã într-un laborator al armatei americane se pregãteºte un
rãzboi biologic. Articolele, fãrã sã ofere nici o evidenþã, relateazã concluziile unor
cercetãtori din SUA, Marea Britanie ºi Germania Democratã ce doresc sã-ºi pãstreze
anonimatul. În octombrie trecut un ziar sovietic afirma cã virusul SIDA poate fi
rezultatul unor experimente ale Pentagonului ºi CIA. Investigaþiile continuã ºi vã
vom þine la curent��. Iatã cum a trebuit sã treacã un an ºi jumãtate pentru ca
�ºtirea� sã parcurgã întreaga lume înainte de a ajunge la �destinaþia� finalã.

S-ar cuveni aºadar sã ne înzestrãm cu o privire mai puþin naivã asupra realitãþii
sociale ºi politice, întrucît dezinformarea este practicatã de toate marile puteri ºi
reflectã o realitate a politicii internaþionale, ºi sã înþelegem cã sfîrºitul �rãzboiului
rece� ºi cãderea Cortinei de Fier nu au eliminat propaganda, ci doar au modificat
mijloacele, mizele ºi strategiile acesteia.

Într-un volum care a investigat mecanismele de activare a comunicãrii trunchiate,
Propaganda: A Pluralistic Perspective, Ted J. Smith (1989) propune douã modele
ale dezinformãrii ca proces al comunicãrii sociale (vezi figurile 1 ºi 2).

1. modelul sursei deviate (deflective source) în care propagandistul P creeazã P1,
sursa aparentã a mesajului M. Receptorul R percepe informaþia ca ºi cum ar
proveni direct de la P1 ºi nu o asociazã cu propagandistul autentic P;

                     P
                                        

M

M        
   P1    R    

Figura 1
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2. modelul sursei legitimante (legitimizing source): P creeazã �secret� mesajul
original M1 într-o sursã legitimantã P2; acest mesaj este recepþionat ºi �ridicat�
de propagandist (M2) ºi comunicat receptorului R în forma M3, ca ºi cum ar
proveni de la P2 (întocmai ca în triunghiul anterior KGB � India � þãrile nealiniate,
ce �colaboreazã� pentru transmiterea mesajului înspre SUA. P2 legitimeazã
mesajul ºi, în acelaºi timp, mascheazã propagandistul real.

P

  M1                 M2                M3

 P2   R

Figura 2

În ambele cazuri se intenþioneazã ascunderea identitãþii sursei care se aflã la
originea mesajului, precum ºi asigurarea unui grad sporit de credibilitate, deopotrivã
pentru mesaj ºi pentru sursa aparentã.

Subpropaganda constituie un alt termen uzual în cadrul strategiilor de influenþã
socialã ºi a fost folosit pentru prima datã de L.W. Doob (1948), sarcina propagan-
distului fiind în acest caz cea de a rãspîndi o doctrinã nefamiliarã, pentru care este
necesarã o perioadã considerabilã de timp, precum ºi construirea unui cadru de
gîndire permisiv în audienþã, în vederea acceptãrii doctrinei.

L. John Martin (1971), expert al United States Information Agency (USIA),
defineºte subpropaganda ca o comunicare facilitatã, adicã o activitate continuã ce
menþine �ferestrele deschise� ale atenþiei publicului pînã în momentul cînd aceste
aºteptãri perceptive vor fi �alimentate� conform scopurilor propagandei. Un aseme-
nea tip de comunicare dobîndeºte forme �orientate� foarte diverse: de la buletine de
ºtiri TV, presã, cãrþi, pamflete, periodice, programe culturale pînã la expoziþii,
filme, seminarii, servicii sociale. Toate se reunesc pentru a contura o atmosferã
destinsã, plinã de receptivitate, generînd o atitudine pozitivã direcþionatã înspre
propagandistul potenþial. O astfel de filosofie instituþionalã a stat la baza organizãrii
USIA, cu ai sãi peste 9 000 de angajaþi din 126 de þãri ºi cheltuieli anuale de peste
un miliard de dolari.
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Un model psihosocial al propagandei

Vom porni tot de la modelul integrativ oferit de Garth Jowett ºi Victoria O�Donnell
(1992, p. 18) în descrierea entitãþilor angrenate în diferitele forme ale comunicãrii
sociale, reþinînd conceptele cu o arie semanticã înruditã explicate deja, precum
informare, dezinformare, persuasiune, propagandã. Vom înþelege, astfel, cã propa-
ganda este asociatã persuasiunii de masã ºi corelatã cu procesele sociale globale, în
timp ce persuasiunea e privitã cel mai adesea ca un proces psihologic individual sau
interindividual (vezi figura 3).

  A -----> B                                                                                  A---C---B
   nemediatã    mediatã

Scop: promovarea unei înþelegeri Promovarea unei satisfaceri mutuale a
reciproce pentru A ºi B. nevoilor de cunoaºtere pentru A ºi B.

Scop: promovarea unor obiective
ale lui A, nu neapãrat în interesul

lui B.

Comunicare
A cu B despre X

Informare
Î � E - I

Persuasiune
FR � ÎR - SR

       Informare         Propaganda         Persuasiune
        ------------------------------

C � Mop.p. - M

Figura 3

Semnificaþia simbolurilor folosite mai sus este urmãtoarea:

� comunicarea reprezintã procesul prin care o sursã îi transmite un mesaj unui
destinatar printr-un canal, apelînd la un cod, pe baza modelul liniar Claude
Shannon � Warren Weaver, activînd un proces de interacþiune simbolicã ce are ca
efect diminuarea incertitudinii.

� Informarea presupune:
� Î = împãrtãºirea ideilor;
� E = explicare;
� I = instruire.
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� persuasiunea implicã:
� FR= formarea rãspunsului;
� ÎR= întãrirea rãspunsului;
� SR = schimbarea rãspunsului.
Reprezintã un tip de comunicare socialã ce urmãreºte influenþarea celorlalþi,
iar atunci cînd are succes, determinã o reacþie de genul: �Niciodatã nu am
vãzut lucrurile în acest fel înainte�. Persuasiunea este un proces interactiv în care
ambii subiecþi ai procesului încearcã satisfacerea propriilor nevoi ºi interese de
cunoaºtere;

� propaganda este unilateralã ºi manipulantã ºi se bazeazã pe:
� C = controlul informaþiilor;
� M.op.p. = managementul opiniei publice;
� M = manipularea modelelor de comportament.

Propaganda ca formã de comunicare
ºi stagiile analizei propagandei

Pe baza sistematizãrilor anterioare, vom putea prezenta strategiile cele mai cunoscute
folosite de propagandist pentru a realiza o influenþare eficientã; acestea sînt:

� ascunderea scopului;
� ascunderea identitãþii;
� controlul circulaþiei informaþiei, prin eliberarea doar a informaþiilor �necesare�

(�ceea ce trebuie sã ºtie� publicul). Aceasta se realizeazã prin douã modalitãþi:
controlul mass-media sau prezentarea informaþiei distorsionate ca provenind dintr-o
�sursã credibilã�, construind aºa-numita �propagandã birocraticã� (Altheide,
Johnson, 1980);

� managementul opiniei publice ºi direcþionarea comportamentului, prin care se
urmãreºte modelarea curentelor de opinie conform unei strategii prestabilite.

În acelaºi timp, stagiile analizei propagandei sugereazã ce etape trebuie sã
parcurgã analistul psihosocial atunci cînd îºi propune sã punã în evidenþã fenomenul
(Jowett, O�Donnell, 1992, p. 213), prin identificarea urmãtoarelor elemente ale
procesului de propagandã:

1. ideologia ºi scopul campaniei de propagandã, în care sã se evidenþieze normele
ºi valorile dezirabile, ordinea ºi rolurile sociale promovate subiacent de ideologie;

2. contextul în care se desfãºoarã propaganda (pace sau rãzboi, confruntare deschisã
ori confruntare �subteranã�);

3. identificarea propagandistului, prin focalizarea pe cel care �are cel mai mult de
cîºtigat din propagandã�, precum ºi surprinderea constrîngerilor verbale ale
celor ce ocupã avanscena discursului propagandistic (care ajung sã spunã �ce li se
dicteazã sã spunã�);
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4. structura organizaþiei ce exercitã propaganda, încercînd sã se observe cît e de
deschisã sau închisã, cum se gestioneazã susþinerea organizaþiei, cum se selecteazã
membrii, care este cultura organizaþionalã;

5. grupul-þintã (audienþa þintã), importante fiind la acest nivel formarea audienþei ºi
�întreþinerea� ei pentru �momentul potrivit�;

6. tehnicile utilizãrii mass-media, prin valorificarea impactului uriaº al imaginilor,
indiferent de suport (postere, TV, Internet);

7. tehnici speciale de maximizare a efectelor, la care trebuie acþionat în urmãtoarele
registre:
� predispoziþiile audienþei, prin crearea rezonanþei (se identificã �ancorele�

sociale relevante);
� credibilitatea sursei, prin valorificarea tendinþei publicurilor de a-ºi încredinþa

proiectul lor de viaþã autoritãþilor simbolice;
� liderii de opinie, în care trebuie �racolaþi� cei ce au o mare credibilitate în

comunitate;
� contactul direct (face-to-face), prin crearea contextelor favorizante (de tipul

climatului întreþinut de USIA prin promovarea unui model de viaþã prosper;
acest mesaj devine mai influent decît lectura unei întregi biblioteci de studii
americane);

� normele de grup, înþelegînd cã oamenii urmeazã deciziile grupului, chiar dacã
acestea contravin convingerilor proprii (Pratkansis, Aronson, 1991); astfel,
se exploateazã tendinþa spre conformism a oamenilor; se modeleazã iluzia
falselor ataºamente (precum �marile adunãri� convocate în sãli prea mici,
care dau impresia unei �mari solidaritãþi�);

� recompense ºi premii, de genul �propagandei morþii�, care genereazã un efect
simbolic ºi emoþional extraordinar. Pe aceastã cale vom înþelege cum con-
damnarea ºi execuþia lui Ceauºescu s-a organizat tocmai pentru ca �noi� sã
stãm �cuminþi�, �sã ne liniºtim� ºi �sã fim mulþumiþi�;

� monopolul surselor de comunicare, prin care se încearcã o circulaþie �ordo-
natã� a informaþiei (de exemplu, lupta acerbã pentru TVR pînã în 1995, cînd
încã nu existau alternative private la televiziunea publicã);

� simbolurile vizuale ale puterii, cum ar fi: un vorbitor aºezat în faþa steagului
naþional, care determinã o asociere simbolicã ºi un transfer emoþional audienþei;

� limbajul folosit, plecînd de la premisa cã anumite cuvinte au o extraordinarã
putere socialã (de unde ºi inflaþia stînjenitoare a folosirii cuvîntului neam în
discursurile politicienilor);

� declanºarea ºi controlul emoþiilor, prin activarea mecanismului în care neli-
niºtea asociatã cu o mare mobilitate socialã favorizeazã rãspunsul emoþional al
oamenilor (aºa cum va fi evocat în tema privitoare la persuasiune cliºeul �Vin
legionarii�, lansat în iunie 1990 de preºedintele de atunci);

8. reacþia audienþei la diferite tehnici, încercînd sã se identifice în ce mãsurã devine
propaganda �actor� al �scenei sociale�;
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9. contrapropaganda, de la zvon ºi graffiti pînã la mesaje culturale complexe,
articulate în teatru, literaturã, film sau muzicã, dacã este prezentã;

10. efecte ºi evaluare, prin care se apreciazã în ce grad a fost atins scopul propagan-
dei, mãsurîndu-se cît de adînci sînt influenþele: rãmîn doar la nivelul opiniilor
sau modeleazã chiar ºi atitudinile ºi comportamentele?

Persuasiunea ºi circulaþia socialã a stereotipurilor.
Definirea persuasiunii

O�Donnell ºi Kable (1982, p. 9) definesc persuasiunea ca procesul complex, continuu
ºi interactiv în care un emiþãtor ºi un receptor sînt legaþi prin simboluri verbale sau
nonverbale ºi în care emiþãtorul încearcã sã-l influenþeze pe receptor (persuadat) sã
adopte o modificare într-o atitudine ori într-un comportament dat, deoarece persua-
datul a avut percepþiile lãrgite sau schimbate.

Propaganda ºi persuasiunea sînt aºadar douã procese de opinie inserate în comuni-
carea socialã, fiind atît de larg rãspîndite în lumea contemporanã. Conþinutul lor este,
cel mai adesea, structurat pe marile tipare mentale ale grupurilor-þintã, avînd astfel
o dominantã stereotipalã. Dacã propaganda era unilateralã ºi manipulantã, persuasiu-
nea este tranzacþionalã, ambele pãrþi satisfãcîndu-ºi interesele în cadrul procesului
(Dillard, Pfau, 2002). O cît mai adîncã identificare (uneori, cum se va vedea, chiar
neconºtientizatã) cu �definiþiile indubitabile� ale realitãþii, formulate de aceste
grupuri �faþã în faþã�, constituie o condiþie necesarã a succesului mesajului persuasiv.
Dar cum se deruleazã fenomenul persuasiunii? Cum îºi conservã (sau îºi inhibã)
subiecþii opiniile, sentimentele, comportamentele? Vom încerca sã rãspundem la
aceste întrebãri pornind de la o carte care, deºi recentã, a devenit clasicã în abordarea
problemei.

�Cãile persuasiunii�

Cartea lui Jean-Nöel Kapferer (1990), Cãile persuasiunii, a avut un ecou important
asupra cercetãrilor legate de fenomenul în discuþie. Conform lecturii realitãþii
psihosociale propuse de Jean-Nöel Kapferer, persuasiunea este descrisã ca un proces
intrapsihic secvenþial de tratare a informaþiei. Autorul porneºte de la observaþia cã
orice campanie de opinie ar avea ca rezultat consolidarea convingerilor anterioare,
mai curînd decît zdruncinarea lor, ºi sugereazã prezenþa unei grile proprii prin care
nu se urmãreºte ceea ce un mesaj îi face unei persoane, ci ºi ceea ce respectiva
persoanã face cu mesajul. Modelul propus în ºase secvenþe succesive subliniazã
importanþa filtrelor mentale impuse de stereotipuri. Sã-l parcurgem:

1. procesul de expunere � prima condiþie a reuºitei persuasiunii este realizarea
contactului cu mesajul: trebuie aºadar ca receptorul sã se expunã acestuia. O
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campanie de persuasiune, pentru a avea succes, trebuie sã atragã receptorul, iar
ºansele unei receptivitãþi sporite cresc pe mãsura propagãrii unui mesaj care
urmeazã liniile de forþã ale inerþiilor mentale proprii stereotipurilor. De asemenea,
expunerea este esenþial selectivã, deoarece, în confruntarea cu comunicãri multi-
ple, alegerea se face anticipativ: se observã cum în cadrul comunicãrilor partizane
o parte a audienþei e deja în favoarea opiniilor apãrute. Iatã de ce mitingurile
partidelor îi atrag mai ales pe susþinãtorii acestora. Dar expunerea nu este
defensivã, actorul social avînd o marjã de libertate considerabilã în funcþie de
anumiþi factori (status social ºi de prestigiu, nivel de instrucþie, grad de angajare
comunitarã);

2. decodarea informaþiei � trecut fiind pragul stabilirii contactului, începe la deco-
darea informaþiei, ce parcurge anumite faze, de la stimularea propriu-zisã pînã la
construirea imaginarã ºi semanticã. Procesul perceptiv angajat de subiect face
apel la capitalul sãu cultural ºi se articuleazã conform principiilor gestaltiste, care
susþin cã perceperea esenþialului, a întregului precedã perceperea pãrþilor: astfel,
proprietãþile relaþionale sînt acelea care creeazã forma, ºi nu asamblarea fiecãreia
din elementele particulare. O pondere importantã a acestei operaþii se realizeazã
cu distribuirea atenþiei, dar e precedatã de o fazã preatenþionalã. Dupã etapa
decodãrii senzoriale urmeazã faza comprehensiunii, subiectul intrînd în zona
semanticii. De semnalat cã percepþia reprezintã un act de construcþie, pornind de
la un stimul senzorial; fiecare construct reflectã ceea ce percepe individul. Aici
intervine percepþia defensivã ºi percepþia subliminalã. Cea dintîi ilustreazã cum
cuvintele, imaginile încãrcate negativ din punct de vedere emoþional sînt refuzate
în stadiul percepþiei, conform principiului �Nu vedem decît ceea ce vrem sã
vedem� (cuvintele tabu, de exemplu, declanºeazã un proces inconºtient de apãrare
perceptivã). Pe de altã parte, persuasiunea subliminalã, experimentatã în anii �80,
îndreaptã cercetarea spre un teritoriu greu controlabil din punctul de vedere al
mecanismelor interne, dar care se reproduce cu regularitate la nivelul compor-
tamentelor. O persuasiune eficientã trebuie aºadar sã treacã de aceste douã baraje
perceptive, furnizînd un mesaj care sã nu contrarieze structura valoricã a subiec-
tului, dar care reuºeºte ºi sã orienteze favorabil percepþia. Oricum, decodarea
este modelatã cultural, fondul de înþelesuri colective, moºtenit prin socializare,
fiind cel ce atribuie semnificaþii mesajelor. Înþelegerea mesajului implicã existenþa
unei corespondenþe între sensurile sale atribuite de sursã ºi cele atribuite de
audienþã. Factorii principali care intervin în transferul eficient al conþinutului
mesajului persuasiv sînt:
� rapiditatea derulãrii mesajului;
� mijloacele de comunicare folosite, de la cele audio la cele video sau o

combinaþie între ele;
� tipul argumentelor, care pot fi ori simple, ori complexe, în funcþie de numãrul

ºi succesiunea lor;
� repetitivitatea mesajului;
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� utilizarea unor simboluri familiare receptorilor.
3. procesul de acceptare � în acest stadiu subiectul supune mesajul unei serii de

teste, în funcþie de care se declanºeazã sau nu modificarea opiniei. Ne aflãm în
faþa unui proces activ, în care individul produce idei, atribuiri, asociaþii, toate
mai mult sau mai puþin convergente cu sensul mesajului. Schimbarea atitudinii
depinde nu atît de conþinutul propriu-zis al informaþiilor vehiculate, cît de aceste
rãspunsuri interne. Atenþia joacã un rol important în favorizarea rãspunsurilor
cognitive, motiv pentru care o atenþie deficientã poate spori influenþa persuasiunii
(acest fapt se petrece în mesajele publicitare ce insereazã un flash umoristic,
suspendînd atenþia ºi îngãduind o mai subtilã infiltrare a mesajului persuasiv).
Hotãrîtoare în persuasiune este, totodatã, acceptarea raþionalã a argumentelor
�celuilalt�;

4. procesul de integrare a componentelor atitudinilor � atitudinea este formatã din
trei componente, toate fiind angajate în fenomenul persuasiunii: una cognitivã,
una afectivã ºi una atitudinalã. De exemplu, atitudinea faþã de un candidat politic
se exprimã prin rãspunsurile la urmãtoarele întrebãri:
� �Gîndiþi cã X va urma politica Y?� (componenta cognitivã);
� �Vã place X?� (componenta afectivã);
� �Sînteþi dispus sã vã implicaþi pentru a-l susþine pe X?� (componenta inten-

þionalã).
Aceste componente sînt strîns corelate, iar orientarea uneia nu le determinã,
programat, pe celelalte douã. Este necesarã o fazã de integrare, care sã realizeze
o combinare între cele trei variabile, examenul derulîndu-se apoi separat pentru
fiecare dintre ele. Un rol hotãrîtor în clarificarea diferenþialã revine normelor
sociale ºi îndeosebi structurii stereotipurilor, care direcþioneazã asumarea acestor
influenþe într-o manierã personalã, necontrariantã;

5. persistenþa temporalã � dacã atitudinea este mobilizatã, ea nu are însã o stabilitate
temporalã foarte însemnatã, cel mai adesea revenindu-se la starea iniþialã a
expunerii la mesaj. Dar stimulul nu este doar stocat, ci ºi transformat în prealabil;
or, tocmai la acest nivel el se poate impune ca persistent în memorie. Cu cît
angajarea cognitivã a fost mai intensã ºi procesele interne au fost mai activate, cu
atît efectele persuasive vor fi mai durabile. Selectarea mesajelor urmãreºte, nu de
puþine ori, cãi ocolite, determinate cultural. Astfel, înþelegerea unui mesaj, deºi
importantã, nu determinã cu necesitate acceptarea sa. Hovland, Janis ºi Kelley
(1953) avertizaserã asupra influenþei commitment-ului (angajãrii) asupra schim-
bãrii opiniei, subliniind cã este cu atît mai dificil sã schimbi opinia cuiva cu cît
acesta ºi-a exprimat opinia în public, cu o angajare energicã;

6. conversia în acþiune � arareori o singurã comunicare poate genera o schimbare de
atitudine. Respectînd însã condiþiile convergenþei semantice ºi pulsionale, fãrã sã
intre în opoziþie cu tiparul valoric individual � impregnat cu stereotipuri �, un
mesaj poate activa o atitudine nouã, dirijatã mai mult sau mai puþin inocent de
emiþãtor.
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Trãsãturile cele mai importante ale mesajului persuasiv sînt:

� eficacitatea mesajelor care mobilizeazã componente emoþionale este mai mare
decît a celor exclusiv raþionale, cu condiþia sã genereze o acþiune imediatã ºi sã
provinã de la o colectivitate înglobantã (numeric ºi prin autoritate);

� un mesaj persuasiv mai degrabã antreneazã pasiunile preexistente decît creeazã
altele noi.

