„Ne mor martorii ºi nu putem sã ne opunem. Tot
ce putem face este sã repetãm, cu fiecare ocazie,
povestea lor.“ (Irina Nicolau, 2001, p. 47).
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Cuvînt înainte

Orice strãdanie de cunoaºtere se cuvine sã porneascã de la trãirea unei interogaþii esenþiale. Întrebarea fundamentalã care ne-a animat în acest studiu —
„cum ºi, mai ales, de ce suntem noi românii ceea ce suntem?“ — îºi sporea miza
pe mãsura avansãrii în miezul neliniºtitor al interacþiunii cu actorii cercetãrii.
Aceºtia, reprezentaþi fie de oameni obiºnuiþi sau de exponenþi ai elitei, fie de instanþe sociale semnificative ori de plan secund, de temeri colective sau de scenarii
imaginare, au multiplicat întrebarea originarã într-o neîncetatã serie de întrebãri
suplimentare, care puteau fi din ce în ce mai onest circumscrise. Cãci, pe mãsurã
ce lectura fenomenului identitar românesc se adîncea, desluºeam limpede cã nu
existã un singur rãspuns la o întrebare capitalã ca cea formulatã iniþial, dupã cum
întrebarea însãºi nu este legitim sã fie articulatã într-o manierã singularã. Mai
mult, onestitatea invocatã anterior impunea sã nici nu pretindem cã putem cuprinde
marea temã de dezbatere publicã asupra specificului naþional, ce însoþeºte modernizarea societãþii româneºti, în cadrul unor rãspunsuri care sã-ºi revendice vreun
adevãr ultim. Am înþeles, curînd, primejdiile ºi limitãrile inevitabile cu care ne
confruntam.
În primul rînd, un fenomen atît de complex nu poate fi surprins de cãtre un
singur autor, cu uneltele unei singure discipline ºtiinþifice. Se impunea, aºadar, o
primã transgresie de la nivelul globalizant ºi atît de divers al „românitãþii“ generice, înspre o Românie direct accesibilã cercetãtorului, cuprinsã în cadrele unor
teritorii ce pot fi investigate nemijlocit. În consecinþã, am optat îndeosebi pentru
studierea realitãþilor sociale bãnãþene, aºadar doar ale uneia dintre Româniile
posibile.

7

Apoi, demersul nostru nu ºi-a propus o studiere exhaustivã a prefacerilor
sociale, demografice, economice, culturale ºi politice ale zonei, convinºi fiind cã o
astfel de întreprindere depãºeºte cu mult resursele unui proiect, totuºi, individual.
Aºa cum titlul lucrãrii accentueazã, ceea ce ne-a cãlãuzit în cadrul lucrãrii este
strãdania de a dezvãlui, sistematiza ºi înþelege modul în care românii acestei
regiuni ºi-au reprezentat dinamica identitarã, asociind-o procesului mai larg de
modernizare a societãþii româneºti în ansamblul sãu. Ne vom focaliza, aºadar, nu
asupra schimbãrilor petrecute într-un þesut social „obiectiv“, cît mai degrabã asupra unui registru al subiectivitãþii sociale, urmãrind felul în care oamenii acestor
locuri ºi-au imaginat, au trãit ºi au reconstruit subiectiv propria lor identitate, dar
ºi identitatea celor cu care au intrat în relaþie.
De altfel, derularea tematicã pe care am propus-o încearcã sã rãspundã
acestor exigenþe. Astfel, în prima parte a lucrãrii vom prezenta aspectele conceptuale care ne vor cãlãuzi mai apoi, necesare desluºirii resorturilor semantice ºi
operaþionale ale registrului subiectivitãþii sociale. Prin urmare, vom face o
incursiune în studiul mentalitãþilor, accentuînd rolul exerciþiilor comprehensive
proprii abordãrii imagologice ºi celor realizate din perspectiva paradigmei reprezentãrilor sociale. Pe baza clarificãrilor teoretice vom înfãþiºa, în partea a doua a
proiectului, un ansamblu de studii asupra specificului naþional efectuate în ultimul
secol, ce au configurat o succesiune de imagini despre ceea ce suntem, îngemãnînd
o dinamicã specificã a portretului identitar la nivelul imaginarului social românesc în modernitate. Aceste linii portretistice vor constitui punctul de plecare pentru partea a treia, aplicativã, a cercetãrii în care ne-am angajat, ce va reuni trei
investigaþii distincte din zona Banatului, chiar dacã intim interrelate: o explorare
a unui eºantion de interviuri de istorie oralã ale cãror subiecþi provin dintr-un
strat generaþional vîrstnic, o alta centratã pe aplicarea unor teste autoreferenþiale
pe un strat generaþional tînãr ºi, în sfîrºit, o anchetã de teren realizatã pe un
eºantion regional reprezentativ.
Subordonînd demersul nostru tuturor acestor þinte de cunoaºtere, am înþeles,
totodatã, cã nu puteam surprinde adevãrul deplin despre ceea ce a însemnat lungul ºi sinuosul proces al trãirii modernizãrii, ci doar o colecþie de adevãruri complementare, de perspective adiacente, ce sunt chemate sã intre în dialog cu alte
puncte de vedere alternative. Doar pe aceastã cale, credem, imaginea noastrã despre ceea ce a reprezentat asumarea individualã ºi colectivã a procesului modernizãrii poate fi întregitã. O asemenea abordare se întîlneºte, neîndoielnic, cu o
dominantã a epistemologiei contemporane care proclamã sfîrºitul marilor naraþiuni
în toate proiectele de cunoaºtere, în general (Lyotard, 1979), dar ºi în cadrul
psihosociologiei, în particular (Wallerstein, 1998). Vom consimþi, aºadar, asemeni
epistemologilor de astãzi, cã nici una dintre lecturile pe care le propunem ºi nici
unul dintre adevãrurile pe care le vom desluºi nu spune întreaga poveste a acestor locuri.
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Dar ce bogãþie de memorii, travalii ºi speranþe sociale ce aºteaptã a fi dezvãluite! Cîte voci care ne cheamã stãruitor pentru a-ºi rosti propria poveste!
Ascultîndu-le, aducîndu-le laolaltã ºi pãºind dincolo de recitativul lor, lucrarea de faþã încearcã sã scoatã la luminã continuitãþile tematice, solidaritãþile discursive, similaritãþile valorice ºi atitudinale ale actorilor sociali angrenaþi în configurarea unuia din chipurile identitare ale României prezente. Suntem încredinþaþi cã prin multiplicarea unor asemenea demersuri ºi prin dialogurile ce se vor
naºte între aceste portrete identitare alternative vom izbuti, pas cu pas, cu luciditate ºi emoþie deopotrivã, sã ne cunoaºtem mai bine, regãsindu-ne, ajungînd sã ne
asumãm ºi integrãm Memoria, sã ne revitalizãm Speranþa, angajîndu-ne, astfel,
într-o istorie în care nu suntem doar martori pasivi, ci actori implicaþi.
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Circumscrierea problematicii teoretice

Pornind de la tema generalã a lucrãrii, „Mentalitate ºi societate. Cartografii
ale imaginarului identitar din Banatul contemporan“, prima parte a proiectului
nostru îºi propune o întemeiere teoreticã a demersului aplicativ ulterior prin reunirea resurselor conceptuale ºi metodologice capabile sã furnizeze cheile de lecturã ale fenomenului identitar românesc.
Se impune, dintru început, sã precizãm cã obiectul studiului este reprezentat de speciile identitãþii sociale ºi ale imaginarului social de interes pentru lucrarea de faþã, ºi anume, identitatea etnicã ºi imaginarul identitar. Teritoriul supus
studiului, în secþiunea de analizã a lucrãrilor de facturã etnopsihologicã asupra
identitãþii naþionale, cuprinde un ansamblu de texte relevante care vor furniza o
imagine în miºcare despre ceea ce suntem, articulatã progresiv în ultimul secol al
modernizãrii societãþii româneºti. În cadrul acestui demers rezumativ am acordat, totuºi, prioritate cercetãrilor de teren din ultimii ani, iar trãsãturile sintetice
rezultate în urma acestui bilanþ retrospectiv au constituit reperele ipotetice în
jurul cãrora am construit direcþiile de acþiune metodologice din partea aplicativã
a proiectului de cercetare, centrat pe realitãþile identitare bãnãþene.
Grila de lecturã asupra obiectului de studiu a fost reprezentatã de teoriile
culturalist-interacþioniste ale identitãþii, iar perspectiva disciplinarã pe care am
articulat-o a fost una etnopsihologicã, deschisã interdisciplinaritãþii. În acest
exerciþiu de cunoaºtere, domeniul realitãþii social-istorice investigat l-a constituit
realitatea social-istoricã subiectivã („mentalul colectiv“), iar cele mai însemnate
concepte mobilizate au fost: mentalitate, precum ºi cele derivate din familia sa
semanticã ºi funcþionalã — imaginar social ºi reprezentãri sociale. Aºadar, a studia conþinutul ºi extensia conceptului de mentalitate a implicat, cu necesitate, un

11

exerciþiu de cunoaºtere a tuturor conceptelor subordonate. Un asemenea demers
a devenit legitim întrucît celelalte concepte înrudite, cu o extensie mai redusã,
precum cele evocate — de imaginar social ºi reprezentãri sociale — s-au transformat în obiecte principale de studiu pentru discipline autonome, nãscute în
conjuncturi epistemologice ºi moºtenind tradiþii intelectuale diferite, care arareori au gãsit canale ºi coduri de comunicare reciproce, instituind o adevãratã
segregaþie disciplinarã. Prin urmare, studiul mentalitãþilor nu poate fi decît interdisciplinar, ca singurã cale de pãrãsire a dialogurilor însingurate pe care toate
aceste ºtiinþe despre om ºi societate le-au articulat în decursul propriilor lor evoluþii. Vom accentua în capitolele urmãtoare, prin derularea terminologicã pe care
o vom dezvolta, vocaþia de liant a conceptului de imaginar social, care a dobîndit
pentru travaliile de cunoaºtere identitarã o putere de atracþie mai intensã decît
alte concepte alternative, generînd o asumare a sa ca obiect de studiu pentru mai
multe cîmpuri disciplinare, precum psihologia culturalã ºi interculturalã, literatura comparatã, antropologia culturalã, sociologia istoricã ºi politicã. O astfel de
constatare ne-a îndreptãþit sã ne apropiem de abordarea imagologicã privitã ca
perspectiva cea mai fertilã de investigare a identitãþii etnice.
S-ar cuveni sã facem încã din primele pagini cîteva observaþii preliminare,
însoþite de cîteva precauþii epistemologice. Astfel, în primul rînd, întrucît þinta finalã a lucrãrii noastre o constituie studierea imaginarului identitar românesc, în general, ºi a celui bãnãþean, în special, vom privilegia definiþiile identitare culturaliste în
explicarea fenomenului identitar, fãrã a elimina însã determinãrile naturaliste.
Totodatã, situîndu-ne în faþa unui asemenea obiect de studiu de maximã complexitate, se accentueazã nevoia de recompunere a cîmpurilor problematice ale disciplinelor angajate într-un asemenea demers de cunoaºtere, precum istoria mentalitãþilor,
sociologia istoricã ºi politicã, psihologia socialã, antropologia culturalã, literatura
comparatã ºi semiotica. În sfîrºit, o subordonare conceptualã dinspre mentalitate
înspre conceptele înrudite nu echivaleazã cu o subordonare disciplinarã a ºtiinþelor
ce-ºi asigurã combustia din operaþionalizarea conceptelor corespondente.
Conformîndu-ne acestor premise, vom realiza în cele ce urmeazã o primã
sintezã privitoare la teoriile asupra identitãþii, pe care o vom dezvolta în stadiul
aplicativ al lucrãrii, ºi vom propune, mai apoi, o progresivã prezentare a modurilor de studiere interdisciplinarã a mentalitãþilor, prin intermediul tuturor disciplinelor socio-umane angajate în acest demers complex, pornind de la observaþia
preliminarã cã realitatea socialã subiectivã („mentalul colectiv“), cu tot rezervorul sãu de memorie colectivã ºi scenarii imaginare pe care le vehiculeazã, reprezintã principala combustie identitarã.
În figura nr. 1 este înfãþiºatã o schiþã a secþiunii teoretice a proiectului nostru, care încearcã sã punã în evidenþã conexiunile, accentele ºi mizele expuse mai
sus, ce ne va cãlãuzi pe parcursul primei pãrþi a acestei lucrãri, în care ne vom
strãdui sã lãmurim înþelesul tuturor acestor concepte interrelate.

12

13

Figura nr. 1 Planul de lucru al secêiunii teoretice
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PARTEA ÎNTÎI

1. Teorii asupra identitãþii

1.1. 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 sunt, cel mai adesea, contextuale. De aceea, o regîndire a înseºi resurselor ºi articulãrilor sale semantic-operaþionale se dovedeºte a fi binevenitã. Un punct de plecare profitabil în înþelegerea mecanismului îngemãnãrii structurii identitare îl poate constitui, aºa cum
subliniazã M. Lazurca (1999), binecunoscuta conferinþã despre identitate a filosofului german M. Heidegger (1953/1991). Astfel, de la afirmaþia de debut aparent sterilã — principiul identitãþii se poate rezuma 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
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unei instanþe-martor (statul respectiv, reprezentat de lucrãtorii vamali). Aºadar,
devenind subiect al raportului identitar, cetãþeanul scenariului 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 sunt extrem de diverse — „a fi profesor“, „a fi soþ“, „a fi ortodox“, configureazã fiecare anumite tipuri de identitãþi profesionale, familiale sau religioase. În toate cazurile, enunþarea identitãþii produce un discurs categorizator,
numit discurs identitar, ce este receptat dialogal de cãtre un actor social implicat
care ne priveºte.
Rezumînd, raportul tautologic iniþial poate fi depãºit, întrucît structura
identitãþii presupune urmãtoarea configuraþie: prezenþa unui subiect social activ,
ce 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, iar acest discurs este adresat unui destinatar care 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 nivele
interrelate, 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 sunt 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“. Identitatea 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.
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1.2. Perspective teoretice în înþelegerea 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 substanþa identitãþii ºi genereazã, inevitabil, o
viziune staticã asupra acesteia. Identitatea apare, pe o astfel de filierã explicativã,
un fel de esenþã eternã, un nucleu inalterabil al lui „ceea ce sunt“, ce se integreazã mai degrabã într-un registru transistoric.
Localizînd, pentru clarificare, discuþia noastrã pe teritoriul identitãþii
etno-naþionale, aceasta devine un dat istoric, care decide anticipativ apartenenþa
individului la o comunitate naþionalã precisã (Hobsbawm, 1990/1997; Gellner,
1994/1997; Hermet, 1996/1997; Sabourin, 1996/1999). 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 J.G. 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 au impus adecvarea, descoperirea unui liant catalizator al acestor tensiuni atît de diverse, ca premisã a
naºterii unui corp social-cultural nou: 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, J.G. Herder va regãsi luminile „Evului întunecat“ zugrãvit de raþionaliºti, opunînd raþiunii abstracte, atotputernice ºi universale individualitatea culturalã a comunitãþii naþionale (Herder, 1791/1991,
p. 111). Expresie originalã a unei umanitãþi globale, Völk-ul este cel ce va deveni
subiectul principal al progresului istoriei, fiind privit ca o unitate culturalã distinctã, care asimileazã creator influenþele, realizînd o sintezã unicã. Culturile
sunt imaginate, conform perspectivei naturaliste-herderiene, asemeni unui
„individ colectiv“ cu o personalitate proprie, ce se afirmã pe scena istoriei (apud
Dumont, 1955/1996, p. 141). 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).
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O asemenea realitate-naturã, anistoricã, practic moºtenitã pe calea unei ereditãþi sociale, care se exprimã printr-o identitate atît de cuprinzãtoare ºi complexã precum identitatea etno-naþionalã, poate fi transferatã ºi la nivele 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 C. Geertz (1973), 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, C. 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
copleºitoare coerciþie (subl.ns.) prin ele însele. Omul este legat vrînd-nevrînd de
rudele sale, de 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 (subl.ns). 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 (subl.ns)“
(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, „populat“ de ideologii, scenarii imaginare ºi mentalitãþi.
E.M. 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, precum psihologia socialã (con-
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ceptele de atribuire, categorizare, diferenþiere socialã, in-grup — out-grup, grup
de referinþã ºi grup de apartenenþã, de status ºi rol); psihanaliza (cu termenii de
identificare, proiecþie ºi introiecþie, identificare proiectivã, ideal al eului sau
supraeului) ºi semiotica (concepte precum reprezentare, mit, ideologie, 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 de
timpuriu S. Freud (1939/1981, p. 83): „opoziþia între psihologia individualã ºi psihologia socialã sau colectivã ce poate apare, 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, dinamice, ele presupun înþelegerea raporturilor dintre anumite structuri social-istorice ºi subiectul social care le internalizeazã ºi le exprimã mai apoi prin modele identitare specifice. Determinãrile sunt „slabe“ într-o astfel de accepþie, pãrãsesc condiþionãrile „naturale“, dar sunt mult mai susceptibile de a explica dinamica jocului
social real.
Revenind la exemplul nostru iniþial de maximã generalitate, identitatea
etno-naþionalã, aceasta devine mai puþin o moºtenire organicã generatã de apartenenþa la o anumitã etnie, limbã, tradiþie sau spaþiu geo-politic, cît o neîncetatã
construcþie ºi negociere socio-culturalã. În limbajul pe care l-am avansat la începutul studiului, natura identitãþii se exprimã în mult mai mare mãsurã prin
ansamblul reprezentãrilor comune membrilor unui grup naþional ºi al discursurilor care sunt 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 sau inserãri într-un spaþiu anume, printr-o filiaþie genealogicã, verticalã,
ci, înainte de toate, o anumitã imagine de sine, reprezentarea unui destin istoric
particular, mobilizarea unei memorii colective, toate îngemãnate într-o istorie
multisecularã, adicã o sumã de produse elaborate orizontal prin mijloace culturale. Se recunoaºte, desigur, ideea naþiunii elective reunitã în celebra formulare
a lui E. Renan (1882/1992, pp. 54–55): „existenþa unei naþiuni este un plebiscit
zilnic“. Nefiind, deci, un dat istoric, identitatea etno-naþionalã se bizuie pe prin-
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cipiul consimþãmîntului, adicã al participãrii active ºi responsabile a fiecãrui
subiect social la o astfel de construcþie colectivã.
Teoriile despre identitate sunt încorporate în teoriile mai largi ale realitãþii
— precum cele proprii interacþionismului simbolic sau sociologiei cunoaºterii —
ºi se impun sã fie înþelese în funcþie de logicile care articuleazã aceste viziuni mai
largi. Astfel, un curent influent în cadrul abordãrilor fenomenologice în sociologie, precum sociologia cunoaºterii, a subliniat dialectica dintre identitate ºi
societate, privind identitatea ca un fenomen social în care întrebãrile despre statutul psihologic al individului „nu pot fi formulate fãrã recunoaºterea definiþiilor
asupra realitãþii“ (Berger, Luckmann, 1966/1999, p. 203), mereu miºcãtoare ºi
contextuale.