Þintele persuasiunii. �Ancorele�

Dacã pînã acum am analizat mecanismele interne, psihologice ale persuasiunii, sã ne
îndreptãm atenþia în cele ce urmeazã asupra conotaþiilor sale sociale. Premisa de la
care se impune sã plecãm este aceea cã publicurile cautã ca prin rãspunsurile lor la
mesajul persuasiv sã îºi satisfacã propriile cerinþe ºi aspiraþii. Aºadar, persuasiunea
este un proces reciproc, în care fiecare din pãrþi este dependentã de cealaltã, con-
turîndu-se un raport ce implicã, în acest fel, coparticiparea la crearea înþelesurilor.
Audienþa nu este, astfel, niciodatã pasivã (de exemplu, un politician în cãutare de
voturi trebuie sã se adreseze nevoilor concrete ale electorilor).

Dar cum rãspund publicurile demersului persuasiv? Roloff ºi Miller (1980), în
lucrarea pe care au editat-o, Persuasion: New Directions in Theory and Research,
schiþeazã trei tipuri de manifestãri grupale posibile:

� formarea rãspunsului, ce se deruleazã întocmai ca procesul învãþãrii obiºnuite, în
care emiþãtorul este profesorul ºi publicul elevul. Persuasiunea se realizeazã
arãtîndu-i publicului cum trebuie sã se comporte ºi stimulîndu-l prin oferta de
întãrire pozitivã pentru învãþare. Dacã rãspunsurile pozitive sînt urmate de o
recompensã, se vor dezvolta atitudini pozitive faþã de ceea ce este învãþat;

� întãrirea rãspunsului, în care, dacã publicurile au deja atitudini pozitive faþã de
o temã anume, emiþãtorul le reaminteºte de existenþa lor ºi le încurajeazã sã le
trãiascã chiar mai puternic, prin exteriorizarea unei forme specifice de compor-
tament (de exemplu, în Occident sporeºte numãrul fundaþiilor, al ONG-urilor de
orice fel � de la donaþii de sînge la mobilizãri pentru reforme constituþionale �,
întrucît oamenii sînt motivaþi ºi se rãspunde nevoilor lor emoþionale);

� schimbarea rãspunsului constituie cel mai dificil tip de persuasiune ºi implicã
solicitarea adresatã publicurilor de a se orienta de la o poziþie neutrã la o atitudine
pozitivã sau negativã prin schimbarea comportamentului ori prin adoptarea unui
comportament nou (cum ar fi �smulgerea� susþinerii acordate pentru creºterea
unei taxe). Întrucît oamenii îºi modificã greu atitudinile, emiþãtorul trebuie sã
conecteze schimbarea cerutã la ceva existent, cu care receptorul este puternic
asociat deja. Aceastã entitate simbolicã de mare însemnãtate se numeºte ancorã,
pentru cã a fost în prealabil acceptatã de receptor ºi va fi folositã pentru a provoca
noile atitudini sau comportamente. Ancora constituie o resursã implicitã impor-
tantã a schimbãrii, întrucît reprezintã ceva asimilat ºi resimþit ca important de
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receptor. Ancorele pot fi credinþe, valori, atitudini, comportamente sau norme de
grup, ansamblurile stereotipe infiltrîndu-se în fiecare dintre acestea.

Sã descriem aºadar cele mai influente ancore:

� credinþele reprezintã o legãturã perceputã între oricare douã aspecte ale lumii
unei persoane, relaþii dintre douã lucruri sau dintre un lucru ºi o caracteristicã a
sa (Fishbein, Ajzen, 1975, p. 131). Afirmaþii de genul �Cred cã Internetul mã va
ajuta sã-mi îmbogãþesc cunoºtinþele ºi sã obþin deci rezultate mai bune la facultate�
sau �Cred cã întreaga clasã politicã este coruptã� se încadreazã în aceastã
categorie. Pentru a influenþa þinta, modificîndu-i credinþele vechi, sau pentru a-i
modela noi credinþe, persuasiunea trebuie construitã pe credinþele deja existente.
Strãdania de a genera o schimbare deplinã a comportamentelor, atitudinilor sau
credinþelor este nerealistã;

� valorile sînt specii ale credinþei, fiind mai durabile ºi mai puþin permisive la
schimbãri rapide, reprezentînd o credinþã prescriptivã ºi un ghid pentru compor-
tamentul cuiva (a se revedea raportul opinii/atitudini/comportamente). Valorile
personale sînt expresia valorilor sociale mai largi ale societãþii integratoare, iar
acestea pot fi valori utopice, mitice sau pragmatice. Indiferent de categoria din
care fac parte, valorile sînt determinate de climatul mental al societãþii ºi de tradiþia
culturalã. Astfel, ierarhiile valorice sînt distincte în diferite colþuri ale lumii.
Pentru a pune în evidenþã acest postulat, oferim urmãtorul exemplu: o organizaþie
vest-europeanã, Futuribles (Viitorologii), a organizat, cu un grant UNESCO, o
cercetare pe toate continentele, apelînd la participarea a 1 125 de experþi din
întreaga lume, urmînd ca aceºtia sã inventarieze valorile þãrilor lor în anul 2000.
În Statele Unite, cel mai bine clasate valori ale americanilor care priveau înspre
viitorul apropiat au fost (ancheta era realizatã la începutul anilor �90): bunãstarea
materialã, sãnãtatea, locurile de muncã, libertatea individualã ºi egalitatea socialã.
În contrast cu universul axiologic nord-american, în America Latinã pe primul
loc se afla �supravieþuirea�, iar în Africa, �temerea faþã de pierderea libertãþii�
(apud Jowett, O�Donnell, 1992, p. 23). Trebuie subliniat cã oamenii privesc
valorile ca pe un bun personal esenþial, ele construind ancore foarte puternice,
greu de �atacat�;

� atitudinile pot fi definite ca un sistem durabil de evaluãri favorabile sau nefavo-
rabile, reacþii emoþionale ºi tendinþe ale acþiunii pro sau contra în raport cu un
obiect social (Krech, Crutchfield, 1948/1952) ºi se exprimã prin formulãri
pozitive ori negative (precum �Îmi place sã citesc�, �Dispreþuiesc viaþa politicã
internã�). Întotdeauna, atitudinile exprimã o predispoziþie durabilã prin rãspun-
surile pe care le construiesc. Aºa cum am subliniat în capitolul privitor la
atitudinile sociale, unii cercetãtori considerã cã acestea sînt dobîndite printr-un
proces de învãþare, alþii au încercat sã dovedeascã existenþa unor componente
genetice preeminente (McGuire, 1985). Secretul unei persuasiuni reuºite îl consti-
tuie identificarea funcþiei pe care o anumitã atitudine o are pentru o þintã anume,
mesajele trebuind sã valorifice aceastã funcþionalitate subteranã. Schimbarea
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atitudinilor este adesea chiar rãspunsul dorit în persuasiune, iar atitudinile pot fi
folosite deopotrivã ca ancore sau ca stadii finale ale persuasiunii;

� obiºnuinþele, ca ºi atitudinile, sînt durabile, pregnante ºi dobîndite prin socializare,
dar, spre deosebire de atitudini, constituie modele de comportament rutinizate,
implicite, greu de recunoscut ºi de exprimat de cãtre subiect;

� comportamentul poate fi utilizat ca ancorã nu doar pentru cã reprezintã expresia
deschisã a unui fel de a fi, ci întrucît modelele de comportament, odatã cunoscute,
fac uºor predictibile comportamentele viitoare, pe baza principiului consecvenþei
comportamentale. Þinta poate fi cîºtigatã fie prin referinþe motivaþionale la un
comportament curent (un comportament eficient în trecut va fi încurajat în viitor),
fie indicîndu-i-se noi modele de comportament ce �promit�, prin aºa-numitul
model al învãþãrii observaþionale (Bandura, 1986);

� normele de grup reunesc credinþele, valorile, atitudinile, obiºnuinþele ºi compor-
tamentele derivate din apartenenþa la grup, plecîndu-se de la premisa cã subiecþii
au tendinþa de a se conforma normelor grupului în care sînt integraþi. �Cea mai
mare influenþã asupra oamenilor o au oamenii�, declarase Darry J. Bem (1970),
vitalã fiind influenþa egalilor (peer pressure influences), de la felul în care se
îmbracã, vorbesc, se comportã pînã la gesturile extreme. Cînd rolul social este
însoþit de incertitudine, rezolvarea probabilã se realizeazã prin asumarea ºi exte-
riorizarea atitudinilor ºi comportamentelor dominante printre membrii grupului
de referinþã.

Factorii reuºitei în persuasiune

Pentru o persuasiune eficientã, esenþialã este calitatea mesajului (Aronson, 1988;
Mungiu, 1995, 1999; Dillard, Pfau, 2002). Aceasta depinde de o serie de factori,
precum:

� caracterul incitant al mesajului, care modeleazã specific schimbarea atitudinalã.
Astfel, persuasiunile ce produc o stare acutã de anxietate nu sînt capabile sã
genereze o schimbare atitudinalã majorã. Într-un studiu asupra acestei teme s-a
observat cã studenþii expuºi la mesaje ameninþãtoare (de exemplu, despre cariile
dentare) erau mai puþin dispuºi sã-ºi schimbe atitudinea cu privire la tema pe care
erau focalizaþi (aici, necesitatea de �a-ºi spãla dinþii�) decît cei cãrora li se
transmiteau mesaje moderate (Janis, Feshbach, 1953). Frica nu poate determina
aºadar o schimbare atitudinalã durabilã, întrucît asemenea mesaje împovãreazã
atît de mult subiectul din punct de vedere afectiv, încît acesta refuzã tranºant sã-ºi
asume un disconfort psihologic atît de grav, pãrãsind total cîmpul comunicãrii;

� inteligibilitatea: cu cît un mesaj e mai inteligibil, cu atît impactul ºi eficienþa sa
sporesc. De exemplu, �moºierii vor sã-ºi recupereze casele ºi moºiile� e un mesaj
extrem de simplu ºi direct al anilor �90, care a trezit insidios neliniºtea mulþimilor
inerte, stîrnind, în virtutea reflecþiei stereotipe în raport cu o realitate socialã
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foarte fluidã, adeziunea unei mari mase de nemulþumiþi. În contrast, mesajul
opoziþiei de atunci, focalizat pe �necesitatea separãrii puterilor�, nu avea ºanse
de izbîndã într-o societate cu un exerciþiu civic modest. Folosit cu o extremã
eficienþã în campaniile din �90 ºi �92, în �96 efectul sãu a fost atenuat de
nerealizãrile celor care erau proprietarii mesajelor ºi care promiseserã, sub
conducerea lor, o tranziþie lentã, fãrã cutremure sociale. Cãci inteligibilitatea se
asociazã cu performanþa. Dacã un anumit tip de mesaj declanºeazã o atitudine
socialã de susþinere, o eventualã ineficienþã a atitudinii provocate va diminua
drastic influenþa viitoare a mesajului. Altfel spus, cu acelaºi mesaj persuasiv care
contrasteazã cu realitatea poþi cîºtiga o datã, de douã ori, dar nu la nesfîrºit,
abuzul persuasiv monocolor fiind tranºant sancþionat. Dar profesioniºtii persua-
siunii cunosc acest adevãr; de aceea are loc necontenit o reformulare a mesajului
principal. Nefericirea provine însã din inadecvarea mesajelor la realitate, ele
fiind instrumentalizate nu pentru a identifica deficienþe reale ale socialului în
vederea construirii unor soluþii de remediere, ci doar pentru a atrage adeziunea
unei mari mase de oameni în vederea realizãrii unor scopuri strãine lor, urmãrind
doar interesele, foarte limpede exprimate, ale unei elite maligne. Clivajul dintre
realitatea virtualã, construitã imaginar, care satisface complexele mulþimii, ºi
realitatea concretã, descentratã, se adînceºte în toate societãþile instabile. Fiind o
insulã de stabilitate, gîndirea stereotipã favorizeazã controlul unei lumi aflate
într-o dinamicã ameþitoare. Nefericirea colectivã a ultimilor ani a dovedit cã un
astfel de �adevãr� e numai o iluzie;

� iniþiativa: cel care lanseazã primul mesajul are un avantaj decisiv în bãtãlia
informaþiei pe terenul deschis de conþinutul acelui mesaj. Emiþãtorul primar îºi
poate construi nestingherit discursul, în vreme ce adversarul sãu va fi ocupat sã
rãspundã, sã demonstreze inautenticitatea sau nedreptatea mesajului-sursã ºi nu
va mai avea posibilitatea unui discurs propriu, coerent ºi eficient. De aceea, cel
mai adesea replica nu vine, în rãzboiul profesionist al persuasiunii, pe acelaºi
teren, ci se coaguleazã într-o direcþie adiacentã, ofensivã, care înglobeazã doar
parþial problematica mesajului iniþial al �atacatorului�. De unde ºi observaþia cã
dialogul persuasiv nu e în fapt un dialog autentic, ci doar o succesiune de
monologuri rãzboinice, cantitatea de cunoaºtere fiind invers proporþionalã cu
cantitatea de influenþã. Pentru a putea promova un mesaj în straturi cît mai adînci
ale socialului e necesarã ºi o prezenþã cît mai pregnantã în zona mass-media, cine
deþine controlul acesteia avînd cele mai mari ºanse de a stãpîni minþile oamenilor;
iatã ºi motivul pentru care puterea din România, indiferent de compoziþia ºi
orientarea ei, s-a dovedit extrem de interesatã de înfeudarea principalelor mijloace
de comunicare în masã. Revenind la iniþiativã, e antologic exemplul �puciului
legionar� din iunie �90, invocat de preºedintele de atunci pentru a justifica
tulburãrile interne. Deºi absurd ºi în contradicþie flagrantã cu realitatea (sute de
mii de bucureºteni, martori ai acelor zile, îl pot invalida ca absurd ºi grotesc), era
foarte simplu, fãcea apel la temerile reale ale oamenilor faþã de instabilitate ºi
dezordine (nu întîmplãtor sloganul cel mai influent în acea perioadã a fost �Vrem
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liniºte!�) ºi avea avantajul indiscutabil al lansãrii sale pe canalul media cel mai
pãtrunzãtor (televiziunea naþionalã). Cãzuþi în capcana jocului de mesaje, fãrã sã
ºtie cã sînt confruntaþi cu o realitate mult mai profesionist organizatã, studenþii-
-victime, în loc sã acuze, la conferinþa de presã organizatã, s-au disculpat: mult
timp dupã aceea au încercat sã argumenteze cã totuºi �ei nu sînt legionari�. Inutil,
impactul în opinia publicã a fost contraproductiv, confirmînd, în pofida enormitãþii
afirmaþiei ofensive, postulatul lui Aronson, Turner ºi Carlsmith: �Cu cît un
emiþãtor credibil transmite un mesaj mai radical, cu atît eficacitatea persuasiunii
creºte� (apud Perloff, 1993);

� organizarea multistratificatã a mesajului persuasiv, care indicã faptul cã mai ales
la campaniile de mare amploare este esenþial ca mesajele sã se îmbine într-un
discurs organizat: ordinea expunerii argumentelor, avantajele potenþiale ale
prezentãrii unei concluzii explicite, prezentarea uni- sau multilateralã trebuie adec-
vate mediului de destinaþie. Educaþia joacã un rol esenþial, mesajele multilaterale
(cu argumente multiple) sînt mai eficiente în mediile cu o educaþie superioarã, în
vreme ce mesajele unilaterale (un singur argument) sînt mai convingãtoare în cele
cu o educaþie modestã. Astfel, prezentarea mai multor feþe ale mesajului, a
argumentelor pro ºi contra este convingãtoare dacã þinta ce trebuie influenþatã
este inteligentã ºi bine informatã, iar a unei singure, dar relevante trãsãturi a
mesajului dacã destinatarul este mai puþin inteligent ºi neinformat;

� natura convingerilor þintei ºi temeiul lor, care pleacã de la postulatul dovedit în
studii experimentale ce afirmã cã atitudinile întemeiate afectiv sînt mai sensibile
la argumente raþionale, iar cele fundamentate cognitiv sînt mai permisive la
argumente emoþionale (Millar, Millar, 1996). Aºadar, cineva ce simte cã �þiganul
nu e om� trebuie fãcut receptiv la o argumentaþie raþionalã, care încercã sã-i
schimbe convingerea, pas cu pas, pe o altã dimensiune, pornind de la experienþe
de viaþã concret identificabile, iar pe cel care ºtie acelaºi �adevãr� trebuie sã-l
expunem unui mesaj afectiv, în care sã-i dovedim cît de nedreaptã este judecata
sa, ilustrînd cu cîteva cazuri cînd aceastã discriminare a avut efecte tragice,
stîrnind astfel o sumã de emoþii ce pot hrãni compasiunea ºi reajustarea �imaginii
celuilalt� pe temei afectiv;

� transmiterea unui mesaj care recunoaºte rolul tendinþelor egototalitare ale subiec-
tului (totalitarian-ego biases). Prin urmare, un mesaj persuasiv nu poate neglija
înclinaþia subiecþilor de a respinge natural informaþiile cu care se aflã în dezacord
ºi de a le accepta pe cele ce confirmã propriile lor opinii (Greenwald, 1980). O
astfel de orientare implicitã, ce ne face sã privim adevãrul nostru, prin care oferim
explicaþii coerente asupra lumii, asemenea unei esenþe, se bizuie pe tendinþa de
menþinere cu orice preþ a echilibrului cognitiv. Procesul de prezervare a viziunii
proprii asupra lumii se bizuie pe trei principii:
� egocentrismul subiectului, caracterizat de plasarea sinelui ca un centru sim-

bolic al cunoaºterii ºi �cîmp magnetic� al prelucrãrii informaþiei ºi atribuirii
de sens;
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� calculul simbolic, care înfãþiºeazã în ce mãsurã o schimbare atitudinalã este
aducãtoare de cîºtiguri simbolice sau mai degrabã de pierderi;

� conservatorismul cognitiv, ce reprezintã dispoziþia subiectului de a pãstra ceea
ce a fost în prealabil stabilit în definirea situaþiei ºi actorilor;

� gradul de acceptare iniþialã a conþinutului mesajului de cãtre þintã, care se bizuie
pe teoria judecabilitãþii sociale. Aceasta afirmã cã, mãcar pe termen scurt, nive-
lul de schimbare a atitudinii este în relaþie cu diferenþa dintre atitudinea iniþialã a
subiectului ºi atitudinea ulterioarã care se doreºte a fi indusã. Comunicarea ce se
situeazã în apropierea poziþiei þintei se aflã în latitudinea de acceptare (latitude
of acceptance) ºi va fi admisã, iar cea care se aflã departe de convingerile þintei
se plaseazã într-o latitudine de respingere (latitude of rejection), ajungînd sã fie
respinsã (apud Chelcea, 2000, p. 133). Prin urmare, pentru ca o persoanã sã-ºi
schimbe atitudinea, comunicarea trebuie sã depãºeascã minimumul discrepanþei
(sã fie relativ aproape � sau cel puþin sã se prezinte astfel! � de ceea ce credem
privitor la tema datã), dar sã nu conþinã o discrepanþã majorã, dincolo de pragul
respingerii (sã fie complet diferitã de convingerile noastre). Vom clarifica, prin
valorificarea acestui mecanism, de ce mesaje precum �Avem nevoie de o piaþã
liberã ºi o societate deschisã, în care competiþia individualã pe baza meritului per-
sonal ºi libertatea cetãþenilor sã fie garantate, în care sã-l încurajãm pe omul obiº-
nuit sã-ºi refacã destinul profesional� nu puteau avea succes la o mare parte din
populaþie, care, înrobitã de mesaje colectiviste ºi socializatã în valori asistenþiale
(�Statul trebuie sã ne dea: salarii, locuinþe, locuri de muncã�), nu putea înþelege,
în primul rînd, concepte abstracte precum libertate socialã, societate deschisã,
iar ceea ce înþelegea era total împotriva convingerilor proprii, traduse în registrul
lui �trebuie sã fie cineva care sã ne pãstoreascã�. Situate dincolo de latitudinea de
respingere, aceste mesaje au hrãnit o bunã parte a discursurilor publice ale
intelectualitãþii româneºti, ruptã ºi ea de realitãþile României, prin intermediul
unui discurs bovaric ºi, cel mai adesea, deloc inocent (Antohi, 2001).