1.3. Identitate personalã versus identitate socialã
Dupã ce am fãcut o incursiune în dezbaterea epistemologicã ce e evidenþiat
prezenþa celor douã maniere de gîndi 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, deopotrivã individului ºi grupului, de formare a
identitãþii.
Privilegiind inevitabil teoria interacþionistã, sã ne îndreptãm atenþia înspre
abordãrile teoretice ce îºi propuneau dezvãluirea acestor mecanisme prin
depãºirea opoziþiei individual-colectiv. Încã de la începuturile sale, tema privitoare la interacþiunea cu „celãlalt“ a jucat un rol de prim-plan în istoria psihosociologiei, fapt dovedit de ecoul semnificativ în epocã al studiilor lui C.H. Cooley
(1902, 1909) despre „sinele în oglinda celuilalt“. Totodatã, un rol considerabil în
cadrul clarificãrilor teoretice ce vizau înþelegerea identitãþii l-a jucat teoria „eului
interacþional“ formulatã de G.H. Mead (1934/1963), în care se sublinia cã interacþiunea socialã în care sunt angajaþi subiecþii stã la originea conºtiinþei lor individuale, prin raportarea la celãlalt generalizat. Tensiunea ºi distincþia dintre individ ºi acest sine normativ este cea care 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 H. Tajfel. Dezvoltînd o teorie proprie a identitãþii sociale, psihosociologul britanic a subliniat rolul esenþial al grupurilor de referinþã, respectiv de
apartenenþã. Conform viziunii sale, identitatea etnicã sau naþionalã este privitã ca
o formã particularã 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 comparãrii
sociale, ce se bizuie pe abordãrile teoretice din anii ’50 ale lui L. Festinger (1954,
pp. 117–140). Grupurile, susþine H. Tajfel, se autodefinesc prin procesul compa-
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rãrii lor cu alte grupuri. O simplã gestionare aleatoare a includerii subiecþilor
într-un grup determinã un ataºament imediat faþã de grupul de apartenenþã —
in-grupul — ºi un comportament discriminatoriu faþã de out-grup. Elementul
hotãrîtor în relaþia in-grup — out-grup îl reprezintã înclinaþia grupurilor de a
maximiza diferenþa între ele. Grupul este în cãutarea unei identitãþi sociale pozitive, iar aceasta poate fi dobînditã numai prin diferenþiere ºi competiþie cu
out-grupul (Tajfel, 1974). Categoriile sociale sunt încãrcate de o coloraturã afectivã puternicã, iar implicarea în registrul afectiv declanºatã prin intermediul categorizãrii configureazã un element central al echilibrului inter-personal: 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, Tuner, 1979).
H. Tajfel (1986, p. 16) a rezumat 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 despre sine pozitivã; apoi apartenenþa la grupuri sociale sau la anumite categorii este însoþitã de o apreciere
pozitivã sau negativã a lor; astfel, identitatea socialã va fi fie pozitivã, fie negativã,
dupã cum evaluãrile grupurilor care configureazã identitatea socialã a unui
subiect sunt pozitive sau negative; ºi, în sfîrºit, evaluarea in-grupului se face în
funcþie de alte grupuri specifice prin intermediul comparãrii 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 sunt rezumate de H. Tajfel astfel: subiecþii
sunt înclinaþi sã îºi asigure o identitate socialã pozitivã, susþinutã de comparaþiile pozitive relativ la alte grupuri, iar atunci cînd identitatea socialã este consideratã ca nesatisfãcãtoare, subiecþii tind sã îºi pãrãseascã grupul pentru a se alãtura unui grup mai apreciat, fie vor reraþionaliza într-un sens favorabil identitatea
propriului grup.
Parcurgînd acelaºi univers teoretic, J.C. Turner (1987) a sporit importanþa
acordatã elementelor cognitive ale identificãrii. În consecinþã, identitãþile sociale
sunt 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 orientare în lumea socialã prin acordare de sens. Se
urmeazã sugestiile timpurii venite dinspre W. Lippmann (1922) sau G. 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 sunt doar construcþii simbolice ce
se pot despãrþi uneori brutal de autenticitatea realitãþii sociale. Doar astfel, prin
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aceste prefabricate cognitive, individul poate depãºi impasul informaþional pe
care se vede obligat sã-l înfrunte atunci cînd se integreazã în societate. Mai mult,
J.C. Turner (1987, pp. 49–50) nuanþeazã abordarea, furnizîndu-ne modelul unei
structurãri verticale trinivelare a procesului de categorizare în cadrul teoriei
auto-categorizãrii. Astfel, la nivelul cel mai cuprinzãtor ºi mai general, situeazã
actorul ca fiinþã umanã, în opoziþie cu speciile animale; la nivelul intermediar,
plaseazã subiectul ca membru al unui in-grup, iar raporturile cu celelalte
out-grupuri alcãtuiesc identitatea sa în grila de lecturã propusã anterior de
H. Tajfel; ºi, în sfîrºit, la nivelul cel mai restrîns, localizeazã persoana care îºi
construieºte identitatea diferenþiindu-se de ceilalþi subiecþi ce alcãtuiesc in-grupul lui.
Toate aceste nivele se asambleazã tensionat în ceea ce J.C. Turner numeºte
antagonismul funcþional ce determinã depersonalizarea individului, care 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 ce conduce la o mai mare omogenitate a comportamentelor ºi reprezentãrilor în in-grup, pliate pe tipare rigide,
stereotipale. Se poate, însã, pune în evidenþã ºi un efect de omogenizare prin
separare al out-grupului, ce permite subiecþilor unui grup sã-ºi justifice comportamentele discriminatorii faþã de alt grup diferit cu care se aflã în relaþie ºi,
totodatã, determinã un fel de percepþie anticipativã a acþiunilor out-grupului
(Wilder, 1986).
Teoriile cognitive recente favorizeazã punctul de vedere conform cãruia
oamenii sunt un fel de zgîrciþi cognitivi, manifestînd tendinþa de a opta pentru
calea care presupune un efort cognitiv minim, construindu-ºi, astfel, identitatea,
înþeleasã ca apartenenþã la un in-grup, printr-un mecanism de evaluare a costurilor cognitive (Fiske, Taylor, 1991).
Oricum, toate aceste teorii explicative, care, cum se poate observa, nu sunt
întru-totul convergente, accentueazã, în procesul elaborãrii identitãþii, rolul vital
al inserãrii subiectului social în grupuri determinate, al mecanismelor cognitive
(ºi deci evaluative) ce sunt mobilizate, dar nu pot face abstracþie de importanþa
contextului social-politic. Pentru a prelua structura iniþialã a identitãþii explicitatã la începutul studiului nostru, toate aceste teorii 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 sunt raþionalizate
prin intermediul „categoriilor“), destinatarul discursului („celãlalt“, out-grupul), dar în mai micã mãsurã sunt preocupate de circumstanþele construcþiei
identitare. Asupra acestora din urmã sã deschidem o scurtã discuþie lãmuritoare.
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F. Lorenzi-Cioldi ºi W. Doise (1997) argumenteazã cum un context
socio-politic caracterizat 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. Într-o asemenea zonã tematicã, un experiment anterior organizat de G. Lemaine (1979) pusese în evidenþã rolul stimulativ pentru in-grup al confruntãrii cu out-grupuri ce deþin un status superior,
demonstrînd cã, în situaþii de ameninþare a identitãþii, subiecþii cautã diferenþierea ºi eterogenitatea. Aºa-numita ipotezã a opresiunii argumenteazã cum pentru
indivizii care aparþin unui grup cu prestigiu inferior procesul descris de
J.C. Turner nu se mai declanºeazã (LaFrance, Henley, 1994). Se produce o omogenizare relativã a in-grupului ºi o personalizare a grupului cu statut superior.
Pornind de la aceste achiziþii teoretice ºi experimentale, cei doi psihosociologi au
elaborat un model explicativ original, care se întemeiazã tocmai pe trãsãturile
contextuale, îndeosebi pe o anumitã distribuþie structuralã a prestigiului intergrupal. Acest model porneºte de la o diferenþiere dualã ºi este rezumat în tabelul
nr. 1.
Tabelul nr. 1. Rolul contextului în definirea identitarã ( apud Lorenzi-Cioldi, Doise, 1997, pp. 71 –72)
Grupuri colecþie

Grupuri agregat

— cu prestigiu superior, dominante;
— încurajeazã personalizarea indivizilor

din

cadrul lor;

— definirea

ºi autodefinirea in divizilor prin
intermediul trãsãturilor care se aseamãnã
cu caracteristicile in-grupului prestigios;

— identitatea

apare autonomã,
diferenþiatã, individualã.

internã,

—
—

cu prestigiu inferior, dominate;

—

definirea ºi autodefinirea indivizilor prin
caracteristicile care deosebesc grupul lor de
out-grupul prestigios;

—

identitatea apare heteronomã,
nediferenþiatã, colectivã.

nu încurajeazã personalizarea indivizilor din
componenþa lor;

externã,

Situîndu-ne în interiorul perspectivei interacþioniste, un astfel de model se
dovedeºte 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 realizate în ultimele decenii înspre
depãºirea clivajelor rasiale, un afro-american 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-ului, care va favoriza o definiþie (ºi deci un
discurs) identitar mult mai personalizat. ªi pentru a nu ne situa ilustrãrile doar
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„în alte zãri“, atît de diferite contextual de realitatea româneascã, pornind de la
acest model vom putea, cred, înþelege mai bine mecanismul prin 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 geografic) la marginea lumilor sociale.
Putem exemplifica cel din urmã caz prin toate categoriile deportãrilor, prin 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, alimentatã ºi configuratã necontenit din rezervorul subiectivitãþii
sociale („mentalul colectiv“), identitatea reprezintã, înainte de toate, o construcþie socialã obþinutã prin interacþiune nemijlocitã ºi neîntreruptã între actorii ce
participã la jocul distribuirii semnificaþiilor ºi valorilor. Am încercat sã argumentãm în aceste rînduri faptul cã nu existã o opoziþie autenticã între identitatea
individualã ºi cea socialã, aceste tipuri fiind interconectate chiar dacã nu de puþine
ori într-o reþea tensionatã. Ne-am strãduit, totodatã, 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. Sã ne îndreptãm acum tocmai înspre
registrul profund al subiectivitãþii sociale, „cealaltã jumãtate“, deseori tãcutã, dar
nu mai puþin vitalã a societãþii ºi istoriei.
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2. Studiul interdisciplinar al mentalitãþilor

2.1. Mentalitãþile ºi ºcoala lor
Aºa cum s-a subliniat deja, vom prezenta în cele ce urmeazã o progresivã
clarificare a conceptului de mentalitate ºi a conceptelor înrudite subordonate
(imaginar social ºi reprezentãri sociale), parcurgînd toate abordãrile disciplinare
asociate. Debutînd cu o descriere a unei aventuri intelectuale de excepþie — ilustratã prin ªcoala de la Annales — ne vom familiariza ºi cu atît de necesara deschidere pe care aceastã ºcoalã a promovat-o ºi pe care s-a întemeiat demersul
nostru: dialogul viu, fertil ºi neîntrerupt între ºtiinþele socio-umane angajate în
dezvãluirea mentalului societãþilor.
Dacã am rezuma scopurile vizate prin tratarea temei, s-ar cuveni sã menþionãm, în primul rînd, imperativul exersãrii unei priviri panoramice asupra ºtiinþelor
socio-umane contemporane, prin parcurgerea istoriei instituþionale a unuia dintre
cele mai importante proiecte epistemologice ale secolului al XX-lea, ce a încurajat
tipul de abordare interdisciplinarã pentru care am optat în cercetarea noastrã. Mai
apoi s-ar impune sã evocãm nevoia de a ne fixa atenþia asupra resurselor de semnificaþie ºi funcþionalitate ale conceptului de mentalitate, dar ºi asupra derivatelor
sale: repartiþie triadicã a duratei, straturi istorice, imaginar, recuperare a actorului
social-istoric, toate „populînd“ domeniul hibrid al etnopsihologiei.

2.1.1. Specificul abordãrii. Istoria mentalitãþilor — o istorie-rãspîntie
Cu aceastã formulã care condenseazã vocaþia istoriei mentalitãþilor (une
histoire carrefour) îºi deschide J. Le Goff (1974/1986) referenþialul articol-pro-
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gram ce a sintetizat specificul disciplinei, subliniind în primul rînd deschiderea
sa interdisciplinarã, care reprezintã cu mult mai mult decît o simplã modalitate
de a articula exerciþiul istoriografic, cît o largã interogaþie multidisciplinarã.
Aºadar istoria mentalitãþilor nu este doar un tip de istorie specializatã — ca atîtea
subramuri nãscute în secolul fragmentarismelor —, ci un catalizator semantic ºi
metodologic remarcabil, prin care teritoriul cunoaºterii sociale este continuu sporit.
În consecinþã, pentru ca vocaþia sa sã se materializeze se impune o multiplã
colaborare disciplinarã. Astfel, este necesarã o apropiere de antropologie, aºa cum
susþinuse încã din deceniul al treilea al secolului trecut unul dintre iniþiatorii noii
abordãri, M. Bloch (1924/1997), ºi accentuase suplimentar E. Labrousse (1962,
p. XI), atunci cînd afirmase: „asupra economicului întîrzie socialul, ºi asupra
socialului mentalul“, dar ºi de sociologie, cãci obiectul vizat este colectiv, asociat
îndeosebi metabolismului instituþiilor sociale. Totodatã, o contaminare cu
mijloacele de cunoaºtere ale psihologiei sociale este binevenitã, îndeosebi prin
valorificarea noþiunilor de „comportament“ ºi „atitudine“, ce devin resurse terminologice esenþiale. De asemenea, istoria serialã, care se va articula ca una dintre cãile de cercetare cele mai fertile în cîmpul istoriei mentalitãþilor, a învãþat sã
utilizeze tehnicile cantitative dezvoltate de psihologii sociali, precum scalele de
atitudine, metodele biografice sau analizele istorice ale comportamentelor electorale. În sfîrºit, o influenþã importantã asupra noii direcþii de studiu o va avea ºi
metodologia structuralã, întrucît mentalitatea însãºi e o structurã: „Ea se situeazã la punctul de întîlnire dintre individual ºi colectiv, dintre timpul lung ºi cel
cotidian, dintre inconºtient ºi intenþional, dintre structural ºi conjunctural, dintre marginal ºi general“ (Le Goff, 1974/1986, p. 110).
Registrul gnoseologic precumpãnitor dezvãluit în cadrul istoriei mentalitãþilor se referã la ceea ce scapã subiecþilor individuali ai istoriei, pentru cã relevã conþinutul impersonal al gîndirii lor, sau, pentru a prelua sintagma grãitoare a
istoricului francez: „ceea ce au în comun Cezar ºi ultimul soldat al legiunilor
sale, Sfîntul Ludovic ºi þãranul de pe domeniile sale“ (ibidem, p. 111).
Metoda privilegiatã propusã de J. Le Goff pentru un astfel de demers l-ar
reprezenta o cercetare „arheologicã“ a straturilor unei „arheopsihologii“ — a
acelor „epave“ mentale reunite în nuclee coerente care supravieþuiesc „cataclismelor clipei“ (ibidem, p. 112). În toatã aceastã derulare epistemologicã, inerþia
devine o forþã istoricã vitalã, de naturã preponderent spiritualã: „tot ce e adînc
înrãdãcinat, nãscut din improvizare ºi reflex, gesturi maºinale, cuvinte negîndite
(...) vin de departe ºi mãrturisesc despre lunga ºi adînca lor infiltrare în sistemele de gîndire“ (ibidem, p. 113). Prin urmare, istoria mentalitãþilor devine istoria
lentorilor istoriei.
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2.1.2. Origini ºi etimologie
Etimologic, istoria mentalitãþilor provine de la adjectivul mental — în sens de
spirit, intelect, care îºi are sursa originarã în latinescul mens, dar epitetul latin
mentalis pãtrunde doar în scolastica medievalã, el nefiind folosit de latina clasicã.
Substanþializarea cuvîntului — prin substantivizarea sa tîrzie — dovedeºte punerea sa în relaþie cu un alt context social-cultural decît adjectivul. Oricum, limba
francezã reþine în vocabularul sãu cuvîntul mental undeva pe la mijlocul secolului
al XIV-lea, iar derivatul acestuia — mentalitate — se impune de abia la mijlocul
secolului al XIX-lea. Mai mult, în francezã mentalité nu s-a format, pe cale directã,
din mental, ci a fost împrumutat din englezã, care realizase transferul mental —
mentality prin secolul al XVII-lea. Semnificaþia sa în englezã atribuie mentalitãþii
calitãþile psihismului colectiv, „modul de a gîndi ºi de a simþi al unui popor, al unui
anume grup de persoane...“ (Mandrou, 1968b/1997, p. 479), dar utilizarea sa intrã
doar în limbajul propriu filosofiei. Franceza îl preia ºi îi lãrgeºte considerabil raza
de penetrare socialã, medii dintre cele mai diverse adoptîndu-l. În limbajul ºtiinþific, conceptul de mentalitate pare sã se fi conturat în secolul al XVIII-lea, o datã cu
inaugurarea dezbaterii despre necesitatea unei înnoiri a discursului istoriografic.
Voltaire, în „Eseu asupra moravurilor ºi spiritului naþiunilor“ (1754/1964, pp. 23–24),
se simte influenþat de acele trãsãturi definitorii ale psihismului colectiv asociate
diferitelor popoare (în sensul englezescului mind), iar primul dicþionar care îl
menþioneazã — Robert, în 1842, îl traduce prin calitate a ceea ce este mental —
apropiat, aºadar, de mentality. Mai apoi, E. Littré, la 1877, vorbeºte de „schimbarea
mentalitãþii inauguratã de enciclopediºti“, preluînd înþelesul sub care a circulat în
filosofia pozitivistã a lui H. Stupuy, unde exprimã, mai elaborat, „o formã de spirit“
(apud Le Goff, 1974/1986, p. 115), acea „manierã de a gîndi care este prevalentã
într-o societate“ (apud Duby, 1961/1986, p. 940).
La începutul secolului al XX-lea, M. Proust (1913/1989, p. 236) remarca
identitatea termenului de „mentalitate“ cu substanþa propriei investigaþii psihologice, cuvîntul dobîndind de atunci înþelesul sãu curent — un echivalent în
vreme al germanului Weltanschauung, care reprezenta viziunea integralã despre
lume specificã unei comunitãþi. Este ºi perioada în care, în limbajul comun, se
accentueazã adjectivizarea sa — în englezã mental dobîndeºte un sens peiorativ,
de „retardat, înapoiat“, e subînþeles ca „deficient“. J. Le Goff (1974/1986, p. 115)
sugereazã cã la baza acestei deprecieri semantice stau evoluþiile întîlnite în douã
discipline ºtiinþifice în plinã ofensivã la începutul secolului al XX-lea, psihologia
copilului ºi etnologia. În cea dintîi (Wallon, 1945/1975; Violet-Conil, Canvet,
1946), copilul era privit ca o personalitate neîmplinitã, un fel de minor din punct
de vedere mental. Oricum, dicþionarele de filosofie, psihologie ori psihanalizã
franceze ignorã termenul de mentalitate (a se vedea cele mai influente dicþionare recente: Sillamy, 1995/1996; Chemama, 1995/1997). Cît priveºte etnologia,
mentalitatea este înþeleasã ca un psihism al primitivilor, un fenomen colectiv ce
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exclude psihismul individual — personalitatea —, caracterizat prin automatisme
ºi reflexe involuntare. În aceastã accepþie apare termenul folosit la L. Lévy-Bruhl
(1922/1976) în „Mentalitatea primitivã“. O sintezã a celor douã tendinþe se va
strãdui sã lanseze H. Wallon (1945/1975, 1957) atunci cînd a alãturat mentalitãþii
primitive pe cea a copilului, stîrnind replica tãioasã a lui C. Lévi-Strauss
(1958/1971) în ale sale „Structuri elementare ale înrudirii“.
Indiscutabil, destinul conceptului în psihologie a fost unul modest.
P. Besnard (apud Le Goff, p. 116) a studiat frecvenþa termenului de „mentalitate“ în indexurile bibliografiilor de psihologie. Psyhological Abstracts îl menþiona
arareori (1927–1943), fiind cvasi-evitat în prezent de arsenalul semantic al psihologiei (inclusiv al psihologiei colective, care va dezvolta, dupã cum vom dovedi
mai apoi, conceptul de reprezentãri sociale). Continuînd un demers asemãnãtor
prin parcurgerea întregii baze de date din Psychological Abstracts oferit pe suport
CD (1927–1997), am putut observa cum nu se înregistreazã decît 12 menþiuni ale
termenului de mentalité.
Prin urmare, o tratare sistematicã ºi explicitã a mentalitãþilor din alte perspective disciplinare rãmîne un exerciþiu rar. Au existat, totuºi, cîteva importante sinteze tematice care meritã evocate, fie realizate de psihosociologi (Dufrenne,
1953/1966; Kluckhohn, 1954; Faberman, 1970, Herzlich, 1972), fie de istorici deschiºi cãtre dialogul cu psihologia socialã (Bouthoul, 1952/1988; Dupront, 1961).
Singura disciplinã care îi redã centralitatea meritatã va deveni, însã, istoria
mentalitãþilor, dar concepte cu arii semantice asemãnãtoare vor circula în alte discipline. Pe lîngã „salvarea“ cuvîntului, instrumentalizarea sa în francezã, în cadrul
noului curent, a permis ºi o retransmisie lingvisticã spre limbile de largã circulaþie:
englezã, germanã, spaniolã ºi italianã (Mentality, Mentalität, mentalidad, mentalità).
Dezvoltarea unui discurs propriu istoriei mentalitãþilor a întîmpinat, nu de
puþine ori, piedici neaºteptate. Deºi noua ºcoalã istoricã, avîndu-i ca teoreticieni
pe L. Febvre (1938), G. Duby (1961) ºi R. Mandrou (1968b), a încercat sã impunã grile proprii de abordare a fenomenului istoric — iar L. Febvre ºi M. Bloch au
ºi izbutit în acest efort de discurs globalizant —, vechile reziduuri peiorative ale
semanticii termenului de mentalitate, aºa cum a fost asimilat de gîndirea comunã, au impus chiar o retranscriere a principalelor teme de studiu a noilor specialiºti pe probleme punctuale, dar marginale, cel mai adesea ale patologiei sociale.
Cu toate cã unele strãdanii vor rodi în studii remarcabile, chiar dacã subiectul lor
era mai degrabã extravagant — despre vrãjitorie, erezii, milenarism sau spaimele sociale escatologice —, o reorientare spre integralitatea fenomenului
social-istoric se va restabili doar o datã cu marea operã a lui F. Braudel. Chiar ºi
astãzi istoricul mentalitãþilor se vede îndreptãþit sã rãspundã provocãrilor unor
teme limitã — de pildã atitudinile fundamentale în faþa morþii sau asumarea spiritualã, în cadru social, a miracolelor — decît sã dezvolte travaliul unui excurs
global. Pînã ºi psihosociologii vor fi acaparaþi de ineditul unor astfel de preocu-
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pãri — un specialist de talia lui R.H. Turner (1964) va studia naºterea ºi propagarea dezastrelor generatoare de panicã, folosind datele acumulate de un institut
specializat de cercetare a fenomenelor sociale „de rupturã“, dupã cum
H. Desroche (1973) va elabora o fascinantã, dar izolatã „Sociologie a speranþei“.

2.1.3. Sursele ºi specificul istoriei mentalitãþilor
Dacã ar fi sã rezumãm tipul surselor privilegiate pentru studierea mentalitãþilor, s-ar impune sã reþinem în primul rînd documentele ce se asociazã pãrþilor tradiþionale, cvasi-automate ale izvoarelor scrise ºi nescrise. Se cere valorificatã lectura discursului „impus ºi mecanic, unde ai impresia cã se vorbeºte pentru a nu se spune nimic, unde sunt invocaþi pe neaºteptate, în unele epoci,
Dumnezeu ºi diavolul, în altele, ploaia ºi timpul frumos, care devin cîntecul profund al mentalitãþilor, þesutul adeziv al spiritului societãþilor, alimentul cel mai
preþios al unei istorii care se intereseazã mai mult de isonul decît de fineþea unei
note din muzica trecutului“ (Le Goff, 1974/1986, p. 119). Respectînd dezideratul de mai sus, în partea aplicativã a proiectului de faþã vom selecta un tip de sursã
documentarã de acest gen: un eºantion de interviuri de povestiri ale vieþii, care
în ansamblul lor devin grãitoare prin producerea unor recurenþe discursive, a
unor automatisme explicative, dar care ajung sã vorbeascã ºi prin tãcerile lor,
prin ceea ce subiecþii decid, printr-un fel de consimþãmînt colectiv implicit, sã
nu spunã despre propria identitate.
Totodatã, în cadrul unei asemenea abordãri se valorificã ºi documentele ce
mãrturisesc despre sentimentele paroxistice sau marginale proprii mentalitãþii
comune (de tipul hagiografiilor, confesiunilor ereticilor, proceselor inchiziþiei,
documentelor judiciare pentru perioada medievalã, sau publicaþiilor de mare tiraj,
literaturii ºi filmelor comerciale sau jurnalelor de ºtiri de astãzi), precum ºi documentele literare ºi artistice (ca produse ale imaginarului — de tipul ilustrãrii textelor literare, dar ºi însemnãrilor de pe cãrþi). Alte resurse documentare importante, mai puþin spectaculoase prin caracterul lor aparent rutinier, sunt reprezentate de arhivele de naturã demograficã, funciarã, comercialã. Abia în final, istoria
mentalitãþilor este interesatã de prelucrarea documentelor elitei, de cartea de specialitate, sau de discursul actorului social de prim-plan, care ilustreazã confruntãrile de idei politice ºi sociale.
Se cuvine accentuat cã nu trebuie separatã analiza mentalitãþilor de studiul
locurilor ºi mijloacelor de producere a acestora — mediul creatorilor ºi vulgarizatorilor —, precum ºi de vehicolele lor privilegiate (asociate reþelelor de comunicare socialã, de la structurile de rudenie specifice societãþilor tradiþionale ºi de
la imaginea pictatã pe frescele bisericilor, pînã la toate structurile de comunicare
proprii lumii contemporane, prin intermediul speciilor mass-mediei formalizate
ºi impersonale ce mobilizeazã un imperialism al imaginilor — de la cele propagate prin televiziune pînã la cele activate pe Internet).
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Cît priveºte specificul unei astfel de abordãri interdisciplinare, acesta se
întemeiazã pe o întreitã premisã: coexistenþa mai multor mentalitãþi în aceeaºi
epocã ºi spaþiu social, apoi recunoaºterea particularitãþii care afirmã cã, deºi sunt
de ordinul permanenþelor, mentalitãþile nu sunt imuabile ºi, în sfîrºit, individualizarea istoriei mentalitãþilor faþã de istoria ideilor. Astfel, studiul mentalitãþilor
privilegiazã investigarea „ideilor bastarde“ în dauna celor „pure“ ºi decontextualizate, accentuînd imensa energie socialã pe care o dobîndesc aceste „nebuloase
de idei eºuate“ (apud Le Goff, 1974/1986, p. 123).
Aºadar destinul istoriei mentalitãþilor nu se va împlini decît dupã separarea sa
definitivã de istoria ideilor, pentru cã nu numai ideile unor minþi rafinate ºi îndrãzneþe au dirijat spiritele secolelor ºi societãþilor, ci ºi acele nebuloase mentale care le
preluau selectiv, sãrãcind conþinutul ideatic originar, dar care erau traduse prin
grila de înþelegere a oamenilor obiºnuiþi, ce formeazã partea cea mai consistentã a
lumilor sociale. Puterea de penetrare comunitarã a unor asemenea idei eºuate, preluate de mentalitatea comunã, sporeºte considerabil, covîrºind semantica autenticã, ºi conferã acestor noi idei un ecou social nebãnuit. Mecanismul tainicei metamorfoze ideatice în straturile adînci ale subiectivitãþii sociale a fost descris, cu
peste ºase decenii în urmã, de N. Iorga (1940, pp. 30–31) — printr-o adevãratã prefigurare a conceptului tîrziu de reprezentãri sociale: „cele mai sublime adevãruri
ajung sã pãtrundã pînã la ceea ce noi numim prosteºte, cu despreþ: poporul, mulþimea, masele, vulgul. Acolo însã se petrece acelaºi lucru ca ºi picãtura de ploaie în
tainiþele roditoare ale þãrînei. Aceste adevãruri se amestecã îndatã cu atîtea lucruri
pe care le prefac, prefãcîndu-se ele înseºi ºi dînd în felul acesta o formã nouã care
se va isprãvi prin roade triumfãtoare mult deasupra pãmîntului. Ideile filosofice,
morale, estetice le primeºte acel popor, le pune împreunã cu ceea ce simþea ºi ºtia
(subl.ns.) înainte de aceasta, le supune fãrã sã voiascã la transformãri care vin din
toate aceste înrîuriri misterioase ºi de aici iese ceva care, în ce priveºte forma, se
poate întîmpla sã nu aibã curãþia picãturii aceleia de apã venitã din nouri ºi poate
sã semene numai cu o magmã de noroi, dar produce lucruri pe care în puritatea ei
picãtura de ploaie nu le-ar fi produs niciodatã.“
Iatã, deopotrivã, ºi o limpede ilustrare a delimitãrii dintre istoria ideilor ºi
istoria mentalitãþilor, precum ºi chemarea la a recupera ideile alungate care întregesc teritoriul mentalului colectiv. Un discurs coerent al istoriei mentalitãþilor nu
se poate dezvolta într-o manierã izolaþionistã, fãrã comunicarea deschisã cu studiul dinamicii sistemelor culturale, a sistemelor de credinþe ºi valori, fãrã dezvãluirea echipamentului mental al straturilor sociale ºi al contextelor în care au fost
articulate. În consecinþã, se impun deschideri disciplinare multiple, îndeosebi
înspre etnologie, dar ºi înspre psihologia socialã: „Legatã de gesturi, comportamente, atitudini — prin intermediul cãrora ea se îmbinã cu psihologia pe o frontierã pe care istoricii ºi psihologii vor trebui sã se întîlneascã, într-o bunã zi, ºi sã colaboreze (subl.ns.) —, istoria mentalitãþilor nu trebuie sã se lase înghiþitã de un
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behaviorism care ar reduce-o la automatisme lipsite de legãturi cu sistemele de
gîndire ºi care ar elimina unul dintre aspectele cele mai importante ale problematicii sale: locul ocupat în aceastã istorie de factorul conºtiinþã ºi de dezvoltarea
conºtiinþei (subl.ns.), precum ºi de intensitatea lor“ (Le Goff, 1974/1986, p. 124).