Se cuvine sã înþelegem, în sfîrºit, o axiomã fundamentalã a psihologiei sociale:
dincolo de minore schimbãri conjuncturale, în mod global existã oameni care nu mai
pot fi schimbaþi în atitudinile lor fundamentale, oameni ce trãiesc viaþa fãcutã de
alþii (Marin Preda ar fi spus �oameni trãiþi de viaþã�), iar pentru a-l face pe
subiectul individual ºi colectiv capabil sã-ºi reorienteze aceste atitudini, este necesar
sã-i descoperim un interes pentru schimbare.

Prin urmare, oamenii nu se schimbã de la sine doar de dragul schimbãrii ºi nu
renunþã cu uºurinþã la propriile lor convingeri. Cel mai adesea fiinþã instrumentalã,
subiectul va calcula costurile ºi beneficiile noii mutaþii, iar dacã evaluarea va înclina
în favoarea schimbãrii, atunci putem presupune cã aceasta se va produce. Aspectul
pervers al constatãrii de mai sus este legat de faptul cã experþii manipulãrii sociale,
înþelegînd acest mecanism, nu atacã frontal convingerile audienþelor, ci încearcã:

� sã construiascã la nivelul imaginarului social þinte care hrãnesc un interes real al
subiecþilor;
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� sã influenþeze evaluarea subiecþilor în sensul înþelegerii utilitãþii schimbãrii ºi a
caracterului ei necesar.

Cã deseori þintele sînt doar imaginare (de exemplu, identificarea unui duºman
colectiv: �Occidentul care vrea sã ne cumpere pe bani de nimic�) ºi asociate cu un
interes dezvãluit trunchiat (�Dacã nu vom face o grevã de proporþii împotriva
patronului strãin al fabricii, vã veþi pierde locul de muncã�), acesta e un fapt de prea
micã importanþã pentru cei pe care îi aºteptãm mereu sã aibã grijã de noi. Evaluarea
va înclina înspre acþiunea împotriva �celuilalt�, fiind apreciatã ca o schimbare
urgentã necesarã, chiar dacã deriva fabricii este cauzatã mai degrabã de proasta
gestiune colectivistã a �vechilor�, de corupþie ºi birocraþia sufocantã, de perspectiva
pierderii controlului �alor noºtri� asupra unor resurse care i-au îmbogãþit.

Tocmai din acest motiv se impune ca mecanismul prezentat anterior sã fie
valorificat în registrul benefic, întemeiat pe o cunoaºtere ºi o comunicare socialã
autenticã ºi pe identificarea unor þinte reale, care sã conducã la o schimbare însoþitã
de o recuperare a libertãþii actorului social ce reînvaþã sã-ºi trãiascã propria viaþã.
Desigur, pentru ca toate aceste deziderate sã fie reunite, este nevoie de o informare
consistentã la nivelul societãþii, de transparenþã comunicaþionalã, dar mai ales de o
învãþare socialã pe temeiul valorilor participativ-civice, centratã pe garantarea dem-
nitãþii, libertãþii ºi individualitãþii fiinþei umane. Totodatã, trebuie sã fim conºtienþi
cã o astfel de mutaþie de paradigmã, socialã ºi politicã deopotrivã, nu poate schimba
lumea româneascã dintr-odatã, mai ales întreaga lume româneascã, ci va genera un
proces anevoios, treptat ºi, sperãm, ireversibil, ce va avea efecte adînci în primul
rînd asupra straturilor generaþionale caracterizate printr-un dinamism mai accentuat
ºi care, direct sau indirect, sînt mult mai permisive la valorile modelului democraþiei
liberale. Pentru ca mutaþia evocatã sã se producã sînt însã necesare un consens al
elitei româneºti asupra tipului de lume înspre care vrem sã ne îndreptãm � ºi implicit
asupra valorilor ei �, precum ºi o instituþionalizare a schimbãrii � bunãoarã, prin
intermediul factorilor de socializare secundarã cei mai penetranþi, precum educaþia
sau mass-media publice, în care valorile demnitãþii, toleranþei ºi respectului dife-
renþei, angajãrii ºi iniþiativei, capabile sã ipostazieze un actor social activ ºi res-
ponsabil, sã fie transmise convingãtor. Suntem însã departe, în pofida retoricilor
uniformizante asupra �imperativului integrãrii în structurile europene ºi euroatlan-
tice�, de consensul necesar asupra modelului de societate pe care vrem sã-l urmãm
ºi a valorilor ataºate acestuia. Pînã cînd societatea româneascã nu va putea produce
o astfel de mutaþie de paradigmã socialã ºi politicã, personajele mesianice, speciile
tot mai diverse de salvatori de ocazie ºi �pãrinþii buni ºi blînzi�, care se cuvine �sã
ne arate calea de urmat� în miezul unei istorii mereu neliniºtitoare ºi ameninþãtoare,
vor prolifera ºi vor prospera, în detrimentul unui popor tãcut, inert ºi uºor manevrabil
ce îºi duce viaþa în registrul supravieþuirii.

ªi, desigur, pînã cînd lumea politicului va ajunge la astfel de concluzii ºi va
acþiona în virtutea lor, se cuvine sã începem aceastã însãnãtoºire valoricã ºi atitudinalã
cu fiecare dintre noi, întemeiatã pe o eticã a caracterului (Covey, 1989/2000), în care
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important nu este ceea ce pãrem cã sîntem � imperativ al eticii personalitãþii �, ci
ceea ce devenim cu adevãrat, în numele acelor valori durabile, proprii naturii
umane, precum cinstea, consecvenþa, responsabilitatea, dãruirea de sine, ajutorarea
celuilalt, respectul alteritãþii.

Modele de rezistenþã la persuasiune

Toate aceste trãsãturi ale mesajelor persuasive se impun a fi tratate corelat, pentru a
înþelege rolul lor ºi, mai ales, pentru a putea construi strategii adecvate de a le
contracara. Am încercat sã sugerãm în aceste pagini rolul nefast jucat de imperia-
lismul persuasiunii în spaþiul social. Dar subiectul expus avalanºei de mesaje care
încearcã sã-l converteascã la comportamente îndreptate înspre atingerea unor scopuri
strãine lui nu este un subiect inevitabil pasiv, modelat fãrã scrupule de cei ce stãpî-
nesc mass-media. El are o autonomie importantã, ce poate fi consolidatã prin însuºi-
rea calificatã a unor strategii adecvate de rezistenþã la persuasiune. Sã le rezumãm
pe scurt:

� avertizarea, care pleacã de la premisa cã mulþi oameni resping ideea conform
cãreia cineva încearcã sã-i convingã de adevãrul unor lucruri, aceasta pentru cã
ei înþeleg, chiar dacã nu se afirmã deschis, cã li se reproºeazã faptul cã au o
opinie greºitã. În consecinþã ei încearcã sã-ºi apere poziþia iniþialã, manifestã
rezistenþã la schimbare. Aºa cum subliniau cercetãrile lui Allyn ºi Festinger
(apud Petty, Ostrom, Strathman, 1981), prevenirea subiecþilor în legãturã cu o
viitoare expunere la un mesaj caracterizat printr-un conþinut contrar propriilor
lor convingeri creºte rezistenþa faþã de mesaj. Schimbarea atitudinalã nu are loc
pentru cã subiecþii au posibilitatea sã-ºi elaboreze contraargumente ºi fiind
avertizaþi, îºi concentreazã atenþia asupra mesajului persuasiv în mod critic;

� inocularea, pornind de la o analogie medicalã, sugereazã cã cel mai eficient mod
de a creºte rezistenþa la un virus informaþional este acela de a crea posibilitãþi de
apãrare proprii. Metoda este imaginatã aºadar prin analogie cu metoda vaccinului
în terapia medicamentoasã (McGuire, 1985). A ataca echilibrat, cu mãsurã
atitudinea �celuilalt� constituie cea mai bunã cale de a-l determina sã se gîndeascã
la contraargumente. Subiecþii, odatã expuºi unui set de argumente slabe, vor
deveni capabili sã respingã argumentele puternice ale mesajelor persuasive.
Imunizarea sporeºte motivaþia ºi capacitatea de elaborare a contraargumentelor,
accentuînd libertatea de acþiune a individului în reþeaua de influenþã socialã.

Avînd un rol esenþial într-o lãrgire a cîmpului de cunoaºtere a relaþiilor interper-
sonale ºi intergrupale, investigarea stereotipurilor ºi a infiltrãrii lor în mesajele per-
suasive poate contribui la o expertizã ºi o consiliere socialã mai calificate în vederea
diminuãrii efectelor perverse ce le însoþesc; iatã motivul pentru care o studiere
nepãrtinitoare a structurilor mentale inerþiale ale unei societãþi nu îºi poate permite
sã le ignore.
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Identitatea socialã

Avatarurile identitãþii � un excurs epistemologic
în miezul definiþiei identitare

Identitatea s-a dovedit dintotdeauna un concept ambiguu, polivalent, imposibil de
circumscris unei definiþii durabile. Cu alte cuvinte, identitatea rãmîne un concept
încãrcat de istoricitate, iar definiþiile sale sînt, cel mai adesea, contextuale. De aceea,
o regîndire a însãºi resurselor ºi articulãrilor sale semantic-operaþionale se dovedeºte
a fi binevenitã. Într-o abordare recentã, pornind de la ideile filosofului german
Martin Heidegger (1957/1991), reunite în binecunoscuta sa conferinþã despre identi-
tate, Marius Lazurca (1999) descrie lãmuritor mecanismul articulãrii structurii
identitare. Astfel, de la afirmaþia de debut aparent sterilã � �Principiul identitãþii
sunã într-o formulã curentã A = A� �, se poate progresa înþelegînd cã gîndirea
occidentalã a conferit acestui principiu logic o resursã importantã: mijlocirea. Prin
urmare, a fi identic cu tine se traduce prin a da viaþã raportului apelînd la o instanþã
intermediarã. Un cetãþean român, de exemplu, ce cãlãtoreºte într-o þarã strãinã,
probeazã cã este identic cu sine recurgînd la o mijlocire, în cazul de faþã la un
document administrativ, un paºaport. Iatã cum o împrejurare atît de simplã ne
sugereazã cîteva din elementele definitorii ale identitãþii: înainte de toate, apelînd la
o mediere, identitatea se enunþã într-un context specific (trecerea într-o altã þarã
printr-un punct vamal, în cazul nostru), context care desemneazã ºi tipul particular
de identitate vizat (cel legat de naþionalitate) ºi în care obiectul identitãþii îºi asumã
un rol activ în faþa unei instanþe-martor (statul respectiv, reprezentat de lucrãtorii
vamali). Aºadar, devenind subiect al raportului identitar, cetãþeanul nostru ar fi pus
în postura de a-ºi declara identitatea într-un mod adecvat conjuncturii, adresîndu-se
unui destinatar interesat. Avînd în vedere multiplicitatea contextelor sociale ºi gradul
lor diferit de profunzime structuralã, tipurile de identitãþi personale sînt extrem de
diverse � �a fi profesor�, �a fi soþ�, �a fi ortodox� configureazã fiecare anumite
specii de identitãþi profesionale, familiale sau religioase. În toate cazurile, enunþarea
identitãþii produce un discurs categorizator, numit discurs identitar, care este receptat
dialogal de cãtre un actor social implicat, �care ne priveºte�.

Rezumînd, raportul tautologic iniþial poate fi depãºit, întrucît structura identitãþii
presupune:

� prezenþa unui subiect social activ,
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� care transformã principiul identitãþii într-un raport expresiv, recurgînd la mijloace
adecvate unui

� context, care este hotãrîtor în elaborarea unui anumit tip de identitate;
� mijlocirea este însoþitã de producerea unui discurs identitar;
� acest discurs este adresat unui destinatar ce trebuie angajat în acest joc social

dialogal.

ªi identitãþile colective pot fi supuse acestui regim structural de înþelegere a
identitãþii. Subiectul social poate fi reprezentat de români, priviþi ca naþiune, care
într-un context determinat, cum ar fi începerea negocierilor de aderare la Uniunea
Europeanã, construiesc un discurs (ce porneºte de la �starea de fapt� ºi se îndreaptã
spre ceea ce vrem sã devenim) reunit într-o strategie naþionalã de aderare (mijlocul
adecvat contextului) ºi �þinteºte� înspre organismele europene abilitate în evaluarea
unui astfel de proiect social global (destinatarul).

Privind cãtre structura formalã a identitãþii ºi recunoscînd faptul cã identitatea nu
poate deveni expresivã decît prin parcurgerea tuturor acestor niveluri interrelaþionate,
se iveºte o problemã ce nu poate fi ocolitã: elementul hotãrîtor al identitãþii îl
constituie subiectul social; ºi nu putem sã nu ne întrebãm în ce manierã înþelegem
natura acestuia? (�Românii�, bunãoarã, prin ce sînt ei români? �Românitatea� este
un dat natural, biologic, ori o construcþie culturalã?)

În paginile urmãtoare vom încerca sã rãspundem la aceastã întrebare, dilema
prilejuindu-ne deschiderea unei discuþii privitoare la teoriile identitãþii, dar ºi asupra
raporturilor dintre identitatea personalã ºi identitatea socialã.

Ceea ce rãmîne de netãgãduit e faptul cã identitatea se aratã a fi un concept
complex ºi contradictoriu: pe de o parte, mobilizeazã, inclusiv etimologic, ideea de
a fi identic, de a fi asemãnãtor cu alte obiecte sau fiinþe din lumea socialului; pe de
altã parte, ideea de unicitate ºi deci de distincþie, de diferenþiere de �celãlalt�. Iden-
titatea oscileazã, astfel, �între alteritatea radicalã ºi similaritatea totalã� (Lipiansky,
1986, p. 8), iar delimitãrile nu pot fi realizate decît articulînd toate elementele
evocate ale structurii identitãþii.

Teorii asupra identitãþii

Rîndurile de faþã nu-ºi propun decît o schiþare a principalelor maniere de abordare
a problematicii identitare, pornind de la general spre particular, de la identitãþile
marilor grupuri umane înspre identitatea personalã. Astfel, se pot distinge douã mari
categorii de teorii: substanþialiste ºi interacþioniste.

Concepþiile substanþialiste ale identitãþii, antrenînd un fel de determinism tare al
apartenenþei, subliniazã rolul trãsãturilor �obiective� în definiþia identitarã (trãsãturi
de ordin biologic, social sau istoric). O asemenea alãturare de trãsãturi �tari�,
�naturale� constituie chiar substanþa identitãþii ºi genereazã, inevitabil, o viziune
staticã asupra acesteia. Identitatea apare, pe o astfel de filierã explicativã, un fel de
esenþã eternã, absolut modelatoare a nucleului esenþial al celor ce ºi-o asumã.
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Localizînd, pentru clarificare, discuþia noastrã pe teritoriul identitãþii naþionale,
aceasta devine un dat istoric, ce decide anticipativ apartenenþa individului la o comu-
nitate naþionalã precisã (Hermet, 1997, pp. 141-161; Gellner, 1997; Hobsbawm,
1997; Sabourin, 1999). Determinatã de o Kulturnation ºi animatã de un Volksgeist,
identitatea naþionalã se hrãneºte prin adînci rãdãcini etnice, este configuratã vertical,
printr-un fel de genealogie culturalã ºi este superioarã oricãrei forme de organizare
politicã (de exemplu, statului). Desigur, orientarea iniþiatã de Herder la sfîrºitul
secolului al XVIII-lea nu este strãinã de contextul social-istoric, de frãmîntãrile
lumii germane de atunci; divizãrile politice neîntrerupte, inerþiile raporturilor de tip
feudal, clivajele confesionale, dar ºi renaºterea militarã ºi economicã impuneau
adecvarea, descoperirea unui liant catalizator al acestor tensiuni atît de diverse, ca
premisã a naºterii unui nou corp social-cultural: naþiunea germanã. Doar astfel s-a
putut contura treptat, dar stãruitor creºterea ºi afirmarea unui discurs ce avea în
centrul sãu ideea unei existenþe substanþiale, a unui �suflet supraindividual� ce
mobilizeazã forþele interioare ale poporului în cadrul unei �entitãþi transindividuale�
(naþiunea). Privind critic în urmã, Herder va regãsi luminile �Evului întunecat�
zugrãvit de raþionaliºti, opunînd raþiunii abstracte, atotputernice ºi universale indivi-
dualitatea culturalã a comunitãþii naþionale (Herder, 1791/1991). Expresie originalã
a unei umanitãþi globale, Volk-ul este cel ce va deveni subiectul principal al pro-
gresului istoriei, fiind privit ca o unitate culturalã distinctã, care asimileazã creator
influenþele, realizînd o sintezã unicã. Culturile sînt imaginate, conform perspectivei
naturaliste-herderiene, asemeni unui �individ colectiv� cu o personalitate proprie,
ce se afirmã pe scena istoriei (Dumont, 1996, p. 154). Acest nou subiect social
începe sã fie privit prin intermediul unei metafore organiciste, similar evoluþiei din
regnul vegetal: �O naþiune este o plantã naturalã� (Herder, 1791/1991, p. 165).

O astfel de realitate-naturã, anistoricã, practic moºtenitã pe calea unei ereditãþi
sociale, care se exprimã printr-o identitate atît de cuprinzãtoare ºi complexã precum
identitatea naþionalã, poate fi transferatã ºi la niveluri subordonate, coborînd pînã
la nivelul individual. Prin urmare ºi natura individului, ce a internalizat un anumit
capital cultural, se exprimã cu necesitate prin anumite atitudini, comportamente cu
notã specificã. Abordãrile de tip primordialist, provenind îndeosebi dinspre travaliul
antropologic, au consolidat aceastã perspectivã. Un autor deja clasic al problematicii,
precum Geertz (1963), sublinia cum individul îºi modeleazã identitatea pornind de
la un dat ontologic reprezentat de grila noastrã de lecturã a realitãþii conferitã de
inserarea noastrã într-o anumitã culturã. Socializarea produce inevitabil un set de
achiziþii esenþiale pentru identitatea individualã, generînd un ataºament adînc, cel
mai adesea nerostit ºi inconºtient faþã de acest dat �primordial�. Referindu-se, într-o
carte mai timpurie, la aceste �elemente date� ale existenþei sociale, Geertz menþiona
�alãturarea directã ºi legãturile de rudenie, dar dincolo de ele acel dat care îºi are
originea în însuºi faptul de a te fi nãscut într-o comunitate religioasã, de a vorbi o
anumitã limbã sau de a împãrtãºi anumite practici sociale. Se apreciazã cã aceste
afinitãþi de sînge, limbã, obiceiuri ºi aºa mai departe exercitã o inefabilã ºi copleºi-
toare coerciþie (s.n.) prin ele însele. Omul este legat vrînd-nevrînd de rudele sale, de
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vecinii sãi, de cei care-i împãrtãºesc credinþa; nu doar ca rezultat al afecþiunii
personale, al necesitãþii practice, al interesului comun sau al obligaþiilor inevitabile,
ci, în mare mãsurã, în virtutea unei valori absolute ºi de neexplicat, atribuite
legãturii înseºi (s.n.). Puterea generalã a unor asemenea legãturi primordiale ºi acele
tipuri ale ei care au însemnãtate diferã de la o persoanã, o societate sau de la o epocã
la alta. Dar, practic, pentru orice persoanã, din orice societate ºi din aproape toate
epocile, unele ataºamente par sã vinã mai mult dintr-o afinitate naturalã� decît
dintr-o interacþiune socialã (s.n.)� (Geertz, 1963, pp. 1109-1110).