2.2. Criza sfîrºitului de secol ºi noua istorie.
„Împrietenirea ideilor“ — cazul ªcolii Analelor
Adevãratã revoluþie a investigaþiei istorice, ºcoala francezã de istorie a mentalitãþilor va inaugura o cale a regãsirii ºtiinþelor socio-umane prin deschiderea unui
larg dialog interdisciplinar. Apariþia ºi orientarea acestui proiect radical — probabil
cea mai generoasã ofertã epistemicã a ºtiinþelor despre om în secolul XX — nu ar
putea fi înþelese, însã, fãrã a surprinde prefacerile de plan secund petrecute în
creuzetul mental generativ al dezbaterilor sfîrºitului de secol. În atmosfera interogativã a epocii se impunea tot mai acut necesitatea unei sinteze, capabilã sã
integreze vechile curente, unele încã active, care sã organizeze mulþimea nediferenþiatã de fapte a pozitivismului ºi intuiþiile istorismului, într-un cadru conceptual reformat, calitativ superior.
Dar pentru a înþelege naºterea sintezei, trebuie aparent sã ne îndepãrtãm,
lãrgind considerabil perspectiva, pentru a ne apropia în fapt de miezul cãutãrii
noastre — explicaþia nu poate fi dobînditã decît prin conturarea constelaþiilor
mentale, în orizontul ºtiinþelor socio-umane, a douã spaþii intelectuale ce se aflau
într-o neostenitã disputã simbolicã: cel francez ºi german.
Climatul intelectual al Franþei sfîrºitului de secol XIX este dominat de
modelul lui A. Comte, formulat între 1830–1842 (apud Boudon, 1992/1997,
p. 27). Deºi nerevendicat, el se va infiltra subteran în viziunea lui É. Durkheim ºi
ar putea fi rezumat într-un ansamblu de trei idei dominante: concepþia holisticã
asupra socialului; viziunea evoluþionistã asupra istoriei ºi clasificarea ascendentã a ºtiinþelor, devenitã canonicã în Franþa sfîrºitului de secol XIX, prin care sociologia era privitã ca ultimã verigã a unui lanþ progresiv ºi cea mai îndreptãþitã astfel
sã se identifice cu stadiul pozitiv.
Toate aceste idei ce „pluteau“ în mentalitatea comunitãþii ºtiinþifice din
Franþa, trãite ca un dat, au direcþionat dezbaterea interdisciplinarã: dupã
É. Durkheim sociologia e recunoscutã ca independentã de istorie ºi celelalte
ºtiinþe socio-umane (precum psihologia sau economia); istoria, astfel, „nu mai
face parte din ºtiinþe“ (Durkheim, 1895/2002, p. 71), psihologia manifestã „pretenþii nelegitime“ (ibidem) ºi se cere, în consecinþã, „expulzatã“ (ibidem), iar
economia poate fi ignoratã.
În spaþiul cultural german al aceleiaºi perioade impactul modelului comtian
a fost modest, pentru cã rolul solistului în cîmpul dialogului disciplinelor
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socio-umane era ocupat de proeminenta personalitate a lui G.W. Hegel. La
sfîrºitul secolului al XIX-lea, tema cea mai dezbãtutã încerca lãmurirea statutului epistemologic al ºtiinþelor spiritului (Geisteswissenschaften), cãutîndu-se rãspunsuri la problema obiectivitãþii în istorie.
Tipurile de soluþii ar putea fi identificate, pe de o parte, în programul realist
împãrtãºit de L. Von Ranke, cel care formulase deviza cunoaºterii faptelor istorice aºa cum au fost ele în realitate (apud Braudel, 1949/1986, V, p. 6), ºi, pe de altã
parte, în programul speculativ, cu o mult mai largã libertate acordatã interpretãrii,
dezvoltat pe calea deschisã de G.W. Hegel (1807/1968) la Universitatea din Berlin.
Substanþa acestei dezbateri a creat premisele lansãrii ºi impunerii sociologiei
clasice germane. Spre deosebire de istorie, sociologia construia o modalitate originalã de a înþelege fenomenele istorice ºi sociale, refuzînd metoda geneticã rankianã
a povestirii. M. Weber (1920/1993) a ocolit maniera narativã atunci cînd a rãspuns la
întrebarea de ce industrializarea nu a generat în Statele Unite efectele de laicizare
din Franþa ori Germania, sau de ce capitalismul s-a dezvoltat în mediu puritan, dupã
cum G. Simmel (1900/1987) a investigat socialul în profunzime atunci cînd a lãmurit influenþa banilor asupra reprezentãrilor colective, sau W. Sombart (1906/1992),
cînd a stabilit motivele pentru care industrializarea nu a avut ca efect în SUA apariþia unor miºcãri socialiste. Ceea ce se impune unei priviri epistemologice asupra
perioadei este persistenþa unei infiltrãri subversive în mentalitatea ºtiinþificã germanã: contestatã sau ponegritã chiar, „vocea“ lui K. Marx (1847/1958, 1867/1955) rãzbate deseori în mesajele directe rostite pînã ºi de adversarii sãi de idei. Astfel, spre
deosebire de spaþiul intelectual francez, în cel german rolul economicului
dobîndeºte, cu paternalitatea amintitã, o poziþie centralã.
Importanþa economicului e consolidatã de apariþia teoriei economice elaborate în Austria de C. Menger între 1871 ºi 1883. F. Von Hayek (1978, pp. 122–123) va
sugera, dealtfel, cã primul care a exprimat principiile pe baza cãrora se va întemeia
sociologia clasicã germanã a fost chiar C. Menger. Se pot evidenþia trei principii
reunite pentru înþelegerea socialului, conform acestei viziuni, dupã cum urmeazã:
unul cauzal, ce recurge la explicarea fenomenelor macrosociale prin reducerea la
cauzele microsociale, apoi unul motivaþional, prin care cauzalitatea socialã trebuie
asimilatã motivelor (implicite sau explicite) ale actorilor sociali, ºi, în sfîrºit, unul
operaþionalizator, ce impune ca actorii sociali, datoritã considerabilei lor diversitãþi,
sã fie grupaþi în tipuri ideale, pentru a prelua formula weberianã.
Iatã deci toate condiþiile reunite ca în Germania sociologia sã se dezvolte la
întrepãtrunderea istoriei, economiei ºi psihologiei; autonomia ºi puterea discursului fiecãrei discipline va favoriza, astfel, în sociologia germanã o perspectivã individualistã asupra societãþii. În Franþa, însã, sociologia se va articula printr-o tensionatã disputã cu toate aceste ºtiinþe, subordonîndu-le, impunîndu-se o viziune
holisticã asupra socialului.
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Considerînd cã paradigma este alcãtuitã dintr-un operator central ºi elemente de difuziune, pentru mentalitatea ºtiinþificã francezã de la începutul secolului XX operatorul era, neîndoielnic, holismul, iar elementele asimilate, cele
provenite din creaþia conceptualã individualistã proprie spaþiului intelectual german. Din aceastã neobiºnuitã comuniune se va ivi ªcoala Analelor, reconfirmînd
vocaþia ideilor de a cãlãtori ºi împleti în „ansambluri prietene“, chiar dacã „proprietarii“ lor (comunitãþi ºtiinþifice naþionale, în exemplul nostru) se apreciazã a
fi adversari ireconciliabili.
Rezumînd, tensiunea manifestatã la sfîrºitul secolului XIX pe teritoriul istoriei aducea în stare de confruntare istorismul, care pãstrase tiparul gnoseologic al
filosofiilor istoriei exersate de mai bine de un secol, subordonate îndeosebi mitului ascensional al progresului în istorie, ºi empirismul pozitivist, ce susþinea necesitatea „descoperirii continue de fapte noi“ (Barraclough, 1957, p. 123), sfîrºind
într-o „vînãtoare pedantã de fapte inutile“ (ibidem). Lupta simbolicã dintre cei
doi poli ai cunoaºterii se va împlini prin proiectul Analelor, care va valorifica
potenþialul noþional ºi de cunoaºtere al ºcolii germane de istorie ridicate împotriva viziunii limitative a lui L. Von Ranke.
Aºadar, proiectul epistemologic german va anunþa ºi contamina fertil paradigma Analelor, militînd pentru o apropiere între ºtiinþele sociale, sociologia ºi
psihologia urmînd sã fie integrate în istorie (Simmel, 1892/1984; Andrei,
1936/1997; Frunzetti, 1982). Printre cei mai semnificativi reprezentanþi ai ºcolii
germane se impune K. Lamprecht (1913, apud Andrei, 1936/1997, p. 130). Dacã
ar fi sã rezumãm ideile forþã ale concepþiei sale meritã subliniatã caracterizarea
istoriei ca fiind, în primul rînd, o psihologie socialã, dupã cum legile istoriei devin,
în consecinþã, legi psihologice. Totodatã, obiectul istoriei este alcãtuit, conform
viziunii sale, din ceea ce este permanent ºi general în fenomenele studiate, iar
fenomenele retrospective reprezintã forme exprimate de cãtre un suflet social,
individualizat în fiecare epocã printr-o dominantã mentalã. Evoluþia istoriei
constituie un progres al conºtiinþei sociale ce se confruntã cu fenomene
inconºtiente ºi se soldeazã cu victoria finalã a conºtiinþei sub forma succesiunii
unor lungi valuri de experienþe socio-psihologice distincte. Prin urmare, menirea
istoriei s-ar focaliza asupra stabilirii legilor generale de evoluþie a conºtiinþei
sociale, a configurãrii sufletului social asociat unei dominante mentale.
ªi ceilalþi animatori ai deschiderii istoriei cãtre celelalte ºtiinþe socio-umane
în spaþiul german se vor apropia de o asemenea viziune psihologizantã. Astfel,
conform lui K. Breysig, istoria este definitã ca ºtiinþa „voinþei ºi a simþirii, a
reprezentãrii ºi a gîndirii“ (Breysig, 1927, apud Andrei, 1936/1997, p. 131), iar
natura faptelor istorice se explicã prin principiul „rezonanþei active a faptelor“
(Meyer, 1884, apud Frunzetti, 1982, p. IX) care aduc cu sine un „flux de aluviuni,
de reziduuri permanente“, aºa cum susþinuse într-un text mai timpuriu al aceleiaºi ºcoli E. Meyer (ibidem, p. X).
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De asemenea, schimbarea în istorie se impune a fi privitã, conform acestei
viziuni, într-o distribuþie multinivelarã, neomogenã ºi dependentã de structurile
sociale. Mai mult, o lecturã istoricã autenticã solicitã recuperarea subiectivitãþii
în istorie, de unde imperativul sondãrii acelor atitudini mentale caracteristice,
evocate deja la mijlocul secolului al XIX-lea de J. Burckhardt (1861/1969,
pp. 218–261), care conturau o epocã modelatã de o dominantã seninã sau, dimpotrivã, o epocã fãrã o dominantã articulatã, a crizelor identitare, în care dominã
puseurile umorale ºi incertitudinea moralã (Lamprecht, 1913, apud Frunzetti,
1982, p. XXI). Se anticipeazã printr-un astfel de exerciþiu de cunoaºtere întîlnirea în idee cu morfologii culturii L. Frobenius din „Paideuma“ (1920/1985) ºi
O. Spengler din „Declinul Occidentului“ (1917/1995). Totodatã, se subliniazã
dubla determinare asupra faptului social-istoric, produsã dinspre realitatea materialã, dar ºi dinspre realitatea mentalã.
Printre reprezentanþii europeni de seamã ai noii abordãri se numãrã ºi
A.D. Xenopol (1908/1997, pp. 29–70), care a evidenþiat prezenþa unei alte ordini
cauzale, diferenþiind între faptele de repetiþie, ce depãºesc contextul, sunt uniforme, guvernate de legi ºi sunt studiate exclusiv prin intermediul ºtiinþelor naturale, ºi faptele de succesiune, adînc impregnate de trãsãturile contextuale, ce sunt
supuse influenþei timpului ºi se înscriu în serii. Conform acestei abordãri, fenomenele istorice se explicã unele prin altele printr-un alt tip de determinism, iar
pentru a fi înþelese trebuie expuse doar în cadrul seriei din care fac parte. Astfel,
„faptele care compun o serie istoricã trebuie explicate în ce priveºte cauzele care
le-au produs, ºi deci legate de forþele ºi condiþiile care le-au dat naºtere“
(Xenopol, 1908/1997, p. 320). Se propune, în cadrul perspectivei adoptate de
A.D. Xenopol, o relativizare a judecãþii istoricului ºi o reconstrucþie gnoseologicã
pe baza specificitãþii fenomenelor de psihologie colectivã care populeazã istoria.
În aceeaºi linie ideaticã se va articula ºi cea care a fost calificatã în epocã
drept noua istorie, al cãrui „pãrinte“, H. Berr, a întemeiat în 1900 „Revista de sintezã istoricã“ („Revue de synthèse historique“). Publicaþia a promovat multe din
liniile forþã ale Analelor de mai tîrziu, precum necesitatea interdisciplinaritãþii,
viziunea istoriei ca bilanþ al ºtiinþelor umaniste, deschiderea spre totalitate ºi
comparativism ºi a propus termenul de „l’histoire nouvelle“, care va reveni cu fiecare nouã cotiturã epistemologicã (Berr, 1930, apud Le Goff, 1978/1998, p. 36).
De asemenea, colecþia „Evoluþia umanitãþii“ („L’evolution de l’humanité“), lansatã în paginile revistei, va deveni un reper simbolic important pentru viitoarele
colecþii multitematice ale Analelor, pregãtind exerciþiul interdisciplinar ulterior.
Transformîndu-se într-o aventurã intelectualã de excepþie, paradigma
Analelor a reunit un amalgam de idei ce a aglutinat multiple influenþe, dar centralã a rãmas moºtenirea ºcolii germane de istorie. În ansamblul ideatic al ºcolii
franceze se mai pot localiza influenþe provenind dinspre viziunea filosofului
matematician A.A. Cournot (1913, apud Leveque, 1938, pp. 54–55), care susþinu-
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se ideea conform cãreia faptele pot fi aºezate în serii, iar un secol poate reprezenta o unitate distinctã a experienþei; ale geografului P.V. de la Blanche (1904, apud
Le Goff, 1978b/1998b, p. 36), care subliniase importanþa determinãrilor geografice; ale economistului ºi sociologului F. Simiand (1932), prin înclinaþia sa pentru studierea schimbãrilor ciclice. O altã contaminare fertilã asupra ariei semantice ºi funcþionale a conceptului titular de mentalitate a mai produs termenul de
„conºtiinþã colectivã“, elaborat de É. Durkheim (1893/2001), dar ºi reflexia antropologicã a lui L. Lévy-Bruhl (1922/1976) ori M. Mauss (1925/1997), cel din urmã
impunînd în cîmpul ºtiinþelor sociale „faptul social total“ ºi însemnãtatea categoriilor inconºtiente ale magiei, religiei ºi limbajului.
În privinþa etapizãrii evoluþiei ºcolii de istorie a mentalitãþilor ºi a succesiunii
generaþionale pe care a provocat-o, meritã semnalat un paradox. Astfel, deºi este
ºcoala istoriograficã ce a militat cel mai convingãtor pentru desprinderea de superficialitatea evenimentului, evoluþia sa a fost marcatã de cîteva cutremure evenimenþiale ce au configurat principalele sale stadii de afirmare în cîmpul ºtiinþific mondial. Prima rãscruce a fost asociatã marii crize economice ºi ecourilor relativismului ºi a marcat debutul ºcolii, legat de numele „pãrinþilor fondatori“, „patriarhii“
M. Bloch ºi L. Febvre (de la 1929 pînã la al doilea rãzboi mondial). Urmeazã marea
conflagraþie mondialã, ce a favorizat „preluarea ºtafetei“ de cãtre generaþia lui
F. Braudel (perioada post-1946, în care Analele au luat locul canonului academic),
apoi rebeliunea studenþeascã din mai 1968, ce a adus în prim plan „a treia generaþie“, cea revoltatã ºi criticã, reprezentatã de E. Le Roy Ladurie ºi J. Le Goff; în
sfîrºit, implozia comunismului ºi cãderea zidului Berlinului (perioada de dupã
1989), în care „moºtenitorii“ generaþiei „a patra“, din jurul lui B. Lepetit, s-au
„reconciliat“ cu „pãrinþii“ lor. Toate aceste succesiuni generaþionale nu au fost
liniare, lipsite de tensiuni, iar fiecare generaþie „nouã“ a reformulat creator proiectul „moºtenit“. Sã parcurgem în paginile urmãtoare naºterea ºi creºterea ºcolii de
la Annales în spaþiul epistemologic mondial, fiind preocupaþi precumpãnitor de
modul în care s-a articulat ºi a fost valorificat conceptul central de mentalitate.

2.2.1. Fondatorii
La 15 ianuarie 1929, doi istorici ce-ºi asiguraserã deja o aurã de prestigiu
remarcabilã pun bazele unui proiect de anvergurã ce se concretizeazã în editarea
revistei „Annales d’Histoire Economique et Sociale“. M. Bloch ºi L. Febvre1 vor
1

Dacã ar fi sã rezumãm cele mai importante scrieri ale iniþiatorilor ªcolii de la Annales, s-ar impune
sã fie evocate urmãtoarele: Marc Bloch — Regii taumaturgi (1924), Caracterul original al istoriei
rurale franceze (1931), Societatea feudalã (1939); postum: Strania înfrîngere (1946), Schiþã pentru
o istorie monetarã a Europei (1950), Apologia pentru istorie sau Profesiunea de istoric (1952); Lucien
Febvre — Filip al II-lea ºi regiunea Franche-Comté (1911), Istoria regiunii Franche-Comté (1912),
Pãmîntul ºi evoluþia omului (1923), Martin Luther, un destin (1928), Problema necredinþei în secolul
al XVI-lea (1942), Origen ºi Des Périers (1943), Iubire sacrã, iubire profanã (1944); postum: Lupta
pentru istorie (1953), În inima credinþei secolului al XVI-lea (1957), Pentru o istorie totalã (1962).
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inaugura o cale a regãsirii ºtiinþelor socio-umane, prin deschiderea unui dialog
interdisciplinar care va angaja — în paginile revistei ºi în acþiunile iniþiate de ea
— reputaþi specialiºti ai unor discipline ce pînã de curînd luptaserã pentru
cîºtigarea autonomiei proprii. Secþiuni de o mare varietate, precum „Probleme ºi
bilanþuri“, „Anchete“, „Figuri“, „Chestiuni de fapt ºi de metodã“, „De la trecut la
prezent“, „Viaþa ºtiinþificã“, vor reaºeza istoria pe fãgaºul autenticitãþii vocaþiei
sale: studierea istoriei va pãrãsi exerciþiul pozitivist static, iar obiectul acesteia va
deveni viu, fluid, modelat de miºcãri ample ºi multinivelare, reunind acþiuni
imprevizibile, ce scãpau inevitabil unei sinteze obiectiviste. Astfel, istoria iniþiazã un dialog activ cu un trecut ce îºi pierde, la rîndul sãu, caracterul de colecþie
de fapte inerte, comunicînd o semanticã univocã. Acum trecutul se metamorfozeazã într-un spaþiu ce face loc ºi ambiguitãþii, refuzã ordonarea strict cronologicã ºi în care apar glasuri polemice ale faptelor istorice, nuanþãri ºi diferenþieri.
Conceptul central pe care îl vehiculeazã în scrierile sale L. Febvre
(1942/1996, 1998; 1953/1992) este cel de utilaj mental, reunit într-un ansamblu
format din cuvinte, vocabular, sintaxã, matrici logice, concepþii asupra spaþiului
ºi timpului, operatori ai mentalitãþilor. Oricum proiectul ªcolii Analelor, progresiv conturat în scrierile istoricului francez, se ridicã împotriva limitãrilor vechii
istorii pozitiviste ºi propune în primul rînd dezideratul dramatizãrii cursului
istoriei, prin care actorul individual sau colectiv devine un personaj pe scena istoriei (Febvre, 1953/1992, p. 82), rol care conduce la ideea „timpului construit ºi a
cronologiei subterane, distorsionate, asincronice, adevãratã geologie a fiinþei, prin
excelenþã istoricã, care e omul“ (Febvre, 1957, p. 145). Fluxurile istorice comunicã subtil, conservînd unitatea profundã, se întîlnesc în dinamica unor miºcãri
plurale ce traverseazã „un ocean de curenþi ce merg unul alãturi de celãlalt“ (ibidem, p. 160). În egalã mãsurã, se susþine ideea multiplicãrii cauzalitãþilor, astfel
încît apartenenþa evenimentului nu mai poate fi reductibilã la o cauzã primarã. Pe
aceastã cale se respinge paternalitatea ideilor asociatã întemeietorilor de sistem,
priviþi mai degrabã ca organizatori ai „rumorilor publice (...), nuclee de coagulare a unor sentimente, idei, opinii ºi doctrine ce traverseazã subteran, neformulat
încã epocile“ (Febvre, 1957, pp. 16–17). De aici se naºte opþiunea pentru negarea
întemeietorilor, în care personalitatea, fãrã sã fie evacuatã, rãmîne un magnet în
miezul unei atmosfere în care „ideile plutesc în aerul“ vremii (ibidem, p. 337).
Totodatã, se subliniazã refuzul barierelor culturale, care nu pot sã împiedice viaþa
ºi circulaþia ideilor (Febvre, 1962, pp. 566–568).
Momentul 1938 se impune ca unul referenþial în cadrul dezvoltãrii istoriei
mentalitãþilor ºi este legat de o „întîlnire“ cu o disciplinã înruditã a istoriei.
Atunci L. Febvre (1938) publica „Istorie ºi psihologie“ („Histoire et psychologie“),
demonstrînd necesitatea abordãrii interdisciplinare. Lãrgind în aceastã direcþie
aparatul conceptual, în 1941 istoricul francez formula o problemã fundamentalã:
„Cum reconstituim viaþa afectivã de altãdatã. Sensibilitatea ºi istoria“, vorbind

38

despre „acel domeniu din care se exclude orice imaginaþie intuitivã, domeniul
istoriei ideilor, domeniul istoriei instituþiilor — ce frumos teren de cercetare, de
reconstituire, de interpretare pentru istoricul psiholog! (subl.ns.). Teritoriul sãu
de investigare, prin excelenþã. Cãci istoricul nu poate înþelege ºi nu poate face sã
se înþeleagã mecanismele unei epoci, ideile acestei epoci sau ale alteia, dacã nu
are o grijã de prim ordin, pe care eu o numesc psihologicã: grija de a lega, de a
face sã depindã de întreg ansamblul de condiþii de existenþã a unei epoci sensul
acordat ideilor lor de cãtre oamenii acelei epoci. Cãci aceste condiþii coloreazã
ideile, ca toate celelalte lucruri, cu o culoare foarte adecvatã epocii ºi societãþii.
Cãci aceste condiþii îºi lasã amprenta asupra ideilor, ca ºi asupra instituþiilor ºi a
jocului lor. Iar pentru istoric, ideile ºi instituþiile nu sunt niciodatã elemente ale
veºniciei, ci sunt manifestãri istorice ale geniului uman într-o anumitã epocã ºi
sub presiunea circumstanþelor care nu se mai reproduc niciodatã“ (Febvre,
1941/1986, p. 130). Nevoia conlucrãrii cu demersurile psihosociologilor devine
un laitmotiv al perspectivei sale, aºa cum reiese din concluziile aceluiaºi text sintetic: „dacã, întotdeauna ºi mai înainte de orice, menþinem contactul cu cercetãrile psihologilor ºi rezultatele oferite de ei (...) atunci vom putea sã iniþiem o serie
de lucrãri care ne lipsesc cu totul, iar cît timp ne lipsesc, nu vom avea o adevãratã istorie! Nu avem istoria Dragostei, sã ne gîndim la asta! Nu avem istoria
Morþii. Nu avem istoria Milei ºi nici a Cruzimii. Nu avem istoria Bucuriei! ...
Solicit deschiderea unei ample anchete colective despre sentimentele fundamentale ale oamenilor ºi despre modalitãþile lor. Cîte surprize ne apar la orizont!“
(ibidem, pp. 134–135). Într-adevãr, multe surprize împlinite mai apoi, dacã ar fi
sã amintim numai studiile celebre ale lui M. Foucault (1972/1996), „Istoria nebuniei în epoca clasicã“, P. Ariès (1977/1997), „Omul în faþa morþii“, ori J. Le Goff
(1981/1995) „Naºterea Purgatoriului“.
În lucrarea deja citatã pe tema reconstituirii sensibilitãþii trecute, L. Febvre
(1941/1986) se sprijinã pe cercetãrile de pionerat ale lui H. Wallon (1941/1964) în
domeniul psihologiei infantile, dar ºi pe cîteva cãrþi de mare respiraþie intelectualã, ce au deschis viziuni noi asupra cercetãrii mentalitãþilor, cum ar fi: „Amurgul
Evului Mediu“ a olandezului J. Huizinga (1919/1980), „Istoria literarã a sentimentului religios în Franþa“, aparþinînd lui H. Brèmond (1936/1968), ori „Erasm
ºi Spania“ a lui M. Bataillon (1937/1991).
Rezumînd, orientarea lui L. Febvre poate fi caracterizatã ca fiind îndreptatã înspre o triadã principialã care va fi mereu reînnoitã în cãrþile sale: nevoia unui
dialog interdisciplinar, apoi reumanizarea istoriei, conform devizei: „Fiecare
epocã îºi fabricã mental propriu-i univers. Dar nu îl fabricã doar cu materialele
de care dispune, cu faptele (adevãrate sau false) pe care le-a moºtenit sau pe care
le-a dobîndit mai curînd. Îl fabricã ºi cu propriile-i înzestrãri, cu ingeniozitatea
ei specificã, cu calitãþile, darurile ºi curiozitãþile ei, cu tot ce o distinge de epocile ce o preced“ (Febvre, 1942/1996, p. 23), la care se adaugã imperativul proble-
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matizãrii istoriei — „A ridica o problemã este începutul ºi sfîrºitul fiecãrei istorii“
(Febvre, 1941, apud Duþu, 1986, p. 7).
„Prinþ al spiritului“1 (Braudel, 1942/1996, c. 4), cum îl numea cu multã cãldurã cel mai ilustru discipol, L. Febvre va ºti mereu sã-ºi reînnoiascã proiectul pe
care l-a inaugurat. În 1946, dupã dispariþia lui M. Bloch, el a redenumit revista:
„Annales. Economies. Sociétés. Civilisation“, reorientînd-o, neputînd sã rãmînã
impasibil la marile seisme provocate de al doilea rãzboi mondial în mentalul
colectiv. În articolul program „Face au vent“ istoricul francez anunþa nevoia
ardentã de înþelegere a omului contemporan: „Metoda istoricã, metoda filologicã, metoda criticã — frumoase instrumente de precizie. Ele fac cinste celor care
le-au inventat ºi generaþiilor care le-au primit de la înaintaºi ºi le-au perfecþionat,
utilizîndu-le. Dar a ºti sã le mînuieºti, a-þi face plãcere sã le mînuieºti — iatã cã
nu e suficient pentru a deveni istoric. Acela singur este demn de acest nume care
se lanseazã integral în lume (subl.ns.), cu sentimentul cã aruncîndu-se într-însa,
scãldîndu-se în ea ºi lãsîndu-se cuprins de umanitatea prezentã (subl.ns.),
declanºeazã forþele sale de investigare, puterile de a reînvia trecutul. Trecutul
care deþine ºi care îi restituie sensul secret al destinelor umane“ (Febvre, 1946,
apud Duþu, 1982, p. 16).
Dar întreaga istorie a Analelor nu s-ar putea scrie fãrã sã-i acordãm celuilalt „pãrinte fondator“ locul care i se cuvine. M. Bloch va ilustra cu multã fidelitate nu numai întîlnirea în idee cu L. Febvre, dar ºi spiritul de camaraderie, de
prietenie autenticã, în care fiecare individualitate s-a afirmat prin completarea
viziunii celuilalt. De altfel, aceastã comuniune de spirit va sta la temelia creãrii
climatului Annales, în care toþi cei angrenaþi în construcþia proiectului, magiºtri
ºi discipoli deopotrivã, au ºtiut mereu sã conserve acel „aer de familie“, comunicarea fecundã ºi lucrul în echipã.
Dacã L. Febvre, prin longevitate ºi constanþã, coordonator al monumentalei
Enciclopedii Franceze, cu o laborioasã activitate didacticã în ultimii sãi ani la
Collége de France, va fi un fel de simbol senin al Analelor, M. Bloch devine un simbol tragic. Destinul sãu dramatic — rãnit ºi decorat cu crucea de rãzboi în prima
conflagraþie mondialã, evreu, membru al Rezistenþei franceze în al doilea rãzboi,
torturat ºi împuºcat de Gestapo la 57 ani (1944) — l-a impus posteritãþii în chipul istoricului cetãþean. Ne vom rezuma, în cele ce urmeazã, sã prezentãm doar
latura — ºi ea spectaculoasã — a activitãþii ºtiinþifice. Numit lector în 1919 la nou
1