Teoriile care privilegiazã însã interacþiunile sociale devin astãzi tot mai influente
în dezbaterile epistemologice asupra identitãþii. Aºa numitele teorii interacþioniste
postuleazã faptul cã identitatea se elaboreazã pe calea unei relaþii vii, dinamice cu
alte identitãþi, în miezul unui context determinat deopotrivã psihologic, social,
cultural ºi istoric (Barth, 1995). Asemenea abordãri îºi propun mai puþin sã extragã
trãsãturi �obiective� ale identitãþii, cît sã pãtrundã semnificaþia subiectivã a acesteia,
sã înþeleagã identitatea ca un proces nãscut din raportul interactiv prin care un
subiect social îºi construieºte o anumitã reprezentare de sine în relaþie cu alþi subiecþi
sociali într-o societate anume, ce însufleþeºte un anumit climat mental (ideologii,
scenarii imaginare, mentalitãþi). E. Marc Lipiansky (1986, pp. 10-11) sugereazã cã
mecanismele fondatoare ale acestui proces pot fi analizate pornind de la cel puþin trei
orizonturi majore conceptuale ºi metodologice ale unor discipline diferite, pre-
cum psihologia socialã (conceptele de atribuire, categorizare, diferenþiere socialã,
in-group/out-group, grup de referinþã ºi grup de apartenenþã, de status ºi rol),
psihanaliza (cu termenii identificare, proiecþie, identificare proiectivã, idealizare,
ideal al eului sau supraeului) ºi semiotica (noþiuni precum reprezentare, mit, ideo-
logie, formaþiune discursivã).

De asemenea, este inadecvatã o abordare care sã distingã artificial între un
subiect individual ºi un subiect colectiv sau, altfel spus, între un demers psihologic
centrat pe individ ºi unul psihosociologic centrat pe interacþiune ºi pe grupuri
sociale. Un astfel de clivaj nu rezistã unui examen critic, aºa cum intuise Sigmund
Freud (1939/1981, p. 83):

Opoziþia dintre psihologia individualã ºi psihologia socialã sau colectivã, ce poate apãrea,
la prima vedere, foarte profundã, îºi pierde mult din acuitatea sa atunci cînd o examinãm
mai de aproape. Celãlalt este cel care joacã totdeauna în viaþa individului rolul unui
model, al unui obiect, al unui asociat sau adversar, iar psihologia individualã se prezintã
de la bun început ca fiind în acelaºi timp, într-o anumitã mãsurã, o psihologie socialã în
sensul cel mai larg, dar deplin justificat al cuvîntului.

Aºadar, elementul hotãrîtor în formarea identitãþii, conform acestei perspective,
îl constituie interacþiunea socialã, relaþia cu celãlalt. Astfel de teorii refuzã lectura
esenþialistã a realitãþii ºi aduc în prim-plan ideea de construcþie socialã a identitãþii,
termeni precum negocierea ºi strategia identitarã. Fiind abordãri deschise, dina-
mice, ele presupun înþelegerea raporturilor dintre anumite structuri social-istorice ºi
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�subiectul social� care le internalizeazã ºi le exprimã mai apoi prin modele identitare
specifice. Determinãrile sînt �slabe� într-o astfel de accepþie, pãrãsesc condiþionãrile
�naturale�, dar sînt mult mai susceptibile de a explica dinamica jocului social real.

Revenind la exemplul nostru iniþial de maximã generalitate, identitatea naþionalã,
aceasta devine mai puþin o moºtenire organicã generatã de apartenenþa la o anumitã
etnie, limbã, tradiþie, cît o neîncetatã construcþie ºi negociere socioculturalã. În
limbajul pe care l-am avansat la începutul capitolului, natura identitãþii se exprimã în
mult mai mare mãsurã prin ansamblul reprezentãrilor comune membrilor unui grup
naþional ºi al discursurilor care sînt produse la acest nivel. Cu alte cuvinte, �a fi
român� nu înseamnã sau, mai bine spus, nu înseamnã numai moºtenirea unei anumite
etnii, limbi, tradiþii printr-o filiaþie genealogicã, verticalã, ci, înainte de toate, o
anumitã imagine de sine, reprezentarea unui destin istoric particular, mobilizarea
unei memorii colective, adicã o sumã de produse elaborate orizontal prin mijloace
culturale. Se recunoaºte, desigur, ideea naþiunii elective reunitã în celebra formulare
a lui Renan (1882/1992, pp. 54-55): �Existenþa unei naþiuni este un plebiscit zilnic�.
Nefiind deci un dat istoric, identitatea naþionalã se bizuie pe principiul consimþã-
mîntului, adicã al participãrii active ºi responsabile a fiecãrui subiect social la o
astfel de construcþie colectivã.

Teoriile despre identitate sînt încorporate în teoriile mai largi ale realitãþii ºi se
impune a fi înþelese în funcþie de logicile care articuleazã aceste viziuni mai cuprin-
zãtoare. Un curent atît de influent precum sociologia cunoaºterii a subliniat dialectica
dintre identitate ºi societate, privind identitatea ca un fenomen social în care între-
bãrile despre statutul psihologic al individului �nu pot fi formulate fãrã recunoaºterea
definiþiilor asupra realitãþii� (Berger, Luckmann, 1966/1999, pp. 201-203), mereu
miºcãtoare ºi contextuale.

O bunã ilustrare a unei astfel de abordãri ne-o oferã E. Marc Lipiansky (1991)
într-un studiu de referinþã asupra identitãþii naþionale franceze. Angajîndu-se într-un
demers riguros ce urmãreºte descifrarea reþelelor de imagini angajate în reflectarea
identitãþii unui popor ºi a conceptelor de bazã ce o condiþioneazã, universitarul de la
Paris X ipostaziazã sentimentul de crizã pe care îl trãieºte identitatea francezã,
ameninþatã din interior de fenomenul imigrãrii ºi din exterior de mondializare,
hegemonia americanã, construcþia europeanã ºi �colosul german reunificat� (con-
textul). Identitatea etnicã devine o problemã de prim-plan în momente de rupturã, de
mutaþii profunde (de tipul ºomajului, urbanizãrii dezordonate, imigrãrii, violenþelor
generalizate). Este pusã în cauzã, pe de o parte, de cãtre curentele regionaliste (la
nivel naþional) ºi, pe de altã parte, de cãtre curentele globalizante (provocarea �marii
pieþe comune europene�). Deºi se înscrie într-un complex de factori economici,
sociali ºi politici, identitatea devine în primul rînd un fenomen subiectiv, o imagine
de sine, deopotrivã reprezentare ºi sentiment. Prin urmare, identitatea etnicã aparþine
mai puþin cîmpului realitãþii �naturale� conferit de viziunea substanþialistã, cît celui
al reprezentãrilor sociale, al mitului ºi ideologiei, hrãnit de perspectiva interacþio-
nistã. Identitatea nu constituie doar o relaþie cu sine, ci se articuleazã în confruntare
cu alteritatea (�celãlalt� privilegiat, în cazul Franþei, este Germania) ºi reprezintã,
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deopotrivã, moºtenire ºi memorie, întemeindu-se pe valori, simboluri, mituri fonda-
toare. La toate nivelurile evocate (probleme sociale, trãirea crizei, tensiunea globa-
lizare/regionalizare, memorie colectivã), elementul coagulant îl constituie imaginea
construitã de comunitatea naþionalã conform definiþiilor sociale ale realitãþii în toate
aceste zone problematice, iar studiul auto- ºi hetero-imaginilor, încãrcate de istori-
citatea lor, se cuvine sã fie, sugereazã E. Mark Lipiansky, calea de dezvãluire a
identitãþii etnice.

Conceptul de self

�Cunoaºte-te pe tine însuþi� a constituit unul dintre imperativele cele mai urmate în
reflecþia filosoficã încã din Antichitate. Focalizarea asupra sinelui a reprezentat,
totodatã, unul dintre demersurile care au hrãnit multe interogaþii nu numai ale
marilor gînditori, ci ºi ale fiecãruia dintre noi, rãspunsul la întrebarea �Cine sîntem
cu adevãrat?� fiind hotãrîtor în modul în care ne gestionãm ºi ne orientãm gîndurile,
sentimentele ºi comportamentele.

Pentru cã situaþiile cu care ne confruntãm ºi rolurile pe care ni le asumãm sînt de
o extremã diversitate, sinele nostru unitar se divide într-o multitudine de self-uri
particulare, adaptate relaþiilor, rolurilor ºi contextelor mereu schimbãtoare (Stryker,
1980; Carver, Scheier, 1981b; Rogers, 1981; Hoelter, 1985). Putem fi, totodatã,
ºi pãrinte prevenitor, ºi un profesor cald, ºi un excelent jucãtor de tenis sau un înso-
þitor agreabil într-o excursie, pentru cã fiecare din aceste roluri prescrie comportamente
specifice alimentate de o parte a sinelui nostru. De aici s-a nãscut teoria sinelui
multiplu (the theory of multiple selves), care prezintã organizarea într-un întreg coerent
ºi stabil a multiplicitãþii identitãþilor noastre individuale particulare. S-a dovedit cã
oamenii diferã din punctul de vedere al complexitãþii sinelui, adicã al numãrului ºi
al calitãþii trãsãturilor identitare activate în contexte specifice. Sînt persoane doar cu
cîteva aspecte relevante ale sinelui, relativ similare, dar altele sînt de o mare com-
plexitate ºi diversitate a trãsãturilor identitare independente (Linville, 1985).

Construirea unui concept coerent despre sine se produce printr-o serie de strategii
cognitive (Baumeister, 1998; Smith, Mackie, 2000, p. 112):

� accesibilizarea doar a unor aspecte limitate ale sinelui într-o împrejurare datã,
tendinþã ilustratã de studiul lui Fazio, Effrein ºi Falender (1981), în care subiec-
þilor li se oferea o listã de întrebãri în urma cãrora ei ajungeau sã reflecteze la
comportamente proprii din trecut ce dovedeau fie introversiunea, fie extro-
versiunea lor. În acest mod, subiecþii îºi construiau un concept despre sine filtrat
de registrul evaluãrii lor anterioare autoreferenþiale, calificîndu-se convergent cu
orientãrile întrebãrilor iniþiale (introvertit sau extravertit) ºi comportîndu-se în
virtutea lor;

� o reamintire selectivã a faptelor trecute, prin care înþelegem cã ne reconstruim o
autobiografie care integreazã diversele aspecte ale sinelui (Bruner, 1986; Gergen,
Gergen, 1988). Pe o asemenea cale, un subiect care devine din retras ºi retractil
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un actor activ ºi energic va avea înclinaþia de a rememora doar acele seturi de
amintiri ce confirmã self-ul sãu prezent, adicã cele angajante (Ross, Conway,
1986). Asemenea regimurilor totalitare care propun o reconstrucþie a istoriei
conform dogmei prezente, eliminînd sau reaºezînd semnificaþia episoadelor inde-
zirabile, self-ul nostru favorizeazã rescrierea înþelesurilor trecute pe mãsura
orientãrilor actuale, conferind persoanei un sens al sinelui ºi un simþ al coerenþei
peste timp (Greenwald, 1980; Ross, 1989);

� evitarea inconsistenþelor, prin deja invocata tendinþã de explicare a comportamente-
lor incoerente în timp cu ideea de sine unitar, prin desemnarea rolului hotãrîtor jucat
de circumstanþe în explicarea instabilitãþilor noastre, ºi nu a trãsãturilor proprii de
personalitate, aºadar, a unui sine dezechilibrat ºi instabil (Jones, Nisbett, 1972);

� focalizarea pe trãsãturile centrale, pe anumite atribute care dobîndesc prim-planul
în portretul autoidentitar, acelea ce ne fac sã fim distinctivi faþã de alþi semeni
de-ai noºtri în cursul diverselor experienþe pe care le trãim. Aceste trãsãturi
centrale formeazã schema sinelui (the self-schema), prin care respingem �natural�
informaþiile inconsistente cu caracteristicile distinctive ºi �atragem� implicit
informaþiile care le întãresc (Markus, 1977; Swann, Hill, 1982). Astfel, dacã ne
formãm o schemã despre sine ce are centralã ideea conform cãreia �sîntem o
fiinþã plinã de umor�, vom descoperi �confirmãri� ale acestei definiþii identitare
chiar ºi în interacþiuni cotidiene în care schimbãm scurte replici cu persoane
necunoscute ºi vom rãmîne impermeabili la mesaje ce ne dovedesc contrariul
(precum privirea plinã de îngãduinþã a �celuilalt�, care ar putea sã ne dea de
înþeles cã am fost mai degrabã insipizi ºi anodini). Se produce aºa-numitul efect
autoreferenþial (self-reference effect), care ne dezvãluie cã procesãm cu mai
multã uºurinþã informaþiile relevante despre sine decît orice alte categorii de
informaþii (Higgins, Bargh, 1987).

Pe aceastã cale, putem aprecia cã identitatea socialã este definiþia despre sine a
persoanei care include un ansamblu de atribute individuale ce formeazã conceptul
despre sine (self-concept) determinat de apartenenþa subiectului la diferite grupuri.

Totodatã, conceptul despre sine sau identitatea sinelui reprezintã schema interna-
lizatã care descrie credinþele ºi sentimentele privitoare la sine, incluzînd toate infor-
maþiile ºi afectele semnificative despre sinele trecut, prezent ºi viitor al actorului
social. În categoria informaþiilor autoreferenþiale se adaugã ºi posesiile, care se
percep ca parte importantã a sinelui (nu întîmplãtor ajungem sã rostim �soþia mea�,
�casa mea�, �maºina mea� sau �cartea mea îndrãgitã�).

Constituind entitatea centralã a universului personal al subiectului, identitatea
sinelui (self identity) se formeazã în cursul socializãrii ºi orienteazã întreaga noastrã
reflecþie despre lumea socialã într-un mod egocentric. Intuiþia iniþialã a lui William
James, care a recunoscut încã de la sfîrºitul secolului al XIX-lea importanþa evaluãrii
autoreferenþiale, avea sã se materializeze într-o serie de strãdanii metodologice ce
vor realiza instrumente pentru mãsurarea conceptului despre sine, îndeosebi testul
deja evocat �Cine sînt eu?�. Într-un studiu de acest gen (Rentch, Hefnner, 1994,
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apud Baron, Byrne, 1997, p. 154), cercetãtorii au solicitat la peste douã sute de
studenþi ai unor colegii nord-americane sã ofere douãzeci de rãspunsuri posibile la
aceastã întrebare, dupã care au fãcut o prelucrare statisticã a trãsãturilor enunþate.
S-a observat cum multitudinea de rãspunsuri poate fi grupatã în opt categorii
înglobante, ce se regãsesc reprezentate la fiecare subiect în parte, cu ponderi diferite,
într-o structurã unitarã ºi sinteticã (vezi prelucrarea acestor trãsãturi în figura 1,
plecînd de la datele furnizate de cei doi psihologi).

Atribute
interpersonale:

- sunt student;
- sunt frate;
- sunt un foarte bun

jucãtor de tenis;
- sunt un participant

asiduu la
meciurile echipei
l l d f tb l

Caracteristici
prescrise:

- sunt bãrbat;
- am douãzeci ºi doi

de ani;
- mã numesc

George;
t â

Interese ºi activitãþi:
- sunt student la

psihologie;
- imi place muzica

rock a anilor 70;
- ador filmele lui

Quentin
Tarantino;

- sunt pasionat de
astronomie.

Aspecte existen þiale:
- sunt un individ unic;
- sunt o persoanã

atractivã.

Convingeri
internalizate:

- sunt împotriva
pedepsei cu
moartea;

- detest mitocãnia
din mass-media;

- sunt liberal;
- sunt în favoarea

aderãrii României

Conºtiinþa de sine:
- convingerile mele

sunt bine
integrate;

- sunt o persoanã
generoasã.

Diferenþiere socialã:
- provin dintr-o

familie modestã;
- sunt dintr-un

cartier îngrijit al
oraºului;

- sunt heterosexual.

Auto-determinare:
- Sunt ortodox;
- Pot sã-mi ating

scopurile educaþionale
propuse.

COMPONENTE ALE
CONCETULUI DESPRE

SINE

Figura 1
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Sînt autori ce sugereazã, însã, cã un anumit concept despre sine contextualizat nu
este decît un concept despre sine operaþional (working self-concept), permisiv la
schimbare prin confruntarea cu noi experienþe ºi informaþii autoreferenþiale relevante
(Markus, Nurius, 1986), de la care se poate pleca în articularea unor serii de self-uri
posibile (possible selves), adicã a unui ansamblu de reprezentãri mentale despre ceea
ce sinele s-ar cuveni sã devinã în viitor. Aceste noi entitãþi ne mobilizeazã multe din
acþiunile noastre ºi ne fac sã înþelegem cã sinele personal nu rãmîne neschimbãtor
peste timp. Totodatã, prezenþa unui set de self-uri posibile constituie o garanþie a
confortului emoþional în confruntarea cu un viitor impredictibil, în care un set limitat
de self-uri posibile poate genera inadecvare ºi dezechilibru psihologic.

O sursã importantã a confortului psihologic o reprezintã ºi stima de sine, privitã
ca autoevaluarea pe care fiecare subiect o realizeazã prin articularea atitudinilor
despre sine pe o scalã de la pozitiv la negativ. Persoanele cu o stimã de sine ridicatã
se percep mai înzestrate, mai capabile ºi cu mai multe realizãri decît cele cu stimã de
sine scãzutã (Horowitz, 1987). Evaluarea stimei de sine se poate produce prin
compararea conceptului despre sine cu imaginea idealã despre sine, aºa cum s-a
demonstrat deja la tema despre autoprezentare ºi autodezvãluire. Cu cît mai însemnatã
este discrepanþa între cele douã registre, cu atît mai afectatã este stima de sine,
generînd atitudini autoreferenþiale progresiv mai negative (Baumeister et al., 2003).
Rãspunsul �celuilalt�, care ne transmite atingerea standardelor sinelui ideal, gene-
reazã o experienþã pozitivã, iar un feedback în care resimþim prezenþa unor atribute
indezirabile determinã interiorizarea unei experienþe negative. Mai mult, o stimã de
sine scãzutã se înregistreazã printre persoanele care îºi autopercep calitãþile ca fiind
obiºnuite, comune, iar caracteristicile lor nedorite ca fiind rare ºi neobiºnuite, adicã
particularizante (Goethals, Messick, Allison, 1991).

Despre discrepanþa dintre sinele real ºi cel ideal s-a preocupat ºi Carl Rogers
(1951/1970; 1965/1992), psihologul umanist ce a accentuat rolul hotãrîtor al self-ului
în cadrul universului personal al subiectului. Ideea de bazã a demersului sãu,
deopotrivã teoretic ºi aplicativ, a fost aceea a nevoii de recunoaºtere, de rãspuns
pozitiv în interacþiune pe care îl aºteptãm de la �celãlalt�. Calea ce poate reconfigura
un concept desfigurat despre sine este cea a interacþiunii psihoterapeutice centrate
pe client, în care terapeutul intervine ca un mijlocitor al cunoaºterii de sine a
subiectului. Astfel, persoana supusã psihoterapiei se confruntã cu un psiholog
interesat, capabil de empatie, ce refuzã statutul de judecãtor paternalist sau de
dezvãluitor de soluþii, în care subiectul însuºi reuºeºte sã-ºi descopere drama ºi
ieºirea din ea prin intermediul dialogului între egali, într-o atmosferã permisivã ºi
facilitatoare. Pe o asemenea cale, se poate ajunge la schimbarea percepþiilor sau
sentimentelor privitoare la sine ale clientului prin diminuarea, aparent prin forþe
proprii, a discrepanþei dintre sinele real ºi cel ideal. Pornind de la constatarea cã, pe
mãsurã ce discrepanþa creºte, stima de sine este mai afectatã, inadaptarea socialã,
resimþitã mai dramatic, nefericirea trãitã mai intens ºi conduita defensivã mai
pregnantã, se impune reducerea discrepanþei printr-una din urmãtoarele strategii:
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� modificarea percepþiei despre sine, prin convingerea clientului cã este mult mai
aproape de standardul sinelui ideal decît îºi imaginase iniþial;

� modificarea conceptului despre sine, prin insuflarea convingerii cã self-ul propriu
poate deveni mult mai apropiat de cel ideal;

� modificarea sinelui ideal, prin diminuarea standardelor acestuia, considerate ca
fiind exagerat de nerezonabile;

� sau recurgînd la îmbinarea tuturor celor trei strategii în ponderi diferite.

Prin studii longitudinale laborioase, Carl Rogers a dovedit utilitatea ºi eficienþa
acestor tehnici psihoterapeutice care aveau ca rezultat reechilibrarea psihologicã a
subiecþilor ce au urmat-o.

Se cuvine sã subliniem, în încheierea acestui subcapitol, cã diferenþele culturale
influenþeazã conceptul despre sine al subiectului. Astfel, culturile occidentale,
independente, încurajeazã construirea unei scheme despre sine în jurul unor trãsãturi
proprii unui actor individual activ, afirmate în contexte diferite, în timp ce culturile
interdependente evidenþiazã rolul ºi reþeaua relaþiilor cu �celãlalt�, favorizînd valorile
comunitãþii. Dacã ar fi sã rezumãm cele douã maniere diferite de construire a
self-ului, putem descrie principalele orientãri astfel (Markus, Kitayama, 1991;
Trafimow, Triandis, Goto, 1991; Markus, Kitayama, VandenBos, 1996; Kitayama
et al., 1997; Segall et al., 1999; Vansteenkiste et al., 2005 � vezi tabelul 1):

Tabelul 1

Trãsãturi
Culturi independente (America

de Nord, Europa de Vest)
Culturi interdependente

(Asia, Africa, America de Sud)

Definiþia
self-ului

Unic, individual, separat de contex-
tul social

Conectat cu �celãlalt� într-o reþea
densã de relaþii sociale

Structura
self-ului

Unitar, stabil, constant de-a lungul
diferitelor situaþii ºi relaþii

Fluid ºi variabil, schimbãtor de la o
situaþie sau relaþie la alta

Trãsãturi
importante

Self internalizat, privat (accentul este
pus pe abilitãþi, cogniþii ºi afecte care
îl exprimã)
INDEPENDENÞA

Self externalizat, public (accentul
este pus pe statusuri, roluri, relaþii)

INTERDEPENDENÞA
Sarcini sem-
nificative

A fi unic
A se exprima pe sine însuºi
A promova propriile scopuri
A fi direct (imperativul este: �Spune
exact ce ai în gînd!�)

A aparþine unui grup
A se exprima numai în mãsura în
care grupul are de cîºtigat
A promova scopurile grupului
A fi indirect (imperativul devine:
�Oare ce gîndesc ceilalþi despre ceea
ce vreau sã spun?�)
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Identitate personalã versus identitate socialã

Dupã ce am fãcut o incursiune în elaborarea conceptului despre sine, dar ºi dupã ce
am exersat cele douã maniere de a privi elaborarea identitãþii, sugerînd cã, deºi
tensionat, dialogul între cele douã perspective este obligatoriu ºi se impune sã le
reuneascã într-o sintezã ulterioarã, sã încercãm în paginile urmãtoare sã furnizãm
cîteva mecanisme interne (individului, grupului) de formare a identitãþii.

Privilegiind inevitabil teoria interacþionistã, sã ne îndreptãm atenþia înspre abor-
dãrile teoretice care îºi propuneau dezvãluirea acestor mecanisme prin depãºirea
opoziþiei individual-colectiv. În tema privitoare la �interacþiunea cu celãlalt� am
invocat deja studiile lui C.H. Cooley (1902, 1909) de la începutul secolului, cu
noþiunea �sinelui în oglinda� [celuilalt], precum ºi teoria �eului interacþional�,
formulatã de Mead (1934/1963), unde se sublinia cã �interacþiunea socialã la care
iau parte indivizii stã la originea conºtiinþei lor individuale� prin raportarea la
�celãlalt generalizat�. Tensiunea ºi distincþia dintre individ ºi acest sine normativ a
reprezentat fondul pe care s-au elaborat mai apoi teoriile identitãþii sociale.

Pe aceastã cale, referinþa obligatorie o constituie ªcoala de la Bristol ºi strãdaniile
lui Henri Tajfel. Dezvoltînd o teorie proprie a identitãþii sociale, psihosociologul
britanic subliniazã rolul esenþial al grupurilor de referinþã, respectiv de apartenenþã.
Conform viziunii sale, identitatea etnicã sau naþionalã este privitã ca o formã parti-
cularã de identitate socialã, iar aceasta din urmã este definitã în termenii conºtiinþei
unei persoane despre apartenenþa sa la un grup. Este vorba de aºa-numita paradigmã
a grupului minimal, care aduce cu sine ideea comparaþiei sociale ce se bizuie pe
abordãrile teoretice din anii �50 ale lui Leon Festinger (1954, p. 117-140). Grupurile,
susþine Henri Tajfel, se autodefinesc prin procesul comparãrii cu alte grupuri. O
simplã gestionare aleatorie a includerii subiecþilor într-un grup determinã un ataºa-
ment imediat faþã de grupul de apartenenþã (in-group-ul) ºi un comportament discri-
minatoriu faþã de out-group. Elementul hotãrîtor în relaþia in-group/out-group îl
reprezintã înclinaþia grupurilor de a maximiza diferenþa dintre ele. Grupul este în
cãutarea unei identitãþi sociale pozitive, iar aceasta poate fi dobînditã numai prin
diferenþiere ºi competiþie cu out-group-ul (Tajfel, 1974). Categoriile sociale sînt
încãrcate de o coloraturã afectivã puternicã, iar implicarea în registrul afectiv
declanºatã prin intermediul categorizãrii configureazã un element central al echili-
brului interpersonal: respectul de sine. Astfel, identitatea socialã pozitivã este
cãutatã ca o sursã a respectului de sine, dezvoltîndu-se adevãrate strategii de
dobîndire a acestuia. Mai mult, o identitate socialã negativã poate fi refuzatã chiar
prin pãrãsirea grupului depreciat (Tajfel, Turner, 1979).

Henri Tajfel (1982, p. 16) va rezuma rezultatele cercetãrilor sale sub forma a trei
principii explicative, respectiv a douã consecinþe la nivelul conduitei:

� subiecþii se mobilizeazã pentru a ajunge la o concepþie pozitivã despre sine;
� apartenenþa la grupuri sociale sau la anumite categorii este însoþitã de o apreciere

pozitivã sau negativã a lor; astfel, identitatea socialã va fi ori pozitivã, ori
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negativã, dupã cum evaluãrile grupurilor ce configureazã identitatea socialã a
unui subiect sînt pozitive sau negative;

� evaluarea in-group-ului se face în funcþie de alte grupuri specifice prin intermediul
comparaþiilor sociale ºi are ca rezultat o sporire sau diminuare a prestigiului
grupului de apartenenþã, dupã cum evaluãrile s-au realizat în favoarea sau în
defavoarea acestuia în comparaþie cu alte grupuri.

Urmãrile care decurg de aici sînt:

� subiecþii sînt înclinaþi sã îºi asigure o identitate socialã pozitivã, susþinutã de
comparaþiile pozitive relativ la alte grupuri;

� atunci cînd identitatea socialã este apreciatã ca nesatisfãcãtoare, subiecþii tind sã
îºi pãrãseascã grupul pentru a se alãtura unui grup mai apreciat, fie vor reraþio-
naliza într-un sens favorabil identitatea propriului grup.

Parcurgînd acelaºi univers teoretic, Turner (1987) a sporit importanþa acordatã
elementelor cognitive ale identificãrii. Astfel, identitãþile sociale sînt definite ca
�grupãri cognitive ale sinelui ºi ale unei clase de stimuli ca fiind constante� în
opoziþie cu alte clase de stimuli� (Turner, 1987, p. 44). Categorizarea devine procesul
vital pentru înþelegerea identificãrii, reprezentînd principalul nostru mijloc de orien-
tare în lumea socialã prin acordare de sens. Se urmeazã sugestiile timpurii venite
dinspre Walter Lippmann (1922) sau Gordon Allport (1954), care au atras atenþia
asupra faptului cã, pentru o rezonabilã orientare a noastrã în social, nu putem sã ne
lipsim de cliºee mentale, de stereotipuri ºi deci de categorii clarificatoare, chiar dacã
acestea sînt doar construcþii simbolice ce se pot despãrþi uneori brutal de autenti-
citatea realitãþii sociale. Doar astfel, prin aceste prefabricate cognitive, individul
poate depãºi impasul informaþional pe care se vede obligat sã-l înfrunte atunci cînd
se integreazã în societate. Mai mult, Turner (1987, pp. 49-50) nuanþeazã abordarea,
furnizîndu-ne modelul unei structurãri verticale trinivelare a procesului de catego-
rizare în cadrul teoriei auto-categorizãrii:

� la nivelul cel mai cuprinzãtor ºi mai general, actorul ca fiinþã umanã, în opoziþie
cu speciile animale;

� la nivelul intermediar, subiectul ca membru al unui in-group, iar raporturile cu
celelalte out-group-uri alcãtuiesc identitatea sa în grila de lecturã propusã anterior
de Henri Tajfel;

� în sfîrºit, la nivelul cel mai restrîns, persoana îºi construieºte identitatea diferen-
þiindu-se de ceilalþi subiecþi ce alcãtuiesc in-group-ul lui.

Toate aceste niveluri se asambleazã tensionat în ceea ce Turner numeºte antago-
nismul funcþional ce determinã depersonalizarea individului, ce hrãneºte tendinþa
actorului în relaþie de a-ºi articula identitatea la un nivel de categorizare mai înalt
decît cel din interiorul grupului de apartenenþã, deplasîndu-ºi definiþiile identitare de
la nivel personal la nivel social, fapt care conduce la o mai mare omogenitate a
comportamentelor ºi reprezentãrilor în in-group, pliate pe tipare rigide, stereotipale.
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Dar poate fi pus în evidenþã ºi un efect de omogenizare prin separare de out-group,
ce le permite subiecþilor sã-ºi justifice comportamentele discriminatorii faþã de alt
grup �diferit� cu care se aflã în contact ºi, totodatã, determinã un fel de percepþie
anticipativã a acþiunilor out-group-ului (Wilder, 1986).

Teoriile cognitive recente favorizeazã punctul de vedere conform cãruia oamenii
sînt un fel de zgîrciþi cognitiv, manifestînd tendinþa de a opta pentru calea ce
presupune un efort cognitiv minim, construindu-ºi astfel identitatea, înþeleasã ca
apartenþã la un in-group, printr-un mecanism de evaluare a costurilor cognitive
(Fiske, Taylor, 1991).

Oricum, toate aceste teorii explicative, care, dupã cum se poate observa, nu sînt
întru totul convergente, accentueazã, în procesul elaborãrii identitãþii, rolul vital al
inserãrii subiectului social în grupuri determinate, al mecanismelor cognitive (ºi deci
evaluative) ce sînt mobilizate, dar nu pot face abstracþie de importanþa contextului
social-politic. Pentru a prelua structura iniþialã a identitãþii, explicitã la începutul stu-
diului nostru, teoriile anterioare explicã natura subiectului (o entitate �nenaturalã�,
ce rezultã ca urmare a unui proces de interacþiune socialã ºi negociere simbolicã),
mijloacele avansate pentru construcþia identitarã (mecanismele de categorizare ºi
diferenþiere), discursul identitar (prin colectarea tuturor reprezentãrilor sociale ºi
imaginilor reciproce ce sînt raþionalizate prin intermediul �categoriilor�), destina-
tarul discursului (�celãlalt�, out-group-ul), dar în mai micã mãsurã sînt preocupate
de circumstanþele construcþiei identitare. Asupra acestora din urmã sã deschidem o
scurtã discuþie lãmuritoare.

Lorenzi-Cioldi ºi Doise (1997) argumenteazã cum un context socio-politic caracte-
rizat de relaþii de dominare-supunere între grupurile aflate în interiorul aceleiaºi
societãþi conduce la o inversare a mecanismelor de articulare a identitãþii amintite
pînã acum. Un experiment anterior, al lui Lemaine (1979), accentuase deja efectul
stimulativ pentru in-group al confruntãrii cu out-group-uri cu status superior, demon-
strînd cã, în situaþii de ameninþare a identitãþii, subiecþii cautã diferenþierea ºi etero-
genitatea. Aºa-numita ipotezã a opresiunii argumenteazã cum, pentru indivizii ce aparþin
unui grup cu prestigiu inferior, procesul de personalizare a sinelui nu se mai declan-
ºeazã (LaFrance, Henley, 1994). Se produc o omogenizare relativã a in-group-ului ºi
o personalizare a grupului cu statut superior. Pornind de la aceste achiziþii teoretice
ºi experimentale, cei doi psihosociologi vor elabora un model explicativ original,
care se întemeiazã tocmai pe trãsãturile contextuale, îndeosebi pe o anumitã distri-
buþie structuralã a prestigiului intergrupal.

Acest model porneºte de la o diferenþiere dualã ºi ar putea fi rezumat dupã cum
urmeazã (Lorenzi-Cioldi, Doise, 1997, pp. 71-72 � vezi tabelul 2):
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Tabelul 2

Grupuri colecþie Grupuri agregat

Cu prestigiu superior, dominante
Încurajeazã personalizarea indivizilor din
cadrul lor
Definirea ºi autodefinirea indivizilor prin
intermediul trãsãturilor care se aseamãnã cu
caracteristicile in-group-ului prestigios
Identitatea apare autonomã, internã, diferen-
þiatã, individualã

Cu prestigiu inferior, dominate
Nu încurajeazã personalizarea indivizilor
din componenþa lor
Definirea ºi autodefinirea indivizilor prin
caracteristicile care deosebesc grupul lor de
out-group-ul prestigios
Identitatea apare heteronomã, externã, nedi-
ferenþiatã, colectivã

Situîndu-ne, desigur, în interiorul perspectivei interacþioniste, un astfel de model
se dovedeºte, credem, foarte fertil în a explica diferitele tipuri de construcþii identitare
în societãþile profund polarizate (social, etnic, religios, politic), în care grupurile
subordonate îºi articuleazã identitãþile bizuindu-se pe un operator de negociere
identitarã colectivist (identitatea este �moºtenitã�, externã, organicã), spre deosebire
de identitãþile grupurilor supraordonate, ce se întemeiazã pe un operator individualist
(identitatea este diferenþiatã ºi personalizatã). În pofida progreselor remarcabile
înspre depãºirea clivajelor rasiale, un negru din Bronx, declarîndu-ºi identitatea, va
fi mult mai înclinat sã se recunoascã în �organismul� sãu etnico-rasial în mod
nediferenþiat, topindu-ºi individualitatea sa în acea masã identitarã exterioarã, decît
un reprezentant al WASP, ce va favoriza o definiþie (ºi deci un discurs) identitar mult
mai personalizat. ªi pentru a nu ne situa ilustrãrile doar �în alte zãri�, atît de diferite
contextual de realitatea româneascã, pornind de la acest model vom putea, cred,
înþelege mai bine modul în care românii din Transilvania � spre exemplu �, ca grup
etnic discriminat, ºi-au construit identitatea în epoca modernã, spre deosebire de
grupul etnic dominant politic pînã în 1918 (maghiar), dupã cum vom avea acces la
mecanismele de articulare identitarã proprii grupurilor expulzate (nu numai geo-
grafic) la marginea lumilor sociale. Putem, de asemenea, exemplifica cel din urmã
caz prin toate categoriile deportãrilor, de la cele mai �blînde� � în Bãrãgan � pînã
la cele aproape fãrã de speranþã � în Siberia �, în care membrii grupurilor alungate
se regãseau în familia suferinþei ca într-un nucleu sensibil, hrãnit colectiv, stabilit
prin diferenþa faþã de �celãlalt�-asupritor, ce unea prin separare, devenind singura
armã împotriva sorþii. Aºadar, identitatea se dovedeºte o achiziþie esenþialã a actorilor
istoriei ºi o prezenþã de neocolit, care modeleazã scenariul inserãrii omului în lume.
Astfel, în aceste rînduri ne-am strãduit sã furnizãm un cadru general de înþelegere a
structurii identitãþii ca punct de plecare teoretic pentru delimitãrile tipologice, deci
operaþionale, ulterioare, fãrã sã uitãm cã regîndirea vocaþiei identitãþii � ca resursã
socialã hotãrîtoare în drumul prin lume al subiectului individual sau colectiv �
rãmîne un demers obligatoriu pentru cel ce intenþioneazã sã coboare în adîncimile
socialului.
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Memoria socialã

Memoria socialã ca nucleu al definiþiilor identitare

Aºadar, dupã ce am parcurs cele cîteva mecanisme de configurare a identitãþii,
înþelegînd cã subiectul identitar este în primul rînd o construcþie socialã, sã privim
înspre ceea ce îi asigurã combustia neîntreruptã, acel rezervor de amintiri referen-
þiale, imagini sensibile, tãceri mocnite, strigãte de izbîndã sau de deznãdejde care au
prefigurat un portret colectiv al grupului, mereu reînnoit ºi reînsufleþit de acest miez
mereu viu al subiectivitãþii sociale reprezentat de memoria colectivã. Cãci vom
aprecia, de acum înainte, memoria colectivã ca principala resursã care modeleazã
identitãþile sociale.

De asemenea, ne vom preocupa de o cale particularã de articulare a discursului
identitar ce recupereazã memoria individualã ºi grupalã � povestea vieþii � ca tehnicã
narativã proprie unei discipline tot mai influente în cîmpul ºtiinþelor sociale de
astãzi, istoria oralã.

Identitatea ºi memoria sînt, astfel, douã concepte corelate, care se hrãnesc
reciproc ºi se restructureazã neîntrerupt sub presiunea istoriei ºi societãþii (Neculau,
1999b). Existã aproape un consens astãzi în a considera cã memoria reprezintã o
reconstrucþie continuu actualizatã a trecutului, ºi nu doar o copie nemiºcatã, o
restituire fidelã a acestuia. Nora (1984, p. VIII) aprecia cã �memoria este mai
degrabã un cadru decît un conþinut, o mizã mereu disponibilã, un ansamblu de
strategii, o fiinþare ce valoreazã mai puþin prin ceea ce este cît prin ceea ce face�.
Cum s-a subliniat deja, noþiunile de memorie ºi de identitate aduc cu ele o importantã
dozã de ambiguitate, întrucît amîndouã se subsumeazã termenului de reprezentãri, o
noþiune operatorie în cîmpul ºtiinþelor sociale, privitã ca referinþã a unei stãri, în
cazul primului concept, respectiv ca o facultate pentru cel de-al doilea. Pornind de
la o astfel de dificultate preliminarã, J. Candau (1998, pp. 11-15) reþine trei niveluri
de articulare a memoriei individuale:

� protomemoria sau o memoria subteranã, adînc infiltratã în structura mentalã a
individului, cea despre care �nu poate vorbi�, reunind acea cunoaºtere implicitã
ºi ansamblul experienþelor cele mai rezistente, împãrtãºite de membrii unei
societãþi. Sînt acele �urme, amprente ºi condiþionãri constitutive ale ethosului�
ce nu mai gãsesc calea verbalizãrii. Este, în egalã mãsurã, acel amalgam mental
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internalizat sub forma habitusului conturat de Pierre Bourdieu (1970/1973, 1979,
1980), constituind o prezenþã a trecutului, ºi �nu memoria trecutului� (1997,
p. 251), o memorie anoeticã, inconºtientã, proceduralã. Datoritã ei putem sã
recurgem la toate acele automatisme, de la învãþarea unor simple gesturi maºinale
(salutul adresat unui cunoscut, pe care-l realizãm fãrã a ne mai gîndi la adecvarea
gesturilor) pînã la interiorizarea unei conduite sociale întemeiate pe supunere ºi
conformism sau, dimpotrivã, pe impunere ºi subordonarea celuilalt (în funcþie de
capitalul social moºtenit);

� memoria propriu-zisã sau de nivel înalt, care este îndeosebi o memorie rapel sau
de recunoaºtere. Modelatã ºi de uitare, acest tip de memorie mobilizeazã deliberat
sau involuntar amintirile autobiografice sau cele datorate achiziþiilor culturale
(cunoaºtere, credinþe, senzaþii, sentimente);

� metamemoria, ce constituie deopotrivã reprezentarea pe care fiecare individ ºi-o
face despre propria sa memorie, un mod de a dialoga cu propriul trecut, dar ºi o
explicitã construcþie a identitãþii, devenind un fel de memorie revendicatã.