Iatã emoþionantul mesaj pe care-l trimitea F. Braudel (1942/1996, c. 4) cititorilor cãrþii lui
L. Febvre, Religia lui Rabelais; un omagiu de mare gratitudine adresat pãrintelui sãu spiritual:
„Va fi mare numãrul istoricilor care, în aceastã prozã magnificã, vor auzi iarãºi o voce neuitatã de
nimeni din noi — o voce pãtrunsã de cãldurã, de încredere, de prietenie. Mare luptãtor — în mii
de rînduri — Lucien Febvre a fost însã mai cu seamã bun camarad ºi prinþ al spiritului, de o infinitã bogãþie sufleteascã, de o fidelitate atît de neabãtutã ca ºi curaju-i ºi dragostea ce o purta
meseriei ce o practica.“
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înfiinþata Universitate francezã din Strasbourg1, profesor din 1921 al aceleiaºi universitãþi, M. Bloch sparge tiparele academice cînd publicã o carte surprinzãtoare,
profund diferitã de stilul istoriografiei vremii ºi care anunþa marile teme din
„Annales“: „Regii taumaturgi“ (1924/1997). În acest volum se deruleazã înaintea
cititorului, cu o demonstraþie bazatã pe un impresionant registru documentar,
istoria unui miracol — cel al atingerii regale, explicat în durata ºi dinamica sa, în
cuprinsul unei „explicãri totale“ (apud Le Goff, 1983/1997, p. 12). Sintagma totalitãþii avea sã fie reluatã neîncetat de-acum de adepþii noii orientãri, iar cine se
încumeta pe acest drum anevoios avea la dispoziþie ºi monumentalul exerciþiu
demonstrativ al lui M. Bloch. ªi în aceastã carte se simte deschiderea interdisciplinarã ºi influenþele ºcolii lui É. Durkheim. Doi elevi ai acestuia, M. Halbwachs
(1925/1994) ºi C. Blondel (1926), colegi ai lui M. Bloch la universitate, vor dezvolta un discurs sociologizant care se va regãsi în cadrele scrierilor sale. De altfel,
moºtenirea primitã de la É. Durkheim istoricul francez o va preþui toatã viaþa, iar
ideea durkheimianã a sacrului ca reprezentare a societãþii (Durkheim, 1912/1995)
va constitui una dintre temele dominante ale „Regilor taumaturgi“.
Un bun ºi ilustru prieten, H. Sée, i se va adresa pe acest „canal“ lui M. Bloch,
susþinînd cã „în fond, istoria (...) trebuie sã învecineze într-o mai mare mãsurã cu
sociologia decît cu geografia; iar metoda sociologicã, aºa cum a definit-o
Durkheim, este, în mare parte, o metodã istoricã“ (See, 1927, apud Le Goff,
1983/1997, p. 10). Recunoscînd caracterul pluridisciplinar al textului ºi „vocea“ lui
É. Durkheim, prietenul de idei al istoricului francez nu uitã sã sublinieze spiritul
de pãtrundere al cãrþii în dezvãluirea sentimentelor straturilor sociale de plan
secund, iar H. Pirenne elogiazã contribuþia istoricului francez la „cunoaºterea ideilor politice, religioase ºi sociale“ (Pirenne, 1927, apud Le Goff, 1983/1997, p. 25).
Trecînd prin rituri, gesturi, imagini, legende, apelînd la folclor ºi etnografie
pentru a înþelege miracolul regal, studiul ajunge, în final, la chestiunile profunde ºi
psihologia colectivã ce declanºeazã marele clivaj al secolului al XVIII-lea între opinia
comunã ºi spiritele luminate, între elite ºi poporul de rînd care continuã sã creadã
într-o acþiune miraculoasã (Bloch, 1927/1995, pp. 285–298). Ieºind din conotaþiile
particulare, dar atît de captivante ale cãrþii lui M. Bloch, se cuvine sã descriem un
fenomen ce nu poate trece neobservat. În aceastã primã carte istoricul francez îºi
reconfirmã vocaþia întemeietoare, utilizînd sistematic un utilaj conceptual complet
nou, ce va fi mai apoi preluat de întreaga istorie a mentalitãþilor. O întreagã galerie
1

Universitate simbol, ea a devenit dupã primul rãzboi mondial, prin recuperarea de cãtre francezi
a Alsaciei ºi Lorenei, o „vitrinã intelectualã ºi ºtiinþificã a Franþei în faþa lumii germane” (Le Goff,
1983/1997, p. 9). Între rafturile unei biblioteci admirabile, sub semnul acelei emulaþii culturale
aparte, aveau sã scrie nu numai L. Febvre ºi M. Bloch, ci ºi specialistul în antichitate romanã
André Piganiol, medievistul Charles-Edmond Perrin, istoricul Revoluþiei franceze Georges
Lefevbre, fondatorul sociologiei religioase franceze Gabriel Le Bras, geograful Henri Baulig, filologul Ernest Hoepffner.
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de concepte sunt instrumentalizate în premierã, precum „gînduri“ ºi „reprezentãri
mentale, intelectuale ºi sentimentale“ (ibidem, pp. 37, 39, 175, 181), „idei colective“
(ibidem, p. 30), „opinie comunã“ (ibidem, pp. 153, 155, 172), „imaginaþie conceptualã ºi simbolicã“ (ibidem, pp.16, 103), „rituri de trecere“ (ibidem, pp. 48, 139) —
reluînd pe teritoriul istoriei termenul introdus în antropologia culturalã de A. Van
Gennep (1909/1996) —, „conºtiinþã colectivã“ (ibidem, pp. 49, 61, 178) — prin
filiaþia É. Durkheim (1893/2001) —, acele „chestiuni profunde“ (ibidem, pp. 61, 77,
81), metaforã care „ajutã istoria sã-ºi depãºeascã barierele“ (Le Goff, 1983/1997,
p. 23), ºi, în sfîrºit, cl de „mentalitate“ (Bloch, 1924/1997, p. 13), termen care, aºa
cum sugera J. Le Goff (1983/1997, p. 23), „va însoþi aproape confidenþial întreaga sa
operã“.
Ne aflãm, aºadar, la debutul unui proces de recreare a unor ºtiinþe înnoite
din magma interdisciplinarã, psihologia colectivã, antropologia, istoria ideilor,
sociologia trebuind sã se supunã acestei reîmprospãtãri epistemice. Astfel, dezideratele noii istorii sunt anticipate explicit — prin „istoria totalã“ — sau implicit — prin „durata lungã“ — de întreaga sa operã. Considerat fondator nu doar
al istoriei mentalitãþilor, ci ºi al antropologiei istorice, M. Bloch se va apropia ºi
de istoria geograficã în „Caracterele originale ale istoriei rurale franceze“ ºi îºi va
definitiva sinteza în „Societatea feudalã“ (1939), carte de o mare deschidere
epistemologicã, articulatã la graniþa dintre istoria economicã, socialã ºi a mentalitãþilor. Pornind de la condiþiile materiale, modurile de a simþi ºi de a gîndi,
memoria colectivã, fundamentul dreptului, autorul dezvãluie condiþiile vieþii ºi
atmosfera mentalã a societãþii medievale franceze.
Reformulînd ideea lui L. Febvre, M. Bloch reitereazã cã „vînatul istoriei este
omul“ (Bloch, 1952, apud Duþu, 1986, p. 17) , dupã cum o altã „întîlnire“ cu prietenul sãu de idei se petrece postum, atunci cînd apare „Apologia pentru istorie
sau Profesiunea de istoric“ (1952), în care afirmã cã „oamenii seamãnã mai mult
cu timpul lor decît cu pãrinþii lor“ (Bloch, 1952, apud Le Goff, 1983/1997, p. 22).
Suntem în prezenþa unei dominante a gîndirii sale ce exprimã deopotrivã luciditatea retrospectivã, dar ºi angajarea în substanþa vie, fluidã, a actualitãþii, atunci
cînd istoricul îºi revendicã obiectivitatea judecãþii despre trecut: trecutul devine
accesibil doar prin asumarea deplinã a prezentului. Interogaþiile lui M. Bloch se
extind asupra unui spectru foarte larg de discipline. Mereu interesat de comparativism — în 1928 publica „Pentru o istorie comparatã a societãþii europene“ —,
dedicat apoi istoriei rurale, profesor de istorie economicã la Sorbona între 1936
ºi 1937, pãrinte al antropologiei istorice pe filiaþia J. Frazer ºi L. Lévy-Bruhl1,
1

Lucien Lévy-Bruhl — autor în 1922 a „Mentalitãþii primitive“, într-o scrisoare datatã 1924, adresatã lui M. Bloch, îºi exprimã aprecierea ºi solidaritatea cu aparatul sãu conceptual ºi demersul
sãu metodologic: „sunt recunoscãtor <scrie L. Lévy-Bruhl> celor ce studiazã o mentalitate (...)
în regiuni ºi timpuri accesibile istoriei (...), care constituie un subiect de reflecþie ºi (...) preþioase comparaþii“ (apud Le Goff, 1983/1997, p. 25).
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deschizãtor de drumuri pe tãrîmul istoriei politice, urmãrind „firul conducãtor al
istoriei profunde“ (Le Goff, 1983/1997, p. 30), M. Bloch rãmîne, împãrþind aceastã
povarã întemeietoare cu L. Febvre, spiritul tutelar, de necontestat, cãlãuzã în
naºterea, copilãria ºi dobîndirea destinului matur al istoriei mentalitãþilor.
Grupul de istorici care au colaborat la prestigioasa revistã lansatã de
M. Bloch ºi L. Febvre a creat, în spiritul, iar, în parte, sub îndrumarea iniþiatorilor, o adevãratã ºcoalã ce s-a dezvoltat necontenit ºi s-a impus în arena dezbaterii intelectuale a celei de-a doua jumãtãþi a secolului XX. Aceastã ºcoalã a noii
istorii ºi-a cîºtigat o autoritate necontestatã pe plan internaþional, pentru cã istoricii mentalitãþilor au instituþionalizat universitar demersul lor în cadrul celebrei
„École Pratique des Hautes Études“, numitã în prezent „École des Hautes Études
en Sciences Sociales“, care a devenit un centru vital al vieþii academice europene.
Se vorbeºte deja de „noile generaþii Annales“ care succed fondatorilor, reunind o
întreagã pleiadã de profesori ce au sondat noi drumuri în cercetarea: lumii mediteraneene ºi structurarea triadicã a duratei istorice — F. Braudel
(1949/1985–1986); civilizaþiei occidentului medieval — J. Le Goff (1985/1991);
mentalitãþilor medievale în curs de modernizare ºi a spaimelor escatologice —
G. Duby (1980/1996); formãrii culturii franceze moderne — R. Mandrou (1961,
1968a, 1974, 1987/1997, 1991/1998); Renaºterii ºi a atitudinilor fundamentale din
viaþa occidentalilor, precum „pastorala fricii“ ºi curajul, a mentalitãþilor religioase
— J. Delumeau (1983/1998); civilizaþiei rurale ºi a raporturilor omului cu mediul
ambiant, ritmurile de dezvoltare ale Occidentului în secolele XIV–XVIII — E. Le
Roy Ladurie (1966, 1980); Europei clasicismului ºi a luminilor, conceperea geologiei istorice — P. Chaunu (1978); atitudinilor în faþa morþii — F. Lebrun (1971),
P. Ariès (1977/1996), M. Vovelle (1982/1992); istoriei cãrþii ca suport a reprezentãrilor colective, mentalitãþilor asociate rupturilor sociale de anvergurã precum
Revoluþia francezã, a derivei ideilor comuniste prin secolul al XX-lea — F. Furet
(1978/1992, 1995/1996); istoriei instituþionalizãrii spaþiului concentraþionar ºi
reprezentãrile acestuia; precum ºi impunerea hegemonicã a izolãrii sociale a
patologiei mentale — M. Foucault (1972/1996, 1975/1997); imaginarului artistic
— P. Francastel (1965/1972).
Dacã ar fi sã izolãm, în finalul acestui subcapitol, accentele generaþiei fondatoare, s-ar impune sã precizãm, în primul rînd, cã localizarea ºcolii ºi autorii
care au devenit activi în cadrul acesteia s-au manifestat în miezul unui proiect
coagulat, simbolic, în cadrul Universitãþii din Strasbourg, unde au lansat proiectul Analelor ºi unde au profesat cel mai adesea, ca un însemn al marginalitãþii
instituþionalizãrii lor iniþiale. Totodatã, în al doilea rînd, demersul Annales a
reprezentat replica francezã la curentul german, exprimînd o istorie antiidiograficã, cu un program ce accentueazã economicul ºi socialul, pentru cã sunt mai
durabile ºi mai profunde decît politicul ºi diplomaticul, obiecte favorite ale scrierilor istoriografice de pînã atunci.
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2.2.2. Generaþia „Braudel“
Nume emblematic al celei de-a doua generaþii „Annales“, F. Braudel
(1902–1985) avea sã continue cu sporitã combativitate „luptele pentru istorie“
(Febvre, 1953/1992) declanºate de pãrinþii fondatori pentru extinderea teritoriilor
cunoaºterii în spaþiul unei „istorii a oamenilor“ (Febvre, 1957, p. 145). Profesor
agregat în 1923, F. Braudel trãieºte un deceniu departe de tumultul marilor centre universitare, la Alger, în preajma mãrii care avea sã devinã personajul principal
al primei sale cãrþi. „Mediterana“ este rodul unor cãutãri anevoioase, desfãºurate
departe de avanscena dezbaterilor epistemologice ale timpului, printre arhivele
spaniole ori veneþiene, ori cele de pe litoralul Adriaticii. Misterul apropierii ei rãzbate pretutindeni: „Am iubit cu patimã Mediterana — desigur, pentru cã am venit
din Nord, ca atîþia alþii, dupã atîþia alþii — ºi i-am consacrat cu bucurie ani îndelungaþi de studiu, pentru mine mult mai mult decît întreaga mea tinereþe. Sper, în
schimb, cã o fãrîmã din aceastã bucurie ºi o bunã parte din strãlucirea ei sã lumineze ºi paginile cãrþii de faþã. Ideal ar fi, fãrã îndoialã, sã dispunem de personajul
nostru dupã bunul plac, în felul romancierilor, sã nu-l pierdem o clipã din vedere
ºi sã evocãm fãrã contenire prezenþa sa ilustrã. Dar, din pãcate, sau, dimpotrivã,
din fericire, profesiunea noastrã nu posedã admirabila înmlãdiere a ficþiunii.
Cititorul care intenþioneazã sã se apropie de aceastã carte aºa cum aº dori eu trebuie deci sã contribuie cu propriile sale amintiri, cu imaginea sa personalã despre
Marea Interioarã, sã coloreze cu ele textul pe care i-l ofer, sã mã ajute sã recreez
aceastã vastã prezenþã, ceea ce eu m-am strãduit cît am putut… Cred cã marea,
aºa cum o putem vedea ºi iubi astãzi, rãmîne documentul cel mai important asupra vieþii sale trecute“ (Braudel, 1949/1985, I, p. 35).
Oricîte influenþe am putea detecta — pe cele ale lui H. Berr ºi L. Febvre
neîndoielnic —, se simte glasul unei puternice personalitãþi ce remodeleazã
obiectul istoriei prin deschiderea spre „viaþa adevãratã, fecundã ºi viguroasã“
(ibidem, p. 39), construind o adevãratã arheologie a cunoaºterii prin ceea ce J. Le
Goff numea „o nouã concepþie a documentului (…), care nu e nevinovat, (…)
<trebuind astfel> destructurat pentru a-i dezvãlui condiþiile de producere, (…)
desluºind tãcerile istoriei“ (Le Goff, 1978b/1998b, p. 63); doar în acest fel „istoria aºezîndu-se la fel de bine pe golurile ca ºi pe plinurile care au supravieþuit“
(ibidem).
Între 1935 ºi 1937 F. Braudel a lucrat alãturi de viitorul ilustru antropolog
C. Lévi-Strauss în Brazilia, unde s-a iniþiat în comparativism ºi „istorie la scarã
mare“ (apud Riza, 1984, p. 397); depãrtarea de Europa dezvoltîndu-i reflecþia
integratoare, universalizantã. Rãzboiul intervine brutal în destinul sãu intelectual, cãci prin prizonieratul din Germania — de la Lübeck — va fi obligat sã
renunþe pentru cinci ani la biblioteci ºi arhive. „Scrisã în gînd“ (ibidem, p. 398),
„Mediterana“ anunþã un debut tîrziu (la 47 ani) ºi propagã un adevãrat ºoc epis-
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temologic. Rodul a douãzeci de ani de muncã neostenitã va constitui, probabil,
cel mai revoluþionar proiect istoriografic al secolului.
Sã privim, însã, ºi cãtre contextul stiinþific în care a fost inserat istoricul
francez, evidenþiind cele cîteva repere ale evoluþiei ºcolii care nu pot fi despãrþite de strãdaniile tutelare ale lui F. Braudel. Astfel, perioada imediat postbelicã
este cea în care se produce o adevãratã renaºtere instituþionalã — revista se transformã în Annales. Economies. Sociétés. Civilisations ºi se creeazã grupul de cercetare a Secþiei a VI-a din cadrul École Pratique des Hautes Études. Totodatã, se
petrece „predarea de ºtafetã“ efectivã dupã moartea lui L. Febvre (1956), cînd
F. Braudel preia conducerea Analelor. Anul 1949 este hotãrîtor: atunci publicã
„Mediterana“, pledînd pentru o comunicare fecundã a istoriei cu ºtiinþele sociale ºi criticînd istoria narativã, acea „istorie care istoriseºte“ („l’histoire historisante“), cum ar fi spus L. Febvre (apud Duþu, 1982, p. 17).
În 1958 F. Braudel redacteazã articolul program al noii orientãri: „Istorie ºi
ºtiinþe sociale. Durata lungã“ („Histoire et Sciences Sociales. La longue durée“)
(Braudel, 1958/1996). Simbolic, întrucît contravenea prin poziþia sa curentului
pozitivist, încã dominant în mediul academic, i se refuzã un post de profesor la
Sorbona, dar i se admite un angajament la Collège de France. Eforturile sale ºi
ale grupãrii pe care a patronat-o au „transformat ºcoala francezã de istoriografie
în cel mai reformator proiect epistemic pe terenul istoriei, luînd locul ocupat
altãdatã în Europa de cãtre ºcoala germanã ca pepinierã de istorici“ (Momigliano,
1961, apud Riza, 1984, p. 414).
În 1950, adresîndu-se în discursul inaugural la Collège de France,
F. Braudel avertiza cã: „asemenea vieþii, istoria ne apare ca un spectacol nestatornic, în miºcare, plin de întrepãtrunderea problemelor ce se împletesc strîns ºi
care poate lua, pe rînd, sute de chipuri diverse ºi contradictorii întãrind ideea
multiplicitãþii perspectivelor“ (Braudel, 1950/1996, p. 20), iar „tentativele de a
reduce multiplul la simplu sau aproape simplu au însemnat o îmbogãþire fãrã
precedent a studiilor noastre istorice, de un secol încoace. Ele ne-au condus progresiv pe drumul depãºirii individualului ºi evenimentului, depãºire de mult prevãzutã, presimþitã, întrevãzutã, dar care se împlineºte, pe de-a-ntregul, tocmai
sub ochii noºtri... Noi nu mai credem în cultul acelor semi-zei sau, mai simplu,
suntem împotriva afirmaþiei unilaterale a lui Treitschke: «oamenii fac istoria».
Nu, istoria face la rîndul ei pe oameni ºi plãmãdeºte destinul lor — istoria anonimã, profundã ºi adesea tãcutã, al cãrui nedefinit, dar imens domeniu a sosit
momentul sã-l abordãm. (...) Dificultatea nu constã în concilierea, pe planul principiilor, a istoriei individuale cu istoria socialã; dificultatea constã în a simþi ºi pe
una ºi pe cealaltã concomitent (subl.ns.)“ (ibidem, pp. 21–22).
Alãturi de colegii sãi de idei din a doua generaþie „Annales“, C. Morazè,
P. Vilar, E. Labrousse, gînditorul francez refuzã tentaþia structuralistã atît de în
vogã în epocã ºi promoveazã un mesaj orientat înspre un dialog viu, nehegemo-
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nic cu celelalte ºtiinþe sociale în cîmpul istoriei. Din aceastã dospire se va naºte
tendinþa cea mai puternicã a istoriografiei contemporane: colaborarea conceptualã ºi metodologicã a istoriei cu ºtiinþele sociale care erau considerate odinioarã antiteza ei (Duþu, 1985b); „acesta este, în sensul cel mai larg al termenului,
aportul esenþial al ºcolii, despre care aduc mãrturie mulþi istorici care nu þin
direct de ea“ (Barraclough, 1980, p. 178). În egalã mãsurã, demersul lui
F. Braudel va fi decisiv în reorientarea cunoaºterii istoriografice cãtre uman, cãtre
„bogãþia omeneascã excepþionalã (…) a ºantierelor istoriei“ (Braudel, 1949/1985,
I, p. 38). Astfel, „Analele au dotat Franþa cu un model de schimburi între sociologie ºi istorie (...) infinit mai subtil decît varianta americanã“ (Momigliano,
1979, apud Riza, 1984, p. 412).
Anul 1958 aduce cu sine ºi o importantã clarificare, o datã cu publicarea
articolului programatic al celei de-a doua generaþii de analiºti (Braudel,
1958/1996), în care, plecînd de la ansamblul de concluzii al primei ediþii a
„Mediteranei“, F. Braudel realizeazã o adevãratã sintezã retrospectivã a achiziþiilor ºi împlinirilor ªcolii Analelor, criticînd sever istoria evenimenþialã — cu al sãu
„eveniment exploziv, noutate sunãtoare (...) a cãrui fumãrie abuzivã umple
conºtiinþa contemporanilor“, acel „timpul scurt“ care devine astfel „cea mai
capricioasã ºi înºelãtoare dintre durate“ (ibidem, p. 45) — ºi oferã poate cea mai
celebrã definiþie a mentalitãþii: „prisons de la longue durée“ (ibidem, p. 51),
închisori ale gîndului, ale vieþii spirituale, care au o mare inerþie în timp.
Autorul recepteazã chiar ºi pericolul care provine dinspre recitativul conjuncturii, al ciclului ce se poate substitui unui nou fenomen evenimenþial, care se
regãseºte în „patetismul economic de duratã scurtã“, reiterînd „pateticul politic
de modã veche“ (ibidem, p. 48). În contrast cu timpul evenimenþial, durata lungã
permite relevarea fenomenelor ample, a modelelor, structurilor ºi seriilor ce se
combinã în aluatul istoriei. Nu întîmplãtor, J. Le Goff va aprecia cã „cea mai
fecundã perspectivã definitã de pionierii istoriei noi a fost cea a duratei lungi“
(Le Goff, 1978b/1998b, p. 54), invitînd la reluarea dialogului cu celelalte ºtiinþe
sociale, preocupate îndeosebi de construirea unor „modele, de descoperirea unor
continuitãþi ºi vãzînd perspectiva istoricã ca pe un nesfîrºit tunel tenebros în care
calamitãþi de tot soiul pun piedici nu numai omului abstract pe care-l menþineau
în centrul preocupãrilor lor, ci ºi unei observaþii netulburate a lui“ (ibidem,
p. 56). F. Braudel afirmã categoric necesitatea limbajului comun ºi a reconcilierii: „Aº dori ca ºtiinþele sociale sã înceteze, provizoriu, sã tot discute în legãturã cu
frontierele lor reciproce, cu ceea ce este sau nu este ºtiinþã socialã, cu ceea ce este
sau nu structurã… Sã încerce mai degrabã sã traseze, de-a lungul cercetãrilor
noastre, liniile, dacã existã pe acolo linii, care ar orienta o cercetare colectivã, ºi,
tot aºa, temele care ar îngãdui sã fie atinsã o primã convergenþã. Aceste linii, eu
personal le-aº numi: matematizare, reduceri la spaþiu, duratã lungã... Adicã acele
abstracþii care, pe poarta duratei lungi, deschisã de ea, au intrat în perimetrul
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istoriei, înþeleasã (...) ca un ansamblu al ansamblurilor (subl.ns.)“ (Braudel,
1958, apud Riza, 1984, p. 413).
Spirit de luptãtor, urmînd aceste deziderate, liderul celei de-a doua generaþii a ºcolii de la Annales avea sã publice în anii ce-au urmat un nou tip de
manual ce retrãgea din prim-planul predãrii istoriei evenimentul în dauna structurilor. Astfel apare în 1963 ºi în ediþii revizuite succesive, în 1966, 1975 ºi 1987,
„Gramatica civilizaþiilor“ (Braudel, 1987/1994), stîrnind un val de proteste din
partea unui mediu conservator prin excelenþã — învãþãmîntul preuniversitar. Dar
F. Braudel nu a fost omul unei singure cãrþi, cãci, pe lîngã reeditarea refãcutã ºi
limpezitã a „Mediteranei“ (1966, ediþia a doua; 1976 ediþia a treia), el redacteazã
alte douã studii fundamentale. Ne referim, în primul rând, la „Civilizaþie materialã, economie ºi capitalism. Secolele XV-XVIII“ (Braudel, 1979a/1984a,
1979b/1984b, 1979c/1989), în care autorul evidenþiazã tipologiile istorice care se
nasc din dinamismul confruntãrii dintre economie ºi civilizaþie, dintre viaþa
materialã ºi cea spiritualã, gînditã sub semnul semanticii jocului. Încercînd sã
construiascã un demers la întîlnirea dintre social, politic, economic ºi cultural, cu
uneltele metodei comparative, din „perspectiva duratei lungi“ (Braudel,
1979b/1984b, p. 8), a rezultat o carte-bilanþ „la jumãtate de drum între istorie,
inspiratoarea dintîi, ºi alte ºtiinþe despre om“ (ibidem, p. 9). Meritã semnalatã, în
al doilea rând, sinteza pe care viaþa nu i-a mai dat rãgazul s-o termine:
„Identitatea Franþei“, apãrutã postum, în 1986, carte de mare respiraþie intelectualã, în care plecînd de la deviza lui Marc Bloch: „Nu existã o istorie a Franþei.
Nu existã decît o istorie a Europei“ (apud Aymard, 1987/1994, p. 18), dezvãluie
un tablou amplu, integrator, care îl determinã sã adauge: „Nu existã o istorie a
Europei, existã o istorie a lumii“ (ibidem).
În pofida individualitãþii fiecãrei cãrþi, toate revin, ciclic, la marile teme din
„Mediterana“, completîndu-le neîncetat. Este ºi motivul pentru care vom stãrui
asupra primului, dar mereu îmbogãþitului sãu volum. Concepþia istoricului francez din lucrarea de referinþã a carierei sale intelectuale ar putea fi reunitã într-o
dispunere conceptualã triadicã, ce furnizeazã o temporalitate multiplã, alcãtuitã
din permanenþe, modelate de cadrul geografic, climã, cãi de comunicaþie, apoi
din conjuncturi, ilustrate prin cicluri economice ºi demografice, ºi, în sfîrºit, din
evenimente, acele „scurte licãriri ce abia se nasc pentru a se întoarce în noapte ºi
adesea în uitare“ (Braudel, 1949/1986, V, p. 6), „talazurile pe care mareele le ridicã prin frãmîntarea lor intensã“ (ibidem, I, p. 42), ce formeazã cadrul individual,
toate aºezate într-o dispunere piramidalã, întocmai ca în figura nr. 1.
Se cuvine subliniat cã în scrierile sale memorabilã rãmîne metafora mãrii,
care îmbinã „valurile“ evenimentului, „istoria încã fierbinte“ (Braduel,
1949/1985, I, p. 42) cu jocul subtil ºi misterios al „undelor“, ce reprezintã adîncul permanenþelor. Istoria tradiþionalã, sugereazã istoricul ªcolii Analelor, n-a
rãmas decît la nivelul „valului“, ignorînd sursa ascunsã ºi profundã a acestuia.
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— evenimente.................................................................……….. timpi rapizi, „nervoæi, febrili”, individuali

— conjuncturi..........................................................................………………..…….. timp bi sau tri decenal

— durata lungÁ..............................................................……......... .. timp lent, geografic, „mineral”, colectiv,
multisecular

Figura nr. 1 Modelul triadic al duratei în „Mediterana“ (Braudel, 1949/1986)

Care este, însã, rolul constantelor? „Aceste cadre permanente, societãþi conservatoare, economii, prizoniere ale neputinþei, civilizaþii care rezistã secolelor, toate
aceste moduri îngãduite de a jalona o istorie în profunzime dau, dupã pãrerea
mea, esenþialul din trecutul oamenilor (subl.ns.), cel puþin pînã astãzi, în 1966,
(data celei de-a doua ediþii a „Mediteranei“, n.ns.) ne place sã considerãm ca
fiind esenþial. Dar acest esenþial nu reprezintã totul...“ (Braudel, 1949/1986, V,
p. 6), întrucît nu putem sã alungãm din cîmpul studiului formele de exprimare
trecãtoare din registrul evenimentelor, cãci „fiecare dintre ele, oricît ar fi de efemere, aduc o mãrturisire, lumineazã un colþ al peisajului, uneori mase profunde
ale istoriei“ (ibidem, p. 7).
Ni se deschide, prin urmare, accesul cãtre o temporalitate alternativã, fiecare fapt particular ºi agent social care-l însoþeºte fiind încadrat într-o structurã
etajatã tripartitã a duratei: etajul esenþial — durata lungã — se aflã la baza piramidei, ce conþine în zona medianã timpul decenal ºi tridecenal al conjuncturilor
ºi, în vîrf, evenimentul. Timpul acesta lent, geografic, mineral ºi colectiv se descompune printr-o subtilã alchimie în timpi rapizi, nervoºi, febrili ºi individuali.
De asemenea, istoricul francez nu înceteazã sã sublinieze rolul lentorilor
istoriei, al constrîngerilor inerþiale: „Este un fapt cã fiecare univers cu o populare densã a elaborat un grup de rãspunsuri elementare ºi o tendinþã supãrãtoare
de a rãmîne în ele, din cauza forþei de inerþie (subl.ns.) care este unul din marii
fãuritori de istorie“ (Braudel, 1979a/1984a, II, p. 361).
Prin ce se caracterizeazã, aºadar, strãdania lui F. Braudel ºi ce resurse conceptuale suntem încredinþaþi cã le vom putea valorifica în cadrul lucrãrii noastre?
Îndeosebi se cuvine sã invocãm capacitatea conceptelor pe care le-a îngemãnat
de a ilumina permanenþele socialului, identificate în structurarea triadicã a duratei, plasînd istoria în cadrul ei natural. În egalã mãsurã, ne referim ºi la tonul comprehensiv al scrierilor sale, care este profund umanizant, prin sublinierea necontenitã a rolului hotãrîtor al vocilor istorice de plan secund. Astfel, la întîlnirea dintre presiunile structurilor materiale ºi ale celor mentale, istoria poate fi cititã dincolo de aparenþa evenimenþialã, asigurîndu-ºi izbînda simbolicã în examenul
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dificil la care a fost provocatã de celelalte ºtiinþe socio-umane: pe aceastã cale,
abordarea istoricã a asimilat deplin adevãrata ei substanþã, socialul, împlinind
ceea ce pentru generaþia pãrinþilor fondatori era doar o speranþã. Astãzi nu mai
existã istorie socialã, cãci istoria nu poate fi decît socialã, pentru a prelua fericita
„sentinþã“ a lui A. Riza (1985, p. 415). ªi ne mai rãmîne sensul imprimat de
aceastã „revoluþie“ îndreptatã cãtre o ºtiinþã socialã globalã a oamenilor, ancoratã
în dilemele prezentului, care aflã rãspunsurile despre traumele trecutului nu doar
printre rafturile bibliotecilor sau ale arhivelor, ci „aruncîndu-se“ în viaþa profundã, însã tumultoasã ºi de nestãvilit a civilizaþiilor pe care vrea sã le înþeleagã.
Reaºezînd faptul istoric în reþeaua complexã ºi plurivalentã care îi reconfirmã integralitatea, F. Braudel avea, încã de la prima sa carte, „sã surprindã, sã
ºocheze pe unii, sã fascineze pe mulþi ºi sã impunã o nouã viziune asupra istoriei“ (Aymard, 1983, apud Riza, 1984, p. 399). Astfel, generaþia braudelianã a contribuit substanþial la articularea unui limbaj comun al ºtiinþelor umane, cãrora
„istoria sã le aducã dimensiunea fundamentalã a timpului“ (ibidem, p. 414).
Înainte de a parcurge trãsãturile generaþiei „moºtenitoare“, se cuvine sã
evocãm alte douã nume de referinþã ale generaþiei secunde, care au avut un rol
determinant în recunoaºterea ºi afirmarea istoriei mentalitãþilor, ºi care, alãturi
de F. Braudel, au avut contribuþii substanþiale la îngemãnarea canonului Annales
(Wallerstein, 1993; Stoianovich, 1994): G. Duby ºi E. Labrousse.
Aºadar, E. Labrousse opteazã, alãturi de F. Braudel, pentru o abordare
macro-economicã asupra structurilor sociale prin analiza corelatã a tendinþelor
seculare ºi a conjuncturilor în volumul sãu „Istoria economicã ºi socialã a
Franþei“ (L’Histoire économique et sociale de la France“), recurgînd, asemeni
sociologilor, la statistica descriptivã pentru a încerca un rãspuns la întrebãrile:
„Cum sã cunoaºtem, ºi conform cãror ritmuri, dezvoltarea modernã (...), ºi ce
consecinþe a avut ea asupra grupurilor ce constituiau societatea?“ (Braudel,
Labrousse, 1977, I, p 12).
În ceea ce-l priveºte pe istoricul care realizeazã tranziþia între generaþii,
G. Duby (1961/1986), acesta instituþionalizeazã în mediul universitar perspectiva disciplinarã a ºcolii, înfiinþînd în 1956 prima catedrã de istoria mentalitãþilor la
Universitatea din Aix-en-Provence. În cadrul demersului sãu de cunoaºtere opteazã pentru conceptul de „mentalitate“, subsumat celui de „civilizaþie“, ºi subliniazã individualitatea noii istorii faþã de istoria „ideilor fãrã trup“, identificatã cu
istoria ideilor (Duby, 1961/1986, p. 940). Totodatã, medievistul francez se orienteazã metodologic înspre studiul imaginarului, „magazia de forme“ (Duby, 1971,
p. 89) moºtenitã de fiecare generaþie ºi stabileºte ca menire a istoriei mentalitãþilor surprinderea rolul imaginarului în dinamica socialã. Asupra acestui teritoriu
conceptual ce se asociazã subiectivitãþii sociale ne vom fixa precumpãnitor atenþia, deopotrivã în tratarea teoreticã ulterioarã a conceptului de mentalitate ºi a
ariei sale semantice, dar ºi asupra potenþialitãþilor aplicative ale speciilor imagi-
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narului, care ne vor cãlãuzi teoretic în stadiul ulterior al proiectului nostru, focalizîndu-ne îndeosebi asupra imaginarului social ºi imaginarului identitar.