Primele douã categorii exprimã în mod direct o facultate a memoriei, iar metame-
moria este o reprezentare a acestei facultãþi. Dar dacã aceastã memorie triadicã
poate fi stabilitã la nivelul individului, la nivelul grupurilor sau al societãþii tipologia
de mai sus se cuvine aplicatã cu precauþie. Dificultatea constã mai ales în desemnarea
unor termeni suficient de consistenþi care sã desemneze prima facultate, cea a
protomemoriei, deºi e limpede cã aceasta comunicã cu un concept colectiv, dar
ambiguu, precum mentalitatea. Orice societate se hrãneºte dintr-o memorie rapel, pe
care o avanseazã în momentele de cumpãnã sau izbîndã, prin reactualizarea unor
momente de referinþã din trecut (comemorãri, aniversãri, personalitãþi de prim-plan).
Interpretarea conferitã acestei memorii naturale este însã construitã social. Memoria
colectivã este deci o metamemorie, adicã o reprezentare socialã complexã, ºi nu un
dat sociocultural. Iatã cum cele douã teorii (substanþialistã, interacþionistã) asupra
identitãþii se rãsfrîng ºi în înþelegerea conceptului de memorie individualã sau colec-
tivã, maniera de lecturã interacþionist-situaþionalistã devenind prioritarã.

La capãtul unei astfel de delimitãri, ºi conservînd de-acum accepþia interacþionistã
asupra memoriei colective, vom înþelege poate mai bine punctul de vedere teoretic
al iniþiatorului studierii sistematice a fenomenelor de memorie socialã, Maurice
Halbwachs (1925/1994, 1950/1958), care ºi-a construit teoria sa în Les cadres
sociaux de la mémoire, dar ºi în La mémoire collective. Teza principalã a viziunii
psihosociologului francez ar putea fi rezumatã în afirmaþia: spiritul reconstruieºte
amintirile sub presiunea societãþii, subliniere evocatoare a rolului mediului social în
cunoaºterea actualã a trecutului care se realizeazã nu printr-o simplã �conservare
a imaginilor�, ci prin �reconstrucþia imaginilor� (Halbwachs, apud Chelcea, 1996,
p. 112). Totodatã, în aceastã primã carte îndrãzneaþã, care a avut un ecou semnificativ
în epocã, profesorul de la Strasbourg sublinia faptul cã memoria colectivã are sens
numai prin interacþiunea cu actorii sociali, cãci pentru a ne aminti avem nevoie de
ceilalþi (Ric�ur, 2001, p. 148).
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Orizontul de semnificaþii al conceptului de memorie socialã ar cuprinde urmã-
toarele trãsãturi:

� reuneºte într-o sintezã alchimicã, proprie elaborãrilor sociale, memoriile perso-
nale ale membrilor unui grup;

� este o funcþie simbolicã în care tiparul ordonator al re-amintirii îl constituie limba
ºi categoriile gîndirii, ambele reprezentînd construcþii sociale esenþiale;

� deºi memoria este o entitate polimorfã, pluralã, înþelesurile atribuite evenimente-
lor ºi personalitãþilor convocate din rezervorul de amintiri colective sînt întotdea-
una particulare, se modeleazã dupã chipul societãþii respective. Sensul unui fapt
exemplar petrecut în trecut are rezonanþe semantice ºi afective diferite în societãþi
diferite (cîtã diferenþã, bunãoarã, în reconfigurarea imaginarã a cuceririi Americii
ºi a �personajului� central al acestei aventuri istorice de proporþii în cazul
autohtonilor din America Latinã sau al urmaºilor conchistadorilor spanioli);

� evocarea retrospectivã se structureazã în funcþie de o serie de repere fixate de
societate, aºa-numitele cadre sociale ale memoriei, ce implicã plasarea subiectului
social într-un context determinat (prin evocarea unor locuri, evenimente, perso-
naje). Cadrele sînt amintiri dominante ºi durabile, încãrcate cu o mare dozã
afectivã ºi capabile sã antreneze o remarcabilã energie socialã;

� memoria socialã este prescriptivã, devenind un adevãrat model de valorizare ºi
dobîndind un rol de pedagogie comunitarã;

� totodatã, ea este ºi selectivã, cãci se regrupeazã mereu în funcþie de �ordinea de
zi� a actualitãþii; astfel grila de lecturã a prezentului stabileºte �paginile�
trecutului ce se cuvin �citite�, precum ºi înþelesurile atribuite acestuia;

� remodelãrile ei se efectueazã în corelaþie cu dinamica socialã mai largã; modifica-
rea neîntreruptã a societãþii conduce la modificare continuã a structurii cadrelor;

� uitarea este una din formele privilegiate ale organizãrii sale; uitarea asigurã o
deschidere, un teritoriu ce poate fi reînnoit, dar care ºi înãbuºã, ascunde în
profunzimi inconfortul unei ratãri (Neculau, 1999a, p. 57).

Structurarea memoriei în funcþie de culturã ºi interese � ambele elaborate social �
a fost argumentatã de Bartlett (un contemporan al lui Maurice Halbwachs), dar ºi de
adepþii construcþionismului social (Billig, Edwards), ce accentuau rolul vital al
limbajului în organizarea ºi reorganizarea memoriei.

Septimiu Chelcea (1996, pp. 113-114), pornind de la o lucrare mai tîrzie a lui
Maurice Halbwachs (1941), sistematizeazã legile care regleazã memoria grupului
amintite de sociologul francez:

� legea concentrãrii, regãsitã în înclinaþia de a localiza în acelaºi spaþiu mai multe
evenimente care nu au nici o legãturã între ele;

� legea fragmentãrii, care implicã despãrþirea unei amintiri dintr-un nucleu iniþial
în mai multe elemente componente, fiecare fiind localizat diferit;

� legea duplicitãþii, care poate conduce la situarea în douã localitãþi a aceluiaºi
eveniment desfãºurat într-un trecut foarte îndepãrtat; la care adaugã o nouã
lege:

MEMORIA SOCIALÃ
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� legea similitudinii acþiunilor, prin atribuirea aceluiaºi mod de acþiune original
mai multor personaje din perioade istorice distincte. Într-un studiu amplu de
antropologie culturalã ºi istorie oralã, Smaranda Vultur (1997) a demonstrat,
indirect, validitatea acestei legi atunci cînd a înfãþiºat acele recuperatoare poveºti
ale vieþii relatate astãzi de cei ce au trãit odinioarã drama deportãrii în Bãrãgan.
În acestea modelul bunului colonizator, al celui care porneºte de la sãlbãticia
pãmîntului ºi provocãrile unui mediu ostil pentru a sfîrºi, în pofida tuturor
piedicilor, datoritã muncii, cinstei ºi perseverenþei, într-o stare de bunãstare ºi
civilizaþie (desigur, mereu relativã), este atribuit, pe o filierã aproape genealogicã,
deopotrivã primilor coloniºti germani stabiliþi în Banat în secolul al XVIII-lea,
familiilor bãnãþene (indiferent de etnia lor) din secolul al XIX-lea care sînt
nevoite sã întemeieze noi aºezãri, pînã la cei ce aveau sã înfrunte cu aproape o
jumãtate de secol în urmã pustietatea Bãrãganului.

Studiind într-un cadru mai restrîns raporturile dintre individ ºi mediul sãu familial,
Muxel (1996) identificã urmãtoarele funcþii ale memoriei grupale:

� funcþia ereditarã, de conservare ºi transfer al istoriei grupului;
� funcþia afectivã, de reînsufleþire a trecutului conform sensibilitãþilor actualitãþii;
� funcþia reflexivã, de evaluare criticã a trecutului, acea metamemorie evocatã la

începutul subcapitolului nostru, care negociazã semnificaþiile �a ceea ce a fost�
în funcþie de acele �definiþii sociale ale realitãþii� prezente, pentru a prelua
formula lui Berger ºi Luckmann (1966/1999);

� funcþia proiectivã, de construire, pe baza unui rezervor de memorie viu, a unui
proiect de viaþã adaptat constrîngerilor, dar ºi oportunitãþilor societãþii.

Nefiind doar o conservare pasivã a trecutului, memoria socialã este totodatã ºi
teritoriul articulãrii acelor adevãrate revelatoare de identitate reprezentate de discursu-
rile identitare. Povestind despre sine ºi despre ceilalþi, subiectul social deschide
poarta spre o lume care nu este neapãrat cea a trecutului �aºa cum a fost cu-adevãrat�,
ci cãtre un prezent-bilanþ în lumina cãruia întreaga viaþã se structureazã cu toate
împlinirile ºi eºecurile ei. O povestire memorialã ajunge, astfel, înainte de toate, o
proiecþie de identitate.

Istoria oralã ca recuperare a unei memorii �condamnate�

Devenitã o cale de democratizare a lecturii socialului prin înlesnirea accesului la
vocile sale �tãcute�, situate în planul secund faþã de avanscena sferei publice, noua
disciplinã se întemeiazã pe o importantã tradiþie moºtenitã de la sociologia empiricã
americanã a anilor �20-�30, îndeosebi prin realizãrile ªcolii de la Chicago. Pentru cã
istoria oralã reprezintã o direcþie de studiu în plinã expansiune, dar mai puþin
cunoscutã la noi, în prima parte a prezentului subcapitol vom înfãþiºa un scurt portret
�în miºcare� al afirmãrii disciplinei, centrîndu-ne apoi pe resursele sale metodologice
cele mai importante.
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Cei care au iniþiat aceastã nouã abordare au fost, de altfel, doi reprezentanþi
marcanþi ai �noii sociologii�: Thomas ºi Znaniecki (1918-1920/1998), care au
publicat între 1918 ºi 1920 cele cinci volume din Le Paysan polonais en Europe et en
Amérique, deschizînd calea unor contribuþii ulterioare foarte consistente, nu numai
în domeniul migraþiilor, realizate de sociologi precum Wirth, Park sau Burgess. Fãrã
sã refuze resursele metodologice ale abordãrii tradiþionale, cantitative, cei doi propu-
neau totodatã o �lecturã� nuanþatã a socialului prin intermediul �istoriilor vieþii�
individuale (the life history), mãrturia individualã fiind valorificatã în interesul
ºtiinþei. Documentul personal devenea documentul ideal pentru sociolog în strãdania
lui de refacere integralã a unei lumi sociale. Material privilegiat de informare,
�povestea vieþii� configura ansamblul de atitudini individuale definitorii formate în
contextul lor istoric ºi social, constituind o materie primã a cunoaºterii retrospective.

Dezvoltînd un fel de sociologie a praxisului, istoria oralã îºi îndrepta atenþia ºi
asupra elementelor nevãzute din cadrul unui studiu tradiþional, interesîndu-se mai
puþin de regularitãþile statistice ºi mai degrabã de aspectul interacþional al negocierii
identitare (Goy, 1995). Recuzatã de sociologia cantitativã din Statele Unite, istoria
oralã va cunoaºte o însemnatã ascensiune europeanã prin reîntoarcerea lui Znaniecki
în Polonia ºi prin interesul arãtat de o serie de cercetãtori de la centrele universitare
din Varºovia ºi Cracovia.

În þara unde acest curent s-a nãscut, evoluþia noii discipline nu a fost lipsitã de
oscilaþii. Istoria oralã se impune însã definitiv la trei decenii dupã lansarea sa, prin
proiectul articulat de cãtre Nevins la Columbia University, un spaþiu academic
privilegiat, ce a gãzduit atîtea proiecte generoase interdisciplinare ºi în care ºcoala
difuzionistã creatã de Boas a rodit mai apoi în abordãrile culturaliste atît de influente
ale lui Benedict ori Mead. Prin realizarea primului centru de cercetare sistematicã a
istoriei orale în anii �50 (Oral History Office), Nevins instituþionaliza noua direcþie
de studiu ºi înzestra comunitatea ºtiinþificã americanã cu posibilitatea de a recupera
memoria colectivã a unei þãri cu o istorie foarte scurtã, transformînd mãrturia
personalã într-un patrimoniu identitar esenþial. Este perioada în care ºi alte univer-
sitãþi aratã deschidere faþã de aceastã abordare, întemeindu-ºi propriile departamente
specializate (cele mai cunoscute fiind Universitãþile Texas ºi Berkeley).

Începînd cu 1959, istoria oralã americanã cunoaºte o ascensiune remarcabilã
(89 de centre de cercetare în 1965, 316 în 1973, peste 500 în prezent), dar ºi o
tendinþã de continuã specializare internã: apar practicieni ai istoriei orale în cadrul
societãþilor ºtiinþifice locale, sindicatelor, grupurilor religioase, muzeelor ºi biblio-
tecilor. Metodologia se reînnoieºte ºi se autonomizeazã continuu, iar în 1967 apare
ºi o asociaþie profesionalã reprezentativã: American Oral History Association.

Noul demers s-a impus curînd ºi în Canada, îndeosebi în regiunea Québec,
reunind iniþiativele sociologilor ºi istoricilor din cadrul Universitãþii Laval, care i-au
avut ca protagoniºti principali pe Dumont, Hamelin ºi Gagnon. Aceºtia ºi-au îndreptat
atenþia asupra mutaþiilor societãþii multiculturale canadiene ºi, pornind de la istoriile
vieþii, s-au preocupat de percepþia socialã a schimbãrilor survenite în Québec, de
strategiile de formare a conºtiinþei istorice ºi a conºtiinþei naþionale ºi, nu în ultimul
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rînd, de felul în care sînt interiorizate categoriile sociale de apartenenþã sau nonapar-
tenenþã, punînd astfel în discuþie ºi redimensionînd teoriile identitãþii sociale.

În Marea Britanie disciplina se instituþionalizeazã la începutul deceniului opt,
prin fondarea unei Oral History Society, ce încerca reabilitarea memoriei personale
ca sursã vitalã a istoriei, dar ºi prin strãdaniile cercetãtorilor de la Universitatea din
Essex, care vor pune bazele proiectului editorial al revistelor History Workshop,
precum ºi Oral History: The Journal of Oral History Society. Domeniile abordate
sînt extrem de diverse, de la raporturile sociale din mediul industrial (labour process)
pînã la diviziunea sexualã a muncii ºi distribuþia rolurilor de gen în viaþa cotidianã,
de referinþã pentru ºcoala anglofonã de istorie oralã fiind sinteza lui Paul Thompson
(1988), The voice of the past: Oral history.

Spaþiul ºtiinþific francofon european nu a rãmas, de asemenea, impasibil la dez-
voltarea istoriei orale. Universitãþile cele mai permeabile la noile concepte ºi metodo-
logii vor fi cele de la Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Paris, Rennes, iar reprezentanþii
cei mai însemnaþi ai ºcolii franceze de istorie oralã sînt Joutard (a studiat perma-
nenþele ºi variaþiile memoriei camisarzilor), Isabelle ºi Daniel Bertaux (ucenicia
brutarilor ºi migraþiile), Schnapper (arhivele orale ale securitãþii sociale), Burguière,
Goy, Ozuf (reperele ºi percepþia timpului cotidian, ale timpului istoric ºi fenomenul
tranziþiei sociale), precum ºi colectivul de cercetare al Universitãþii din Lille (feno-
menele de coagulare grupalã ºi raporturile de dominare intergrupalã din regiunile
nordice ale Franþei).

Recuperînd aceste crîmpeie de viaþã reunite într-un ansamblu coerent, cãruia
subiectul îi atribuie valori ºi semnificaþii referenþiale, prin metodele proprii istoriei
orale avem acces direct la un tip privilegiat de discurs identitar prin care putem
urmãri formarea sinelui ca proces în confruntarea sa cu condiþionãrile, nu de puþine
ori tragice, ale mediului social ºi ale istoriei. Povestea vieþii devine o sursã remar-
cabilã de relevare a cadrelor sociale ale memoriei, în jurul cãrora se articuleazã alchi-
miile identitãþii. Aºa cum sublinia Tzvetan Todorov (1998, pp. 52-53), �reprezentarea
trecutului e partea constitutivã nu doar a identitãþii individuale � persoana prezentã
fiind într-un fel [construitã] din propriile imagini de sine �, ci ºi a identitãþii
colective�, întrucît �majoritatea fiinþelor umane au nevoie sã simtã cã aparþin unui
grup, acesta fiind mijlocul cel mai accesibil de a obþine recunoaºterea existenþei lor,
indispensabilã oricãrei persoane�. Atunci cînd subiectul se prezintã în faþa sociolo-
gului, psihologului sau antropologului, nu face altceva decît sã reînnoade un ºir al
afirmãrii de sine în cãlãtoria sa prin viaþã, în care subiectul povestitor, ca ºi subiectul-
-martor, participã la formarea comunã a sensului (Lepetit, 1989). Aºa cum argumentase
ºi interacþionismul american, structura narativã ascunde o structurã argumentativã în
care discursul identitar se pliazã pe o logicã dialogalã. Istoria vieþii atribuie un rol
în arena vieþii individului, dar ºi grupurilor mai ample ce au participat la modelarea
destinului personal. Fiind un discurs esenþialmente întemeietor, povestea vieþii
constituie o definitorie punere în scenã a identitãþii individuale ºi de grup, care
proiecteazã într-o luminã nouã, clarificatoare, ideologia, mentalitatea, normele ºi
valorile comunitare (Vultur, 1998, p. 205).
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Dar care sînt mecanismele interne implicate în ordonarea procesului reamintirii?
Numeroase cercetãri de psihologie socialã experimentalã confirmã teoria cadrelor
sociale ale memoriei. Atunci cînd se lanseazã în travaliul introspecþiei, subiectul îºi
evalueazã propriul trecut în funcþie de concepþia prezentã despre sine. Eul trecut se
adapteazã neîncetat la eul actual, pentru a prelua sintagmele lui Ross. Subiectul
realizeazã o neîntreruptã reaºezare a eului pentru a-i asigura echilibrul ºi coerenþa,
concretizate într-o imagine de sine favorabilã (Ross, 1989). Mai mult, construind o
�poveste a vieþii�, subiectul îºi mobilizeazã acea �înclinaþie geneticã pentru înþelege-
rea ºi istorisirea povestirilor� pe care o evoca Bruner, cea prin care se poate dobîndi
acel sens hotãrîtor al vieþii, amintit de Bettelheim (apud Boncu, 1996, pp. 148-149).
Relatînd amintirile reunite într-un discurs retrospectiv, împãrtãºite de cei ce au trãit
experienþa lagãrelor de concentrare, ni se oferã o cheie pentru înþelegerea întîmplã-
rilor plasate într-un orizont (axiologic, în primul rînd) mai larg, orizont care
lumineazã specific bilanþul. De altfel, urmãrind modul clarificãrii sinelui în acest joc
social, Gergen introduce sintagma povestire despre sine (self-narative), prin care
subiectul îºi reconfigureazã trecutul asamblînd într-un întreg cît mai echilibrat
experienþele din urma lui. Devenind un povestitor al propriei vieþi, subiectul dobîn-
deºte un sentiment al unitãþii sale, stabileºte o reþea a evenimentelor referenþiale prin
care identitatea prezentã apare ca un deznodãmînt al poveºtii vieþii (Gergen, Gergen,
1988). ªi nu avem doar o formulare monologalã a acestei coerenþe discursive.
Discursul identitar este întotdeauna, aºa cum am subliniat de la bun început, un
discurs adresat �celuilalt care ne ascultã�.

Daniel Bertaux (1997) ne dezvãluie, pe aceastã cale, valenþele dobîndite de le
récit de vie în cunoaºterea �lumilor sociale� sau a situaþiilor sociale construite în
cîmpul interacþiunilor generate de naraþiunea memorialã. În primul rînd, antropo-
logul francez remarcã prezenþa concomitentã a trei ordine ale realitãþii:

� realitatea social-istoricã propriu-zisã, cu tot ansamblul de fapte �obiective�;
� realitatea semanticã, reunind ceea ce subiectul a achiziþionat cognitiv pe parcursul

vieþii, suma raþionalizãrilor ºi evaluãrilor retrospective;
� realitatea discursivã, care constituie un produs al unei relaþii dialogale (cu sine,

cu �celãlalt�), ceea ce subiectul formuleazã despre parcursul sãu existenþial. Cel
din urmã nivel al realitãþii ia chipul povestirii, realizate în funcþie de o serie de
cadre ale discursului (de exemplu, schema �salvatorului� sau a �conspiraþiei�,
alimentate, cum se poate observa, de structuri mitologice mult mai elaborate ce
aparþin de imaginarul social).

Între faptele sensibile, trãite ºi povestirea lor se interpune aºadar un nivel
intermediar, numit de Daniel Bertaux nivelul totalizãrii subiective, un registru
dinamic, mereu reactualizat, alcãtuit din ansamblul conglomeratelor mentale pe care
subiectul le mobilizeazã pentru a produce o povestire (amintiri, reflecþii ºi evaluãri,
perspective, elemente ideologice).

Parcurgînd toate aceste niveluri interconectate, povestea vieþii poate sã ne dezvã-
luie o multitudine de faþete ale identitãþii:
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� structura iniþialã a personalitãþii subiectului ºi evoluþia sa;
� practicile de învãþare culturalã ºi profesionalã;
� riturile de trecere asimilate;
� istoria relaþiei dintre subiect ºi �ceilalþi semnificativi�, pentru a prelua sintagma

lui Mead;
� raporturile sociale obiective sau obiectivate, în care se definesc, printr-o continuã

negociere colectivã a sensului, locurile, statusurile ºi rolurile sociale, normele,
universul de aºteptãri, rivalitãþile ºi afinitãþile, conflictele, logicile sociale, feno-
menele simbolice;

� punctele de rãscruce sau de rupturã din traseul contorsionat al unei vieþi;
� ideologiile personale ºi mentalitãþile colective.

Dar, mai ales, la capãtul unui demers de istorie oralã ni se deschide accesul
înspre înþelegerea mecanismelor de funcþionare a memoriei unui grup � cãci el
reprezintã instanþa ordonatoare a definiþiilor realitãþii �, putem urmãri cum se
realizeazã transferul de la memoria individualã la memoria colectivã ºi cum, pe
aceastã cale interacþionistã, se contureazã identitatea socialã.

Cîteva ilustrãri ale unui traseu discursiv memorial s-ar dovedi, credem, adecvate
înþelegerii resurselor deosebite ale acestui mod de dezvãluire a identitãþii. Poves-
tindu-ºi viaþa, bãnãþenii care au trãit la mijlocul deceniului ºase trauma deportãrii în
Bãrãgan ºi care au devenit subiecþii cercetãrii coordonate de Smaranda Vultur au
subliniat rolul evenimentului limitã, al momentului-rãscruce în ordonarea scenariului
retrospectiv. Povestea vieþii devenea deseori recuperatoare la nivelul identitãþii.
Povestirea îi transforma pe cei ce au trãit odinioarã nedreptatea marginalizãrii (ºi
totuºi �noi am fost fruntea satului�) în eroi, îi înzestra cu acele calitãþi proprii
oamenilor încercaþi de soartã, dar care au învãþat sã nu fie covîrºiþi de ea. Mai mult,
acel rezervor de memorie sensibilã îi întãrise în perioada deportãrii cu puterea de a
lua totul de la început. Þãranii deoiºti (cei cu domiciliu obligatoriu) au sfidat priva-
rea de libertate printr-o soluþie originalã: transformarea spaþiului arid, neprimitor al
cîmpiei Bãrãganului într-unul asemenea celui de acasã, modelul lor de viaþã comuni-
tarã moºtenit recreeînd o existenþã, chiar dacã potrivnicã, într-un fel de �nou Banat�.
Memoria devenea aºadar un suport pentru reabilitarea de tip identitar, iar recuperarea
se petrecea mai mult simbolic ºi, în orice caz, într-un alt registru (dacã �noi am
pierdut totul� � bunuri, case, pãmînturi, agoniseala de o viaþã � afirmau, ca într-un
refren despovãrãtor, mai mulþi subiecþi, �copiii noºtri s-au realizat�, devenind peste
ani medici, ingineri, profesori). Prin urmare, o deposedare în registrul lui a avea
urma sã fie contrabalansatã de o împlinire în registrul lui a fi, sugerînd o schimbare
a cadrului de orientare a nucleului identitar ce este acum preþuit printr-o altã des-
chidere valoricã ºi atitudinalã.

Injustiþia pe care o trãiesc în prezent prin uitarea ºi nepãsarea autoritãþilor ºi a
societãþii mai largi faþã de trauma lor se rãsfrînge în reactivarea secvenþialã ºi
remodelarea amintirilor, conform principiului �trecutul este reconstruit în lumina
prezentului�. Preponderent vor ieºi la ivealã, în structura discursului memorial,
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acele acþiuni ce þin de caracterul testimonial al povestirii (Vultur, 1997, p. 25). O
profundã cerere de dreptate, deºi simbolicã, marcheazã discursurile. Se imagineazã
chiar un proces sub forma unui dialog cu un judecãtor absent, în care psihosociologul
sau antropologul devine un martor implicat, responsabil. Sensul justiþiei, cãutarea
ei, centrale în acest tip de relatãri, se obþin în urma unei negocieri simbolice între
subiect ºi intervievator, în care înþelesurile sînt cele validate social astãzi: se cuvine
ca acum �lumea sã nu uite!�. Memoria dezvãluitã dobîndeºte, în sfîrºit, o funcþie
vindecãtoare, ce poate alina ºi elibera de sub povara spaimei ºi neliniºtilor ce
însoþesc rememorarea. Nevoia reparatorie exprimatã prin �povestea vieþii� poate
tãmãdui, astfel, rana identitarã, adaptînd eul trecut traumatizat unui eu actual
eliberat prin confesiune.

Neîndoielnic, la capãtul acestui capitol se cuvine sã înþelegem cã memoria ºi
identitatea sînt condamnate sã comunice, sã se reînsufleþeascã reciproc. Adevãratã
diadã ce însoþeºte orice proces de reaºezare a societãþii � iar societatea nu rãmîne
nicicînd încremenitã în metabolismul sãu! �, memoria ºi identitatea sînt însã, înainte
de toate, construcþii sociale, obþinute prin interacþiune nemijlocitã ºi neîntreruptã
între actorii ce participã la jocul distribuirii semnificaþiilor ºi valorilor. Am încercat
sã argumentãm în rîndurile anterioare faptul cã nu existã o opoziþie autenticã între
identitatea individualã ºi cea socialã sau între memoria personalã ºi cea colectivã,
aceste tipuri fiind interconectate, chiar dacã nu de puþine ori într-o reþea tensionatã.
Iar peste toate am alãturat avertismentul, susþinut de mãrturiile celor care ºi-au
întemeiat proiectul de viaþã pe conservarea ºi retransmiterea patrimoniului de memo-
rie sensibilã, alungatã, cã uitarea vinovatã echivaleazã cu rãtãcirea identitãþii.
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Reprezentãrile sociale

Reprezentãrile sociale � clarificare terminologicã

Astãzi, psihologia socialã, prin intermediul noii paradigme construite în spaþiul
ºtiinþific european, este în plinã ofensivã, îndreptãþindu-i pe mulþi dintre observatorii
dialogului interdisciplinar sã vorbeascã despre o adevãratã erã a reprezentãrilor
sociale. Asociat unor termeni difuzi, dar care au cunoscut un rol semnificativ în
reflecþia identitarã a secolelor al XIX-lea ºi XX, precum cei de mental colectiv sau
mentalitate, conceptul creat de ºcoala francezã de psihosociologie desemneazã un
ansamblu de imagini mentale proprii unei realitãþi sociale ce întreþin consensul unui
grup ºi care asigurã solidaritatea comunitarã.

Fondatorul conceptului este Emile Durkheim care în 1896 definea reprezentarea
colectivã ca o sintezã a psihismelor individuale ce genereazã o reprezentare comunã
a membrilor unui grup social, întemeiatã pe un ansamblu de stãri sufleteºti ºi
credinþe exprimate prin tradiþie, rituri ºi instituþii. Realitatea este �cititã� printr-o
grilã proprie modelului cultural cãruia îi aparþine subiectul reflexiei, iar un astfel de
filtru mental � autenticã gramaticã a lecturii realului � ordoneazã orientarea sa
psihosocialã. Prin apelul la reprezentãrile sociale, schimbarea de viziune pe care o
impune aceastã psihologie constructivistã în explicarea fenomenelor psihologice trans-
formã vechea paradigmã staticã a behaviorismului (stimul-rãspuns, S-R), în contextul
mai larg al ascensiunii curentelor New-Look (anii �70) ºi cognitivist (anii �80), într-o
paradigmã mai cuprinzãtoare (stimul-subiect-rãspuns, S-O-R). Astfel, subiectul (O)
se integreazã în schema iniþialã ca o entitate mediatoare între stimul ºi rãspuns.
Treptat se depãºeºte ºi acest model prin înþelegerea autonomiei ºi energiei remarca-
bile pe care subiectul, cu structurile sale mentale (deci ºi cu reprezentãrile pe care
le animã), e capabil sã le activeze. Nu doar reflectoare, ci ºi creatoare, reprezentarea
socialã rãmîne nu numai consecinþa acþiunii unui stimul extern, ci ea însãºi poate
controla acþiunea stimulului printr-o astfel de construcþie individualã sau colectivã.
Paradigma devine subiect-stimul-subiect-rãspuns (O-S-O-R), în spiritul teoriei lui
Serge Moscovici, care insistã sã aprecieze cã reprezentãrile sociale determinã atît
stimulul, cît ºi rãspunsul, iar falia artificial creatã de behavioriºti între universul
exterior ºi cel interior ale individului ºi grupului social se cuvine înlãturatã.

Dar reprezentarea socialã nu rãmîne doar la nivelul elaborãrii psihice interne, ea
are ºi o conotaþie atitudinalã puternicã. Întregi clase de atitudini sociale se structureazã
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în funcþie de profilul unei anumite reprezentãri colective, care se poate despãrþi
(uneori radical) de notele realului. Fenomenul a fost sesizat, în cîmpul ºtiinþei, încã
de la începutul secolului XX, el devenind responsabil pentru acþiunea stereotipã, cu
încãrcãturi discriminatoare, în raporturile cu alteritatea.

Cu peste ºapte decenii în urmã, Walter Lippmann (1922) descria mecanismul
acþiunii travestite dinspre spaþiul imaginar (acolo unde se coaguleazã) înspre cel real
(acolo unde se manifestã): �Singura percepþie (s.n.) pe care o poate avea un individ
care nu e martor ocular la un eveniment este cea trezitã de imaginea sa mentalã
asupra respectivului eveniment... Acesta interpune între om ºi mediul sãu un pseudo-
mediu. În conduita individului apar reacþii la acest pseudomediu. Consecinþele
respectivei conduite, mai ales cînd îmbracã forma unor acþiuni, nu opereazã însã în
pseudo-mediu, adicã acolo unde a fost declanºatã, ci în mediul real, pe tãrîmul
cãruia se produc acþiunile «efective»� (apud Zamfirescu, 1994, p. 84).

Aceastã deformare a realitãþii poate, astfel, deschide calea manipulãrii conºtiin-
þelor � iatã marea primejdie a ignorãrii reprezentãrilor sociale, intuitã cu aproape un
secol în urmã ºi de Xenopol: �În istorie nu lucreazã numai ideile adevãrate. Ba s-ar
putea chiar ca eroarea, falsul ºi minciuna sã joace un rol mult mai mare în viaþa
popoarelor. Desfãºurarea evenimentelor se face pe baza ideilor. Este absolut indife-
rent dacã acestea conþin adevãrul sau contrapartea lui� (apud Gafencu, 1991, p. 57).
Suntem în faþa unei autentice prefigurãri a vestitei axiome a lui Thomas privitoare la
definirea situaþiei, toate aceste argumentãri avertizînd asupra pericolului provocat de
ocolirea zonei subiectivitãþii sociale, opþiune ce poate sta la baza sporirii conflictua-
litãþii inter ºi intracomunitare.

Construirea reprezentãrilor sociale

Fiecare actor este ancorat într-un context socio-cultural care-l modeleazã prin
socializare, înzestrîndu-l cu un capital simbolic � ca sã preluãm formula lui Pierre
Bourdieu (1970/1973, 1979, 1980) � ºi cu tipare mentale specifice de interpretare ºi
orientare în realitatea socialã. Cînd un subiect evalueazã realitatea, psihosociologul
înregistreazã deopotrivã un produs ºi un proces de elaborare a imaginii despre
contextul perceput. Reunind atît registrul social (mentalitãþi), cît ºi cel personal
(aptitudini ºi interese individuale), produsul ºi procesul ce se finalizeazã în imaginea
despre realitate constituie chiar reprezentarea socialã (Neculau, 1996b, p. 35).

Existã mai multe variante de definire a conceptului, toate reunind însã elementele
enunþate. Sã enumerãm, succint, cîteva:

� reprezentarea socialã este un �sistem de valori, noþiuni, practici, relative la
obiecte, aspecte sau dimensiuni ale mediului social, instrument de orientare a
percepþiei situaþiei� (Moscovici, 1961/1976, p. 43);

� constituie �o formã de cunoaºtere specificã, o ºtiinþã a sensului comun, al cãrui
conþinut se manifestã prin operaþii, procese generative ºi funcþionale marcate
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social. Ea desemneazã, în sens larg, o formã de gîndire socialã� (Jodelet, 1984,
p. 361);

� �o formã particularã de gîndire simbolicã� (Palmonari, Doise, 1986, p. 15);
� un �ghid de acþiune, orientînd relaþiile sociale� (Abric, 1994, p. 13);
� sau un set de �principii generatoare de luãri de poziþie� (Doise, 1990, p. 127).

Oricum, aceastã serie de definiþii, ce ne prezintã ºi numele cele mai respectate în
domeniu, se cuvine corelatã cu ceea ce am putea numi copilãria conceptului, pentru
a înþelege cadrul în care s-a nãscut ºi, desigur, pentru a reconsidera rolul pãrintelui
sãu fondator.

Tema reprezentãrilor sociale pãtrunde în psihologie la începutul deceniului ºapte,
se asociazã expansiunii altei ramuri tinere � psihologia cognitivã �, iar naºterea sa
nu poate fi izolatã de climatul intelectual mai larg promovat de ªcoala Analelor. De
altfel, locul de naºtere al noii direcþii de cercetare este deja renumita Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales, care pledase de atîtea ori convingãtor pentru
elaborarea unor proiecte interdisciplinare în cîmpul ºtiinþelor despre om ºi unde, în
fond, �pãrintele� reprezentãrilor sociale, Serge Moscovici, va fi contemporan cu
Fernand Braudel.

Teza de doctorat a lui Serge Moscovici (1961/1976), La psychanalise, son image
et son public, constituie actul de naºtere ºi de oficializare a acestui curent. Aplecîn-
du-se asupra unui subiect de actualitate în epocã, lucrarea nu a însemnat doar o
investigare a particularitãþilor ºi abilitãþilor proprii psihanalizei, ci ºi a modului în
care s-au propagat ideile sale în diferite straturi ale societãþii franceze, a imagi-
nilor despre psihanalizã create de diferite categorii sociale ºi a stãruit pentru regãsirea
unui �concept pierdut� de psihologia socialã de la Emile Durkheim, ce cunoscuse o
�eclipsã� de o jumãtate de veac. Demonstraþia exemplarã a lui Serge Moscovici ne
va îngãdui o revenire ulterioarã. Deocamdatã sã reþinem precauþia des invocatã în
definirea conceptului titular, întrucît reprezentarea socialã se instituie ca o instanþã
mediatoare între percepþie, informaþie, atitudine ºi imagine, fãrã sã se reducã la nici
una din acestea. Apoi, reprezentãrile colective, aºa cum le-a teoretizat Emile Durkheim,
sînt un fel de categorii logice, invariante ale spiritului, reunind toate modurile de
cunoaºtere. O astfel de viziune � atît de generalã �, subliniazã Serge Moscovici, �în
loc sã devinã instrument euristic... devine obstacol� în calea cunoaºterii realului
(apud Doise, Palmonari, 1996, p. 25).

Psihosociologul francez va opta pentru o abordare mult mai punctualã �de a
cunoaºte ºi de a comunica ceea ce se cunoaºte�, situîndu-se într-o poziþie interme-
diarã între concept (care extrage ºi organizeazã un sens din real) ºi imagine (care
reproduce realul � Moscovici, 1984). Prin urmare, reprezentãrile sociale se manifestã
prin aceastã dualitate imanentã: fiecãrei imagini corespunzîndu-i un sens ºi asociind
oricãrui sens o imagine. Totodatã, se impune depãºirea perspectivei durkheimiene
statice a reprezentãrilor colective, alegîndu-se o soluþie dinamicã, particularizatã
prin analiza raporturilor dintre sistemele de comunicare ºi reprezentãrile sociale.
Achiziþii aproape naturale, ce par a se înscrie într-o viziune asupra lumii pe care-o
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asimilãm în decursul integrãrii noastre în comunitate, reprezentãrile sociale sînt
totuºi autonome faþã de conºtiinþa individualã. Fiind implicite ºi comunicabile, ele
devin realitãþi împãrtãºite, de vreme ce se elaboreazã în cursul schimburilor ºi
comunicãrilor interindividuale sau intergrupale.

Reprezentarea nu este, de asemenea, doar o simplã reproducere, ci aduce cu sine
atributele creativitãþii: ea înseamnã o idee (concepþie, operator mental) ºi o acþiune
(stil de conduitã, model acþional) reunite într-un întreg (Farr, 1984, p. 386). Aceste
construcþii mentale colective alimenteazã procesul de formare a comportamentelor ºi
de orientare a comunicãrii sociale. Dacã ideologia, ca bloc compact de precepte
foarte stabile, e structuratã rigid, reprezentãrile sociale sînt flexibile, au o alcãtuire
difuzã, mobilã, schimbãtoare. Puternice ºi autonome, ele au o existenþã realã �de
acelaºi ordin ca limbajul, banii, stãrile psihice de bunã dispoziþie sau de suferinþã.
Ele prezintã o consistenþã proprie, ca produse ale acþiunii ºi comunicãrii umane�
(Doise, Palmonari, 1996, p. 24).

Modificãrile lor se produc odatã cu reaºezarea subiectului social care le-a asimilat
într-un alt sistem comunicaþional, redimensionînd tipul, sensul ºi intensitatea rapor-
turilor cu centrii de promovare a mesajelor ºi influenþelor.

Sã exemplificãm aceste mutaþii chiar cu lucrarea întemeietoare a lui Serge
Moscovici. Publicatã în 1961, ea se focalizeazã asupra interrelaþiilor simbolice sta-
bilite între diversele grupuri sociale. Urmãrind reprezentãrile colective ale psihana-
lizei în diferite publicaþii ale presei franceze de la începutul deceniului ºase, au fost
izolate trei categorii de ziare:

� cele aparþinînd presei militante apropiate de cercurile comuniste;
� cele subordonate Bisericii Catolice;
� ziarele de mare tiraj.

Raporturile cu cititorii se diferenþiazã semnificativ, în funcþie de sectorul publi-
cistic emitent. Se pot identifica trei tipuri de raporturi: difuziunea, propagarea ºi
propaganda.

Prin difuziune se transmit informaþiile, se rãspunde unor nevoi de satisfacere a
interesului public pentru o anumitã temã ºi se produc opinii (asupra psihanalizei în
exemplul ales), iar agentul informaþional îl constituie ziarele de mare tiraj.