2.2.3. Generaþia „revoltei“
Predarea urmãtoarei „serii“ a ºtafetei simbolice intergeneraþionale se petrece imediat dupã un alt cataclism social, asociat marilor tulburãri din 1968, cînd
se produce o respingere progresivã a istoriei totale braudeliene. Prin urmare,
rebeliunea studenþeascã aduce cu sine intrarea în scenã a celei de-a treia generaþii, care îºi manifestã curînd predilecþia pentru istoria pragmaticã, particularã,
ce ia locul holismului conceptual ºi metodologic anterior. Liderii acestei generaþii cultivã un respect reînnoit pentru istoria narativã, istoria politicã ºi istoria
imediatã, contemporanã, înregistrîndu-se o importantã mutaþie dinspre
construcþia ce-ºi propunea înþelegerea totalitãþii (proprie modelului lingviºtilor),
înspre deconstrucþia ca exerciþiu intelectual (proprie literaturii).
Noul proiect al Analelor se încadreazã în ceea ce s-a numit în epocã „rebeliunea împotriva «pãrinþilor»“: De Gaulle la nivel naþional, Braudel la nivelul disciplinei istorice (Wallerstein, 1993, p. 17). Totodatã, treptat, istoricii Analelor se
identificã cu ideile liberale, începe era post marxistã, se respinge cu tãrie orice
fel de determinism tare ºi se îndreaptã atenþia înspre grupurile marginale (ereticii, evreii, imigranþii, femeile) ºi înspre suprastructurile ideologice (Stoianovich,
1994, p. 39). Dupã 1968 influenþa ªcolii de la Annales sporeºte continuu, propagîndu-se ºi în regiunile unde a întîmpinat rezistenþã (precum spaþiul
anglo-saxon, Germania) ºi se difuzeazã cu sporitã vitalitate în zona culturalã
francezã (Europa latinã, Quebec).
Simbolic, în 1968 F. Braudel cedeazã conducerea unicã a Analelor unui
comitet colectiv coordonat de liderii marcanþi ai celei de-a treia generaþii: J. Le
Goff ºi E. Le Roy Ladurie. În aceeaºi perioadã, în 1970, are loc ultima mare construcþie instituþionalã a Analelor — La Maison des Sciences de l’Homme — administratã de F. Braudel pînã la moartea sa (1985), apoi de I. Wallerstein ºi
M. Aymard (în prezent). Meritã semnalat cã, în acelaºi registru instituþional, în
1975 EPHE (École Pratique des Hautes Études) se transformã în EHESS (École
des Hautes Études en Sciences Sociales), devenind cea mai prestigioasã ºcoalã de
ºtiinþe sociale din spaþiul francofon. De asemenea, cã în noul context epistemologic al vremii se naºte o crizã de identitate, ilustratã îndeosebi prin îngusta profesionalizare ºi tendinþa spre fragmentare (émiettement), ºi se produce o regrupare tematicã înspre studiul mentalitãþilor, alãturi de o expansiune deosebitã a
cercetãrilor empirice. În egalã mãsurã, se încurajeazã o colaborare strînsã cu
antropologia ºi cu tot ansamblul cunoaºterii asociat sferei simbolice, ce urmeazã
„spiritul inclusivitãþii“ (Stoianovich, 1994, p. 40).
Dar tendinþa majorã care meritã evidenþiatã ne indicã faptul cã istoricii francezi grupaþi în jurul ºcolii de istorie a mentalitãþilor au dezvoltat neîntrerupt pro-
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gramul iniþial, lãrgindu-i intenþiile, diversificîndu-i acþiunile, nuanþîndu-i aparatul conceptual, chiar dacã dialogul cu precursorii a fost, în cadrul acestei generaþii, cel mai tensionat. În cele ce urmeazã vom prezenta douã „voci“ puternice
ºi clare în dezbaterea lansatã în jurul programului Annales. În primul rînd se
cuvine sã-l amintim pe istoricul ce asigurã „tranziþia generaþionalã“ (Duby,
1967/1987, 1977/1992, 1978/1998, 1980/1996; Duby, Ariès, 1985–1987/1995–1997)
care ne atrage atenþia cu o expunere sintezã, deseori evocatã ca fiind referenþialã
în evoluþia „noii istorii“ (1961/1986). El subliniazã, pentru început, caracterul de
noutate al investigãrii mentalitãþilor. Vocaþia ei este una de întîlnire disciplinarã,
întrucît, fiind preocupatã de studiul comportamentelor ºi atitudinilor mentale,
apare naturalã înclinaþia unei colaborãri cu psihologia, dar ºi cu sociologia, lingvistica ori semiotica. Totodatã, G. Duby realizeazã distincþia între explicaþia istoricã psihologizantã ºi cea exclusiv psihologicã, cea din urmã, „«psihologia»,
venind din afarã, ca element de explicaþie ºi de interpretare subiectivã“ (Duby,
1961/1986, p. 937). Autorul francez prezintã, mai apoi, drumul deseori sinuos
cãtre o istorie a mentalitãþilor. Doar o datã cu secolul al XVIII-lea se poate vorbi
de o preocupare sistematicã de observare a modificãrii atitudinii psihologice a
oamenilor pe mãsura avansãrii cursului istoriei. Dominantã rãmîne, însã, multã
vreme istoria ca teatru, drama în care sunt prezenþi doar cîþiva protagoniºti de
prim-plan, de unde ºi destinul istoriografic remarcabil al conceptului de personaj istoric. De abia cu primele decenii ale secolului XX se realizeazã transferul
dinspre un obiect istoric din registrul excepþionalului, exemplarului, înspre o
istorie a oamenilor obiºnuiþi, o istorie a grupurilor ºi miºcãrilor colective. La originea unei astfel de mutaþii se situeazã neîndoielnic É. Durkheim, care lanseazã
termenul de conºtiinþã colectivã, o „noþiune grosierã, dar stimulativã“ (apud
Duby, 1961/1986, p. 940), ori C. Blondel, care, redactînd în 1928 o „Introducere
în psihologia colectivã“ („Introduction à la psychologie collective“), nuanþa valenþele noului concept, subliniind cã „nu se pune problema sã ne înverºunãm sã
determinãm de plano maniere universale de a simþi, de a gîndi ºi de a acþiona“
(ibidem, p. 941), ci sã identificãm condiþionãri locale, datorate profilului unei
anumite societãþi. Pe aceastã cale vor apãrea cãrþile întemeietoare ale istoriei
mentalitãþilor ºi se va naºte ªcoala de la Annales, L. Febvre ºi M. Bloch fiind primii cercetãtori care refuzã imperialismul evenimenþialului ºi proclamã superioritatea unei istorii sociale.
G. Duby accentueazã, de asemenea, nevoia de conlucrare metodologicã cu
psihologia socialã, îndeosebi prin preluarea unor tehnici de observaþie ºi a unor
mijloace deja asimilate performant de disciplina vecinã (precum interviul sau
chestionarul). Recurgînd la o astfel de contaminare de metode ºi tehnici, ce
urmãreºte scrierea unei istorii a atitudinilor mentale ºi a comportamentelor
colective, se poate lãrgi considerabil cîmpul de observaþie al istoricului. Vitalã
devine înþelegerea dialogului identitate-alteritate, subiect-obiect istoric, a cadre-
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lor de afectivitate mentalã, anticipînd mutaþiile epistemologice postmoderne,
unde subiectul dialogheazã cu obiectul studiului sãu într-un context de incertitudine negociind mereu sensurile, asigurînd dialectica subtilã de a exersa „o psihologie socialã ce se prelungeºte natural într-o istorie a mentalitãþilor (subl.ns.),
care nu este altceva decît observarea, dar de la distanþã foarte mare ºi pe alte ritmuri, a situaþiilor, relaþiilor între persoane ºi grupuri ºi modificãrilor acestora“
(ibidem, p. 944).
O deschidere spre sociologie este, de asemenea, indispensabilã. Evitînd o
istorie a excepþionalului, se impune identificarea centrelor culturale, a punctelor
lor de iradiere, care penetreazã în profunzime. Bunãoarã, se vizeazã, prin intermediul unor anchete, surprinderea asumãrii unor noi obiceiuri, a dezvoltãrii
unor noi practici, pe scurt, a asimilãrii „noului“ în funcþie de diferitele medii
sociale ºi de diferitele ritmuri ale vieþii. Aºadar, ne aflãm în faþa unei valorificãri
a cadenþelor diferite, a celor trei ritmuri temporale descrise de F. Braudel
(1949/1985–1986, 1958/1996), iar pentru fiecare nivel apare necesitatea realizãrii
unui demers metodologic particular, adecvat acestor cadenþe.
Conceptele cheie care se aratã susceptibile de a fi operaþionalizate sunt,
înainte de toate, cele reunite în jurul nucleului funcþional denumit de L. Febvre
(1942/1996) utilaj mental. Urmînd îndemnul sãu „sã inventariem mai întîi în
detaliu, apoi sã recompunem pentru epoca studiatã materialul mental de care
dispuneau oamenii acelei epoci“ (Febvre, 1942, apud Duby, 1961/1986, p. 952),
acest „aluat“ mental s-ar compune din mai multe registre reunite. Astfel, autorul evocã limbajul, vocabularul, mijloacele de expresie dobîndite prin socializare,
ce impun colaborarea cu lexicologii ºi cu sociologii limbii, încercîndu-se identificarea afinitãþilor noþionale cu anumite cadre de viaþã (de exemplu, cînd apare o
expresie, un cuvînt, ce semnificaþie are la origini, cum se modificã, ce înclinaþii
de comunicare cu mediul social se stabilesc?). Un alt registru important este
constituit din procedeele de expresie cuantificabile sau unitãþile de mãsurã ale
timpului ºi spaþiului, care desemneazã un mod specific de situare în istorie (cine
ºtia sã socoteascã ºi cum; cît de însemnatã era raþionalizarea timpului ?); iar pe
aceastã cale se cere investigatã organizarea percepþiei, prin exersarea unei adevãrate istorii a percepþiei, deschizîndu-se acea suitã de studii captivante asupra
suportului sensibil al fiecãrei epoci ºi asupra modurilor în care „fiecare epocã îþi
fabricã mental propria-i reprezentare“, evocate de L. Febvre (1942/1996, p. 24)
în „Rabelais“. Trebuie, în egalã mãsurã, urmãrite ºi semnificaþiile atribuite de
subiecþii istoriei regimului matrimonial, alimentaþiei, igienei, regimurilor de viaþã,
istoriei economice, doar toate la un loc izbutind sã contureze portretul mental global al unei epoci ºi societãþi. Se mai cuvin cercetate modelele educaþionale,
printr-o adevãratã istorie a educaþiei în sensul cel mai larg, încercîndu-se dezvãluirea pattern-urilor de asimilare a modelelor culturale încã din copilãrie, a stabilirii locului copilului în familie, a tipului de familie (deschisã, largã sau închi-
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sã, restrictivã), a rolului grupurilor de co-vîrstnici, a modalitãþilor de instituþionalizare (cînd debuteazã educaþia prin ºcoalã ºi cum, ce fel de strategii pedagogice sunt folosite?), a formelor de educaþie a adulþilor. Nu poate fi uitatã într-o
istorie a mentalitãþilor convingãtoare strãdania de a identifica nodurile sociale de
comunicare, a prilejurilor de întîlnire — tîrgurile, pelerinajele, campaniile militare, caravanele negustoreºti, vocaþia cãlãtoriei de traversare a orizontului (apud
Leu, 1998b), impactul noilor mijloace de transport — a trenului, în principal —
în lumea modernã. De asemenea, se cuvin evidenþiate vehiculele culturii —
povestiri, predici, discursuri, texte de toate categoriile ºi calibrele, de la cele cu
coloraturã didacticã pînã la cele folosite în amvon sau academie; miturile ºi credinþele unei societãþi, reprezentãrile despre lume, viaþã, religie, politicã, însoþite
de tot cortegiul de ceremonial, rituri de trecere, „atelajul de convenþii expresive“
(Duby, 1961/ 1986, p. 961). În aceeaºi direcþie a cunoaºterii trebuie studiat imaginarul, privit ca registrul cel mai complex al mentalului colectiv propriu unei
societãþi, cel în care se exprimã tensiunea dintre ordinea trãitã ºi cea povestitã,
dintre real ºi ritual, pentru a prelua diferenþierea lui C. Lévi-Strauss (1955, apud
Duby, 1961/1986, p. 962). Astfel se vor descifra temele creaþiei colective ce dominã lumile imaginarului social, precum propagarea ideii de sãrãcie, care ipostaziazã o importantã mutaþie a secolului al XI-lea–al XII-lea. Provenind dinspre
mediul monastic, propagate de predicatorii vagabonzi heterodocºi, aceste idei
n-ar fi avut impactul cunoscut dacã nu s-ar fi întîlnit cu o largã aspiraþie colectivã, articulînd un metabolism imaginar neîntrerupt, care va hrãni ºi mitul cruciadei. Pe mãsurã ce noi formule ºi noi imagini sunt lansate, ele se vor împleti cu noi
temeri ºi expectaþii, modelînd o idee care va domina pentru secole imaginarul
social occidental (Duby, 1961/1986, p. 964).
A-l evoca pe G. Duby doar menþionîndu-i aceastã sintezã ar fi însã o decizie nemeritatã, cãci istoricul francez, care a profesat cãtre finalul carierei ºi la
Collége de France, a exercitat o influenþã considerabilã asupra dezbaterii intelectuale din cîmpul ºtiinþelor socio-umane. Prin mentalitate, noþiune ambiguã ºi
greu de acceptat într-un registru universitar, istoricul francez intenþiona sã dea
un conþinut concret celui de-al treilea termen introdus în subtitlul revistei
„Annales“ de L. Febvre — cel de civilizaþie. „Cel mai mare medievist“ al vremii
(apud Pessis-Pasternak, 1981, p. 12), titular al Catedrei de Istorie a Mentalitãþilor
ºi Istorie a Societãþii Medievale din 1970, se va întoarce ºi înspre „istoria bãtãlie“
(Duby, 1966/1986), reformînd-o, ºi se va preocupa de naºterea „primului umanism“, explorînd arta secolelor X-XV (Duby, 1981/1987).
Arta ºi reprezentarea artisticã îl înzestreazã pe G. Duby cu o nouã privire:
se desluºesc treptat, dar limpede, acele canale de dialog între „omul vremii sale“,
existenþa cotidianã ºi permanenþe. Aceastã moºtenire imagisticã asumatã de fiecare generaþie, ansamblul de imagini mentale care asigurã înþelegerea realitãþii
l-a determinat pe istoricul francez sã opteze, în cele din urmã definitiv, pentru
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termenul de imaginar în locul celui de mentalitate, fixînd ca scop esenþial al istoriei mentalitãþilor capacitatea ei de a dezvãlui rolul ºi „partea imaginarului în evoluþia societãþilor umane“ (Duby, 1961, apud Duþu, 1986, p. 10). Este ºi motivul
pentru care vom prelua acest concept puternic, care se aratã a fi unul integrator
ºi operaþional deopotrivã. Urmîndu-l, vom înþelege mai bine cã „totul se reduce
la a pune întrebãrile pe care nimeni n-a avut curajul sã le punã! Rãspunsurile
apar de la sine, apoi rãsar dintre rînduri!“ (Duby, 1980/1996, p. 25).
Cealaltã „voce“ puternicã am amintit-o deja, e cea a lui R. Mandrou
(1968b/1997), care reface bilanþul „Annales“, dar ºi cea care nareazã cu un ton
inconfundabil „o altã istorie a Franþei ºi a oamenilor ei“ (Mandrou, 1961, p. 12),
redactînd-o dupã o colecþie de fiºe ºi note lãsate de L. Febvre, pe care predecesorul sãu nu a mai avut ocazia sã o valorifice în ceea ce ºi-a propus: o „introducere în inteligenþa omului francez modern“ (ibidem, p. 9). Totodatã, autorul
lãrgeºte câmpul sintezei, iar volumul sãu „Introducere la Franþa modernã. Eseu
de psihologie istoricã, 1500–1640“ („Introduction à la France moderne. Essai de
psychologie historique, 1500–1640) ne prezintã în cele trei secþiuni tematice
„mãsura omului“, „mediile sociale“ ºi „tipurile de activitãþi umane“. Prima parte
ne construieºte portretul omului fizic ºi psihic, cu toate cortegiile de senzaþii ºi
pasiuni ce se împletesc, cu structurarea utilajului mental ºi a atitudinilor fundamentale. Partea secundã, ce vizeazã solidaritãþile sociale — precum familia sau
parohia (ca ºi comunitãþi fundamentale), sau regalitatea ºi grupurile de tineri, ori
festivitãþile (ca solidaritãþi temporale), este urmatã în partea finalã de descrierea
activitãþilor prozaice sau a celor care depãºesc imediatul, cititorul devenind martorul reflectãrii mentale a realitãþii, dar ºi al mecanismului de schimbare a reprezentãrii de cãtre realitate. R. Mandrou include la activitãþi prozaice: tehnicile
manuale, banii, jocurile ºi divertismentele — dansul ºi vînãtoarea; la depãºiri:
artele, umaniºtii, savanþii ºi filosofii, viaþa religioasã; iar la evaziuni: nomadismul,
lumile imaginare — teatrul, muzica, cãlãtoriile imaginare —, magia ºi moartea.
Acest sumar atît de divers, care sugereazã combustia oferitã de cercetarea
aplicatã, ne înzestreazã cu chipul unei lumi: Franþa perioadei studiate, cu trãsãturile comune ale agenþilor sociali — viziunile despre existenþã reunite în structuri mentale —, precum ºi climatele sensibilitãþii care ipostaziau diferite conjuncturi mentale. Strãdania sa de a reconstitui istoria europeanã prin grila psihologiei
istorice, a dinamicii reprezentãrilor mentale, a conceptelor, a structurilor, a viziunilor despre lume, a mijloacelor de comunicare intelectualã, nu s-a realizat pe
deplin, cãci în anii urmãtori preocupãrile sale s-au focalizat asupra istoriei politice sau asupra relaþiilor sociale ºi politice ale intelectualilor. Aceastã tendinþã
poate fi localizatã în studiile istoricului francez despre „bancherii Fugger“, progresul gîndirii europene din secolul al XVI-lea–al XVII-lea (când se produce trecerea de la umaniºti la oamenii de ºtiinþã), epoca agitatã a lui Ludovic al XIV-lea
sau prefacerile Europei secolului al XVIII-lea (apud Duþu, 19, p. 22).
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În bilanþul ’68, R. Mandrou (1968b/1997) redefinea în maniera lui L. Febvre
ºi G. Duby obiectivul istoriei mentalitãþilor, identificîndu-l cu „reconstituirea
comportamentelor, a expresiilor ºi a tãcerilor care traduc concepþiile asupra
lumii, sensibilitãþile colective, reprezentãri ºi imagini, mituri ºi valori recunoscute sau doar subînþelese de cãtre grupuri sau de cãtre întreaga societate, care