Propagarea acþioneazã, în schimb, la nivelul atitudinilor, prin stabilirea unui
raport cu receptorii pe baza unei viziuni organizate asupra lumii, a unei credinþe
rãspîndite asupra adepþilor sau potenþialilor aderenþi, ºi �educã� un set de rãspunsuri
coerente la întrebãrile publicului, fiind specificã mediilor catolice.

În sfîrºit, propaganda aparþine presei controlate de Partidul Comunist ºi se
conformeazã unor raporturi sociale puternic antagoniste, alimenteazã viziuni conflic-
tuale asupra lumii propuse de sursã ºi de o grupare adversã, refuzã o opticã alternativã
ºi sfîrºeºte în conturarea unui stereotip depreciativ. Pe aceastã cale se produce o
simplificare a realitãþii, se reduc complexitatea ºi diversitatea fenomenului doar la
cîþiva stimuli bine precizaþi, reacþia este, practic, instantanee, inconºtientã ºi conduce
(în exemplul amintit) la respingerea �grupului advers�. Acest tip de raportare
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popularizatã se insinueazã în structura mentalã a grupului receptor prin repetiþie
obsesivã ºi conduce la stilizare, evacuarea ambiguitãþii, eliminarea nuanþelor, ajun-
gîndu-se pînã la formularea sloganului denigrator prin stereotipizarea extremã a
�judecãþii�.

Pentru a înþelege mecanismul stereotipizãrii, sã continuãm sã urmãrim modul de
structurare a reprezentãrilor sociale, ce evidenþiazã douã stadii succesive:

� obiectivarea, prin care se transformã abstractul în concret, un concept într-o
imagine sau într-un nod figurativ. În exemplul descris, schema figurativã divizeazã
aparatul psihic în douã pãrþi componente: conºtientul ºi, descendent, inconºtien-
tul, iar tensiunea dintre ele produce complexele. Refularea, vãzutã ca un raport
nociv, este sursa tuturor disfuncþionalitãþilor (complexelor). Sigur, o asemenea
schemã are puncte de contact cu teoria psihanaliticã originarã, dar simplificarea
ºi apropierea de cliºeu este evidentã. Mai mult, noþiunea esenþialã, libidoul, este
pur ºi simplu expulzatã, tocmai pentru cã pune în discuþie valorile ºi normele
statornice ale socialului. Totuºi, pe acest drum mult accesibilizat ºi purificat de
semantismul autentic al teoriei, care e mult mai profund ºi mai nuanþat, teoria
însãºi se reproduce în spaþiul social. Are loc ceea ce Serge Moscovici numea
naturalizarea reprezentãrilor (1984, p. 125): schema figurativã, separatã de
teoria iniþialã, nu mai este o construcþie abstractã ºi inabordabilã, ci devine un
patrimoniu comun. Dacã înainte imaginea împãrtãºitã aparþinea unui repertoriu
specializat, asumatã de un cerc restrîns de iniþiaþi, prin aceastã alchimie mentalã
ea devine �proprietatea mulþimilor�, iar puterea sa de penetrare ºi operaþionalizare
este considerabil sporitã;

� ancorarea, care permite adãugarea la ansamblul categoriilor stãpînite ºi consoli-
date a unor categorii noi, contrariante. Acest stadiu se finalizeazã prin atribuirea
de funcþionalitate, iar obiectul social vizat este clasat ºi denumit, producîndu-se
o îmblînzire a necunoscutului.

Pentru a reveni la subiectul nostru de interes, atunci cînd o astfel de încadrare
stereotipã la adresa alteritãþii se produce, ancorarea dobîndeºte o funcþie justificativã:
reprezentarea anterior configuratã este îndemnul ºi argumentul acþiunii întreprinse
împotriva �celuilalt�.

Reprezentãrile sociale îndeplinesc douã roluri vitale (Neculau, 1996b, p. 37):

� convenþionalizeazã obiectele, persoanele ºi evenimentele cu care subiectul se
confruntã, le contureazã o formã, le clasificã: �...funcþia principalã a reprezen-
tãrilor sociale este sã transforme necunoscutul în familiar, oricine va trebui sã se
confrunte cu un obiect social important, dar necunoscut, va iniþia o operaþie
complexã de redefinire, pentru a-l face mai inteligibil ºi pertinent, compatibil cu
sistemul simbolic al grupului cãruia îi aparþine� (Doise, Palmonari, 1996, p. 31).
Orice nouã experienþã e asimilatã conform matricii culturale preluate de la mediul
social integrator: �Nici o minte�, noteazã Serge Moscovici, �nu e liberã de
efectele unei condiþionãri preliminare, impusã de reprezentãri, limbaj ºi culturã�
(apud Neculau, 1996b, p. 37);
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� sînt puternic prescriptive, se impun cu o forþã considerabilã, sînt de neînlãturat.
Contextul prezent, dar ºi moºtenirea simbolicã desemneazã ceea ce ar trebui sã
gîndim. Memoria colectivã are deci o influenþã hotãrîtoare în direcþionarea
atitudinalã prin prelucrarea ºi ordonarea imaginilor ºi cliºeelor inoculate subiec-
tului imersat într-un cîmp social anume.

Aºadar, reprezentãrile sociale se caracterizeazã printr-o coerenþã discursivã ºi
argumentativã deopotrivã, avînd grade diferite de generalitate (Moscovici, 1995b,
pp. 8-12). Pe cele mai complexe ºi mai durabile psihosociologul le numeºte, în
tradiþia lui Fouillée, Jung sau Braudel, thémata, cãci exprimã conceptele primare
profund înrãdãcinate, noþiunile primitive, adicã, în fond, ideile-forþã, arhetipurile
sau mentalitãþile duratei lungi.

Din punctul de vedere al organizãrii interne, reprezentãrile sociale sînt alcãtuite
din nodul central ºi elementele periferice. Cel care realizeazã o astfel de sistematizare
lãuntricã a reprezentãrilor colective, plecînd de la modelul deja prezentat al lui Serge
Moscovici, este psihosociologul francez Jean Claude Abric (1994). Nodul central
constituie nucleul esenþial al oricãrei reprezentãri, în jurul cãruia se va coagula
reprezentarea, în timp ce sistemul periferic e precumpãnitor funcþional, mai flexibil,
partea vie ºi mobilã a reprezentãrii integratoare în realitatea concretã. Modelul
combinat al acestei structurãri interne a fost descris de Jean Claude Abric dupã cum
urmeazã (vezi tabelul 1):

Tabelul 1

Sistemul central Sistemul periferic

Întreþine legãtura cu memoria colectivã ºi
istoria grupului

Permite integrarea experienþelor ºi istoriilor
individuale

Este consensual: defineºte omogenitatea
grupului

Suportã eterogenitatea grupului

Stabil
Coerent
Rigid

Suplu
Suportã contradicþiile

Rezistent la schimbare Evolutiv
Puþin sensibil la contextul imediat Sensibil la contextul imediat
Funcþii:
� genereazã semnificaþii ale reprezentãrii
� determinã organizarea sa

Funcþii:
� permite adaptarea la realitatea concretã
� permite diferenþierea conþinuturilor

Dar ºi reprezentãrile sociale sînt supuse unei dinamici istorice proprii (Guimelli,
1994; Neculau, 2005). Jean Claude Abric considerã cã tipurile de transformãri care
se pot înregistra sînt:

� transformarea rezistentã, cînd un nou mod de acþiune, contrariant, este admi-
nistrat de sisteme periferice defensive, nodul central nu este modificat, ci doar
sistemul periferic ce negociazã integrarea unor elemente strãine;
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� transformarea progresivã, cînd modul de acþiune nou nu contrazice profilul
nodului central, iar transformarea se produce treptat. Ca urmare a acestui fapt,
practicile noi se vor împleti cu elementele nodului central �topindu-se� într-o
reprezentare ce se preschimbã secvenþial;

� transformarea abruptã, cînd practicile pun în discuþie nucleul tare al nodului
central, semnificaþia esenþialã a reprezentãrii, fãrã intermedierea defensivã a
sistemului periferic. Dacã practicile au un impact social însemnat, sînt durabile
ºi repetitive, nodul central va fi �mãcinat� transformîndu-se radical, afectînd
configuraþia globalã a reprezentãrii, ce nu va mai putea conserva vechile profiluri
decît sub forma unor remanenþe remodelate. Arareori o transformare a reprezen-
tãrilor sociale este atît de tranºantã, fiind necesarã corelarea unor factori care sã
acþioneze conjugat, pe lîngã persistenþa temporalã adãugîndu-se determinanþii
sociali, politici, ideologici, economici.

De exemplu, fractura postbelicã provocatã de ocupaþia sovieticã ºi de instaurarea
regimului comunist a modificat, în timp, reprezentarea socialã a românilor asupra
tipului de lume în care trãim, acþionînd pe toate palierele amintite ºi convertind, în
cele din urmã, reprezentarea socialã a noii societãþi, fostul nod central (întemeiat pe
valori precum proprietate, democraþie parlamentarã, economie dezetatizatã, libertatea
cuvîntului) fiind mutilat iremediabil, conservîndu-se pînã în 1989 sub o formã
rezidualã, moment în care o altã rupturã îi va declanºa un proces de reconstrucþie.

În sfîrºit, trebuie subliniat faptul cã în societãþile în care ºtiinþa, religia sau alte
forme ideologice sînt atotputernice, reprezentãrile sociale se nasc ºi sporesc în
prelungirea acestora ºi, uneori, chiar în opoziþie cu ele (Moscovici, 1995a, p. 8).
Multe dintre reprezentãrile sociale se transformã în ideologie atunci cînd se formeazã
un suport social consistent pentru susþinerea ºi prezervarea ortodoxiei lor. Intrînd
într-un mecanism circular mascat, ideologia ajunge sã transfere societãþii o serie de
reprezentãri pe care aceasta ºi le asumã subiacent, într-un fel de canon ascuns, dar
pregnant, ce ordoneazã discursul public prezent ºi orientãrile proiective. Tranziþia
postcomunistã nu a reuºit � ºi nici nu a vrut cel mai adesea � sã evacueze ideologia
marxistã implicitã, asigurînd remanenþa unor reprezentãri sociale ce supravieþuiesc
asemenea unor relicve mentale, dincolo de realitãþile care le-au hrãnit. O astfel de
inerþie la nivelul imaginarului social dureazã cel puþin zece ani, iar alþi autori o
plaseazã într-un registru al schimbãrii care se împlineºte de abia dupã trei generaþii,
dupã prefaceri lungi, mai degrabã inconºtiente (Flament, 1995).

Anii ce au urmat studiului întemeietor al lui Serge Moscovici au condus la
realizarea unor cercetãri înnoitoare ºi foarte diverse, care au reuºit sã surprindã un
spectru foarte larg de imagini mentale colective. Astfel, dintr-o lungã listã posibilã
asupra temei, putem sã-i amintim pe:

� Marie-José Chombart de Lauwe (1979, 1986, 1987), care a investigat repre-
zentarea socialã a copilului;

� Gabriel Mugny ºi Félice Carugati (1985), ce s-au preocupat de percepþia socialã
a inteligenþei;
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� Claudine Herzlich (1969), care s-a interesat de reprezentarea socialã a sãnãtãþii
ºi a bolii;

� Claude Faugeron ºi Philippe Robert (1976), centraþi pe studiul percepþiei sociale
a justiþiei;

� Stanley Milgram ºi Denise Jodelet (1976), care au cercetat imaginea colectivã a
Parisului ºi a locuitorilor sãi;

� Adrian Neculau ºi Mihai Curelaru (1998), ce ºi-au îndreptat atenþia asupra
reprezentãrii sociale a sãrãciei;

� Septimiu Chelcea (1994, 1998b), Luminiþa Iacob (Iacob, Lungu, 1999; Iacob,
2003) ºi Alin Gavreliuc (2003), care au investigat reprezentarea socialã a iden-
titãþii etnonaþionale;

� A. Audigier (1986), care a dezvãluit reprezentarea socialã a ºcolii;
� Jean-Pierre Deconchy (1985), pe cea a maladiei mentale;
� Augusto Palmonari ºi colaboratorii sãi (1986), care au prezentat portretul construit

la nivelul imaginarului social al profesiei de psiholog.

Vom încheia lunga noastrã cãlãtorie pornitã de la nivelul intrapersonal ºi ajunsã
acum la nivelul de maximã profunzime, cel al mentalitãþilor, subliniind vocaþia
reprezentãrilor sociale de a confirma modelul duratei lungi istorice formulat de
Fernand Braudel (1969/1996). Direcþia de studiu lansatã în deceniul ºapte de Serge
Moscovici a evidenþiat cum valorile statornice ale societãþii se reunesc în structuri
mentale profunde, ce asigurã o continuitate a thématei sau a nodului central, iar
dincolo de presiunea istoriei imediate rãmîne un nucleu viu ºi inalterabil al subiecti-
vitãþii sociale (Gergen, 1973). Totodatã, noua paradigmã a pledat pentru comunicarea
cu disciplinele vecine psihologiei sociale, promovînd, pe filiera ªcolii de la Annales,
un dialog interdisciplinar viu ºi fertil, invitînd la reunirea eforturilor de cunoaºtere
ale istoricilor, antropologilor, sociologilor ºi psihologilor în a explora nucleele
imaginare de la nivelul reprezentãrilor colective, fãrã de care orice cunoaºtere a
socialului nu poate fi decît sãrãcitoare.
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COLLEGIUM. Psihologie

au ap\rut:

Adrian Neculau (coord.) � Psihologie social\. Aspecte contemporane

Andrei Cosmovici � Psihologie general\

W. Doise, J.-C. Deschamps, G. Mugny � Psihologie social\ experimental\

Adrian Neculau, Gilles Ferréol (coord.) � Minoritari, marginali, exclu[i

Constantin Cuco[ � Minciun\, contrafacere, simulare. O abordare psihopedagogic\

Mielu Zlate (coord.) � Psihologia vie]ii cotidiene

R.Y. Bourhis, J.-P. Leyens (coord.) � Stereotipuri, discriminare [i rela]ii intergrupuri

Serge Moscovici � Psihologia social\ sau ma[ina de fabricat zei

Adrian Neculau (coord.) � Cîmpul universitar [i actorii s\i

Adrian Neculau (coord.) � Psihologia c^mpului social. Reprezent\rile sociale

J. Barus-Michel, F. Giust-Desprairies, Luc Ridel � Crize. Abordare psihosocial\ clinic\

Andrei Cosmovici, Lumini]a Iacob (coord.) � Psihologie [colar\

{erban Ionescu � Paisprezece abord\ri `n psihopatologie

Serge Moscovici (coord.) � Psihologia social\ a rela]iilor cu cel\lalt

Willem Doise, Gabriel Mugny � Psihologie social\ [i dezvoltare cognitiv\

Ana Stoica-Constantin, Adrian Neculau (coord.) � Psihosociologia rezolv\rii conflictului

André Sirota � Conduite perverse `n grup

Adrian Neculau, G. Ferréol (coord.) � Psihosociologia schimb\rii

Mircea Miclea � Psihologie cognitiv\. Modele teoreticoexperimentale

Mielu Zlate � Psihologia mecanismelor cognitive

Gilles Ferréol (coord.) � Identitatea, cet\]enia [i leg\turile sociale

Mielu Zlate � Introducere `n psihologie

Ion Dafinoiu � Elemente de psihoterapie integrativ\

Eva Drozda-Senkowska � Psihologia social\ experimental\

Cornel Hav^rneanu � Cunoa[terea psihologic\ a persoanei.
Posibilit\]i de utilizare a computerului `n psihologia aplicat\

Steve Duck � Psihologia rela]iilor interumane. Teorie, concepte [i no]iuni fundamentale

Valentin Clocotici, Aurel Stan � Statistic\ aplicat\ `n psihologie

Gilles Ferréol (coord.) � Adolescen]ii [i toxicomania

Adrian Neculau (coord.) � Analiza [i interven]ia `n grupuri [i organiza]ii
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Pierre De Visscher, Adrian Neculau (coord.) � Dinamica grupurilor. Texte de baz\

Mihaela Roco � Creativitate ºi inteligenþã emoþionalã

Jean Delacour � Introducere `n neuro[tiin]ele cognitive

Ion Dafinoiu � Personalitatea. Metode de abordare clinicã: observaþia ºi interviul

Septimiu Chelcea � Un secol de cercet\ri `n psihosociologie

Aurel Stan � Testul psihologic. Evoluþie, construcþie, aplicaþii

Dan Gogleazã � Psihoterapia ca rela]ie a schimb\rii individuale.
Strategii, cazuri, soluþii, comentarii

Alex Mucchielli � Arta de a influenþa. Analiza tehnicilor de manipulare

Michel-Louis Rouquette � Despre cunoaºterea maselor. Eseu de psihologie politicã

Vincent Yzerbyt, Georges Schadron � Cunoaºterea ºi judecarea celuilalt

Mihai Kramar � Psihologia stilurilor de gîndire ºi acþiune umanã

Jean-Claude Abric � Psihologia comunicãrii. Teorii ºi metode

{erban Ionescu, Marie-Madeleine Jacquet, Claude Lhote � Mecanismele de ap\rare.
Teorie [i aspecte clinice

{tefan Boncu � Psihologia influen]ei sociale

Daniel Gaonac�h, Pascale Larigauderie � Memorie [i func]ionare cognitiv\

Bruna Zani, Augusto Palmonari � Manual de psihologia comunit\]ii

Ion Dafinoiu, Jenõ László Vargha � Hipnoza clinic\. Tehnici de induc]ie.
Strategii terapeutice

Adrian Neculau (coord.) � Manual de psihologie socialã

Mihaela Vlãsceanu � Organizaþii ºi comportament organizaþional

Iolanda Mitrofan (coord.) � Cursa cu obstacole a dezvoltãrii umane.

Psihologie, psihodiagnozã, psihoterapie centratã pe copil ºi familie

Constantin Enãchescu � Tratat de psihanalizã ºi psihoterapie

Jacques Montangero � Vis ºi cogniþie

Constantin Enãchescu � Tratat de psihosexologie

Roy Schafer � Interpretarea psihanaliticã a testului Rorschach

Patrick Rateau � Metodele ºi statisticile experimentale în ºtiinþele umane

Ivana Marková � Dialogistica ºi reprezentãrile sociale

Zoltán Bogáthy (coord.) � Manual de psihologia muncii [i organiza]ional\

Dorina S\l\v\stru � Psihologia educa]iei

Mielu Zlate � Leadership [i management

Constantin Enãchescu � Tratat de igienã mintalã

Mielu Zlate � Tratat de psihologie organiza]ional-managerial\

Ticu Constantin � Evaluarea psihologic\ a personalului

Ana Stoica-Constantin � Conflictul interpersonal. Prevenire, rezolvare
[i diminuarea efectelor

Alex Mucchielli � Arta de a comunica. Metode, forme [i psihologia situa]iilor de comunicare

Nicolae Mitrofan, Lauren]iu Mitrofan � Testarea psihologic\. Inteligen]a [i aptitudinile
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Ion Dafinoiu, Jenõ-László Vargha � Psihoterapii scurte. Strategii, metode, tehnici

Constantin En\chescu � Tratat de teoria cercet\rii [tiin]ifice

Vasile Cernat � Psihologia stereotipurilor

Marius Milcu � Psihologia relaþiilor interpersonale

Constantin Enãchescu � Tratat de psihopatologie

Romeo Zeno Creþu � Evaluarea personalitãþii

Gerald Matthews, Ian J. Deary, Martha C. Whiteman � Psihologia personalit\]ii.
Trãsãturi, cauze, consecinþe

Daniel David � Psihologie clinicã ºi psihoterapie. Fundamente

Mihai Curelaru � Reprezentãri sociale

Daniel David � Metodologia cercetãrii clinice. Fundamente

Dennis Howitt, Duncan Cramer � Introducere în SPSS pentru psihologie

Ana Muntean � Psihologia dezvoltãrii umane

Alin Gavreliuc � De la relaþiile interpersonale la comunicarea socialã. Psihologia socialã
ºi stadiile progresive ale articulãrii sinelui (ediþia a II-a)

în pregãtire:

Zoltán Bogáthy (coord.) � Manual de tehnici ºi metode în psihologia muncii
ºi organizaþionalã

Ticu Constantin � Psihologia reclamei
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