constituie conþinutul psihologiilor colective ºi care furnizeazã elementele fundamentale ale acestei cercetãri“ (ibidem, p. 436).
Astfel, noua disciplinã va trebui sã-ºi revendice deopotrivã domeniul
cunoaºterii sferei afective, a sensibilitãþii, a sentimentelor ºi pasiunilor individuale ºi colective, cît ºi cel al sferei intelectuale. Pornind de la premisa enunþatã de
M. Bloch (1955, p. 113): „Faptele istorice sunt prin excelenþã fapte psihologice“,
istoria mentalitãþilor îºi va îndrepta cãutãrile înspre teritoriile miturilor, iluziilor
colective, reprezentãrilor trecutului. Conceptele angrenate în acest demers
vizeazã aducerea laolaltã a viziunilor asupra lumii, regãsite în formula modurilor
de viaþã, dezvãluind totalitatea reprezentãrilor, dar ºi a comportamentelor sociale dominante (cum ar fi intensitatea ºi modul de articulare a solidaritãþii familiale ºi comunitare). O astfel de lecturã a socialului se desparte de cliºeele globalizante ºi îndeamnã la precauþie ºi nuanþãri. Doar în acest mod vom putea înþelege, bunãoarã, surprinzãtoarea remarcã a lui L. Febvre, conform cãreia „oamenii
secolului XVI erau mai degrabã auditivi decît vizuali“ (Febvre, 1942, apud
Nicoarã, 1997b, p. 110), sugerînd cã vederea definitã ca simþ intelectual, abstract
este o achiziþie mult mai tîrzie, fapt demonstrat ºi de P. Francastel (1972) în cercetãrile sale iconologice asupra artei medievale. Cãci într-un fel se situeazã în
lume ºi o percep cei ce aveau „urechea finã ºi ascuþitã“ ºi în acelaºi timp „vederea pãtrunzãtoare“, dar „nedespãrþitã de celelalte simþuri“ (Mandrou,
1968b/1997, p. 437), ºi, în alt fel, omul modern, care valorizeazã în sens raþional
imaginea ºi imperialismul ei. Totodatã, se cer investigate structurile mentale, care
asigurã stabilitate peste secole unei anumite reprezentãri. Un exemplu sugestiv
îl constituie tema cãrþii deja invocate a lui M. Bloch (1924/1997), care argumenteazã durabilitatea caracterului supranatural atribuit puterii regale în Anglia ºi
Franþa, din Evul Mediu timpuriu pînã în zorii epocii contemporane. Este important, în egalã mãsurã, de dezvãluit conjuncturile mentale reunite în climatul unei
epoci. Marea spaimã din 1789 este un exemplu convingãtor, dovedind cum se
preschimbã societatea printr-un astfel de val de neliniºte colectivã, atunci cînd
ºtirile cele mai absurde erau crezute ºi declanºau violenþe extreme. O ilustrare în
acest registru poate fi ºi descrierea, pentru noi, a atmosferei unei epoci tragice,
precum cea a primului rãzboi mondial ºi a pãcii de la Buftea-Bucureºti, sau a
celei din vara anului ’40, cu rãvãºitoarele ei cedãri, precum ºi, la celãlalt pol,
atmosfera de exuberanþã nelimitatã imediat de dupã Marea Unire. Fãrã înþelegerea puterii sociale remarcabile a acestor cadre mentale conjuncturale, înþelegerea unei epoci ºi a unei societãþi nu poate fi decît deformatã.
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Alte concepte subordonate care se cer angrenate în demersul de cunoaºtere
propriu istoriei mentalitãþilor sunt cele provenite dinspre psihologia socialã
(identificare, sublimare, comparaþie, simulare, discriminare), ce-ºi dobîndesc
firesc „drept de cetate“ (ibidem, p. 438) în vocabularul istoricilor printr-o fertilã
contaminare.
Aºadar, tocmai în reconstituirea utilajului mental printr-un joc complex,
prin descifrarea modurilor de a gîndi, a ideilor „absorbite“ ºi a concepþiilor fundamentale despre spaþiu, timp, naturã, comunitate ºi diversitate, deci a structurilor mentale care ordoneazã subiectivitatea socialã a fiecãrui grup important ºi
prin extragerea substanþei climatului sensibilitãþii, a conjuncturilor în care se
cufundã o societate la un moment determinat al evoluþiei sale, a atmosferei mentale ce-o caracterizeazã, poate fi cunoscut chipul sãu autentic (Mandrou, 1974).
Pentru ca demersul sã fie împlinit este necesar, însã, ca istoria mentalitãþilor
sã-ºi dezvolte cunoºtinþe clare despre natura umanã ºi despre modelele de umanitate, precum ºi instrumente adecvate investigãrii peisajului mental al societãþilor trecute (Mandrou, 1968a, pp. 289–290). Aceastã invitaþie, lansatã în 1968, se
sprijinea deja pe o maturizare conceptualã ºi instrumentalã ce nu putea fi revendicatã de predecesorii sãi — este ºi motivul pentru care, la începutul deceniului
opt al secolului curînd încheiat, istoria mentalitãþilor se defineºte ca un pol de
atracþie ºi acþiune remarcabil.
Acest climat intelectual fertil va oferi noi sinteze: cele mai interesante aparþin lui A. Dupront (1970), P. Ariès (1978/1998) ºi T. Stoianovich (1976, 1994).
Rezumîndu-le, ar merita sublinat cã A. Dupront reaminteºte contribuþiile
înnoitoare ale lui G. Duby, P. Chaunu, R. Mandrou ori A. Chastel, care au îmbogãþit „viziunea istoriograficã cu acea dimensiune a interiorului fãrã de care omul
rãmîne absent în propria sa creaþie“ (Dupront, 1970, p. 381) ºi invitã la recuperarea oralitãþii în viaþa societãþilor, precum ºi reinserarea în cîmpul investigaþiilor
a evenimentelor extraordinare, doar astfel putîndu-se capta omul dintr-o istorie
ce poate eºua printr-o excesivã sistematizare. Trebuie þinut cont de faptul cã „pe
de o parte, (...) pînã azi, materialul scris constituie documentul cvasi-exclusiv al
conºtiinþei istoriografice, fãcînd din expunerile noastre istorii ale celor care scriu,
ºi nu istorii ale celor mulþi care vorbesc sau tac (subl.ns.); pe de altã parte, acþiunea maleficã discret implicatã, dar nu mai puþin pernicioasã, <conduce la> acea
operaþie de transformare a evenimentului istoric sau a unui fapt prin inserarea lui
în continuitatea unui recitativ istoric (subl.ns.), unde din singular ºi unic, deci
extraordinar, el devine parte din ordinarul artificial al unei normalitãþi denumite
istorie“ (ibidem, p. 380). Acest tip de abordare se dovedeºte a fi cu atît mai necesar cu cît societatea studiatã poartã cu ea puternice atribute ale arhaicitãþii, ale
modelelor tradiþionale — societatea româneascã, bunãoarã, s-ar încadra precumpãnitor în aceastã tipologie. Readucerea la luminã a lumii care tace ºi regãsirea
diversitãþii culturilor se poate împlini numai prin dialogul cu antropologia cultu-
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ralã. Stratul oralitãþii, descoperit chiar ºi la societãþi ce se considerau evoluate, a
impus reconvertirea metodologiei prin împrumuturi dinspre antropologie ºi etnologie (cercetarea povestirilor, basmelor ºi poemelor populare, studierea meºteºugurilor cu caracter artistic: þesutul, olãritul, al habitatului — construcþia caselor ºi dispunerea lor —, interviurile cu oamenii simpli din cadrul comunitãþilor
tradiþionale). O astfel de incursiune va inaugura E. Le Roy Ladurie (1966) într-o
carte ce a avut un larg ecou în epocã — nu doar printre specialiºti —, în care descrie viaþa unei comunitãþi dintr-o regiune muntoasã a Franþei secolului al
XVI-lea, desluºind ansamblul de reprezentãri ºi atitudini fundamentale ce o
caracteriza, ori C. Ginzburg (1976/1997) zugrãvind universul unui om obiºnuit,
morarul Menocchio, în pragul Evului Mediu. Aceastã tendinþã va contribui la mai
buna cunoaºtere a culturilor ºi a relaþiilor reciproce, la stabilirea raporturilor dintre cultura elitelor ºi cultura satelor în societatea occidentalã prin surprinderea
infiltrãrii credinþelor ancestrale în mentalul colectiv ºi, în sfîrºit, va reevalua rolul
imaginilor în dialogul cultural (Trenard, 1968, pp. 695–697; Reichhardt, 1978,
pp. 130–166).
Oricum, militînd pentru o reîmprospãtare metodologicã, A. Dupront construieºte o adevãratã pledoarie în favoarea nevoii de comunicare între istoria
mentalitãþilor ºi istoria culturii, care „deblocheazã ceea ce poate deveni static,
cristalizat, într-o istorie a mentalitãþilor prea stabile“ (Dupront, 1970, p. 395),
explicând astfel contactele dinamice între culturi ce remodeleazã universul mental al societãþilor.
P. Ariès (1978/1998) prezintã sintetic istoria mentalitãþilor printr-un articol
de enciclopedie, contextualizînd naºterea noii istorii, urmãrindu-i evoluþia, semnalînd importanþa achiziþiilor dinspre domeniul economic ºi demografic. Se distinge cerinþa de a limpezi chiar conceptul de mentalitate ºi de a stimula înregistrarea diferenþierilor sociale. Omul modern, susþine autorul, e tot mai preocupat
de experienþele trecute, iar acestea pot fi reînsufleþite prin operaþionalizarea
„noii idei de timp“ (ibidem, p. 178), sistematizatã într-o lucrare bilanþ ulterioarã
(Ariès, 1986/1997).
T. Stoianovich (1976, 1994) s-a pronunþat ºi el asupra specificului evoluþiei
istoriei mentalitãþilor, parcurgând fazele postbelice de creºtere a ºcolii. Astfel,
putem urmãri cum dupã 1946 miºcarea din jurul revistei a fost instituþionalizatã
prin crearea noii secþii — Sixième Section — la École Pratique des Hautes Études, prin care „Annales“ impune propria sa paradigmã, construind o „matrice
autonomã a disciplinei“ (apud Duþu, 1982, p. 24). Caracterizând-o,
T. Stoianovich reþine trei accente distincte ce o particularizeazã: în primul rînd,
viziunea funcþionalist-structuralistã asupra istoriei; apoi, deschiderea integratoare spre istoria globalã ºi, în sfîrºit, mutaþia survenitã în cadrul celei de-a treia
generaþii prin deplasarea explicaþiei dinspre structuri cãtre funcþii, realizatã de
istoria serialã.
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Analizînd, în primul registru amintit mai sus, tipul de demers realizat de
exponenþii ºcolii, se poate evidenþia cum operatorul structuralist-funcþionalist
desparte demersul istoriografic de „istoria exemplarã (...), care selecta elemente
relevante pentru a discredita trivialul ºi a face sã strãluceascã datul glorios sau
pentru a atrage atenþia asupra erorilor ºi ororilor“ (Stoianovich, 1976, p. 239).
Noua istorie se îndepãrteazã ºi de abordarea evoluþionistã care formuleazã legi
generale ale dezvoltãrii societãþilor, preferând grila de înþelegere braudelianã,
privilegiind comunicarea (nu întîmplãtor emblema revistei devine Hermes) ºi
studierea cãilor de circulaþie a bunurilor. Nu este neglijatã nici zeiþa vetrei,
Hestia, motiv pentru care în cercetãrile concrete au fost atraºi alãturi de istorici
ºi folcloriºti, etnologi ori antropologi. Toate informaþiile culese sunt puse în slujba dezvãluirii structurilor care se îngemãneazã într-o adevãratã arhitecturã a civilizaþiilor.
În cel de-al doilea registru al evaluãrilor, se semnaleazã impunerea unei tendinþe totalizatoare, ce se proiecta îndeosebi în descifrarea acestei arhitecturi:
unele structuri evolueazã pe ritmurile duratei lungi, în timp ce altele cunosc o
reaºezare rapidã. Nivelele temporale triadice au permis înþelegerea dinamicii
societãþilor într-un mod radical diferit de cel liniar al istoriei ºi sociologiei tradiþionale. Deschiderea nu se produce doar în adâncime, ci ºi în plan orizontal, tot
mai multe arii de culturã întrînd în sfera de preocupare a analiºtilor sociali.
Cît priveºte registrul legat de dinamica ºcolii, se poate remarca o mutaþie
importantã ce se iveºte o datã cu deplasarea acþiunii operatorului de la structuri
spre funcþii. Istoria serialã — gânditã de P. Chaunu (1978) ºi prefiguratã de
A.D. Xenopol — reinterpreta dispunerea nivelelor temporale, care n-ar putea fi
înþelese fãrã asocierea nivelelor istoriei seriale — cel economic, social ºi mental.
Privilegierea operei lui F. Braudel în dauna ideilor fondatoare ale lui L. Febvre ºi
M. Bloch, dar ºi a celorlalte curente ce coexistã în cadrul proiectului „Annales“,
nu-l împiedicã pe autor sã concluzioneze aproape ecumenic: „Paradigma
Analelor constituie o investigare a modului în care funcþioneazã unul din sistemele unei societãþi sau o întreagã colectivitate, luând în considerare multiplele ei
dimensiuni temporale, spaþiale, umane, sociale, economice, culturale ºi
evenimenþiale“ (Stoianovich, 1976, p. 236).
Un exponent de frunte al noii generaþii este, fãrã îndoialã, P. Chaunu.
Amintit deja în rezumatul nostru, el a participat la remodelarea celui de-al treilea operator al paradigmei Annales. În „Istorie cantitativã. Istorie serialã“.
(„Histoire quantitative. Histoire sérielle“), acesta configureazã conceptul de
„timp geologic al civilizaþiei tradiþionale“ (Chaunu, 1978, p. 28). Condiþionate de
elementul geografic, societãþile, în diversitatea ºi complexitatea lor, introduc ºi
condiþionãri subiective — acel tempus loci, un timp „prizonier al locului“. Deºi
nu-l citeazã pe A.D. Xenopol, care a introdus în istoria începutului de secol XX
termenul de istorie serialã, autorul francez îi resemantizeazã conceptul funda-
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mental: istoria serialã se transformã într-un tip de istorie cantitativã, ce nu trebuie înþeleasã în opoziþie cu istoria calitativã, ci devine o istorie utilã, cu sentimentul totalitãþii, evitînd apriorismul ºi sprijinindu-se pe date cuantificabile,
mãsurabile. Istoria serialã e privitã ca „o istorie care se intereseazã mai puþin de
faptul individual (fapt politic, bineînþeles, dar la fel de bine cultural ºi economic),
cât de elementul repetat, prin urmare integrabil într-o serie omogenã, susceptibilã de a susþine procedeele matematice clasice de analizã a seriilor, susceptibilã
mai ales de a fi racordatã la seriile utilizate curent de celelalte ºtiinþe ale omului“
(ibidem, pp. 11–12).
Supusã unei astfel de observaþii, Europa însãºi se aratã a fi un continent ce
se materializeazã prin locul ascuns al diferitelor straturi temporale (sau serii,
pentru a prelua terminologia autorului). În aceastã geologie istoricã, europenii nu
mai pot fi priviþi într-o perspectivã omogenizatoare, cãci vîrstele seriilor istorice
care coexistau în cadrul acestui continent plural nu doar geografic, ci ºi temporal, erau diferite. Europa secolului al XVII-lea, remarcã P. Chaunu, se aratã a fi, în
adâncul ei, „o Europã foarte veche“ (Chaunu, 1966/1989, I, p. 25), iar peste un alt
veac se poate identifica în profunzime „ecoul uimitor unde se conservã societãþile tradiþionale, de cinci sau ºase ori seculare la vest, mult mai arhaice la est ºi la
sud“ (Chaunu, 1978, p. 24); noi, românii, plasîndu-ne, aºadar, în spaþiul ultimei
localizãri. De aici se poate deduce cã vârsta cronologicã nu este cu necesitate
vârsta realã a unui eveniment istoric. Tempus loci ºi spiritul — deci mentalitatea
— care-l animã determinã autentica vîrstã a evenimentului. Istoricul francez
sugereazã cã o societate reuneºte într-un anumit moment al dezvoltãrii sale mai
multe serii istorice ºi fiecare poartã în sine o temporalitate proprie, definitorie
pentru subiectul social care a asimilat-o ºi care-i dã viaþã. Aceastã pluralitate de
temporalitãþi stabileºte o reþea aproape geologicã de falii succesive ce se împletesc tensionat. P. Chaunu îºi ilustreazã demonstraþia cu un neaºteptat diagnostic:
„85% din locuitorii Europei clasice continuau sã trãiascã în cadrul în mare mãsurã neschimbat al comunitãþii ºi al moºiei senioriale“ (Chaunu, 1966/1989, p. 26).
Deºi ne aflãm cronologic în epoca lui Ludovic al XIV-lea, corpul social al vremii
poate fi delimitat în doi actori sociali distincþi, care, deºi sunt contemporani geografic, nu împãrtãºesc o contiguitate temporalã: majoritatea covîrºitoare a lumii
franceze este caracterizatã prin ruralitate, religiozitate, neparticipînd la istoria
cadrului statal. Purtãtoare a unei vârste istorice distincte, ea se aratã a fi de cinci
sau ºase ori mai „tânãrã“ decât grupul activ politic ºi economic al celor 15% care
trãiesc în vârstã cronologicã oficialã. Important de precizat este cã seria care conferã societãþii vîrsta ei istoricã e cea mai puþin numeroasã, dar mai adaptabilã clipei, mai dinamicã (apud Chaunu, 1988, pp. 293–356). Seria istoricã dominantã
cautã necontenit mijloacele adecvãrii ºi omogenizãrii celorlalte serii existente,
angajîndu-se într-un adevãrat prozelitism temporal. Aceastã perspectivã ne va
oferi prilejul unei reîntoarceri, cãci imaginea geologicã a societãþilor împreunã cu
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determinãrile duratei lungi vor deveni principalele structuri conceptuale ce ne
vor permite abordarea imaginarului social ºi identitar românesc în modernitate.
Fixându-le drept cãlãuze în cãlãtoria noastrã, sã continuãm acum prin evidenþierea câtorva replici importante la acest mod de a face istoria.
Cum am subliniat, ele provin îndeosebi dinspre istoria socialã (social history) britanicã. P. Burke (1992/1999) menþiona refuzul britanic al termenului de
„mentalitate“, mai ales în înþelesul de „mentalitãþi colective“, preferînd o individualizare a istoriei: mentalul colectiv se divizeazã în oameni care gândesc, istoria
omenirii fiind istoria oamenilor priviþi în ipostazele lor individuale; V.H. Galbraith
a condensat aceastã idee în formula celebrã: „history is just chaps“ (Galbraith,
1980, apud Duþu, 1982, p. 30). Francezii însã insistã — instrumentalizînd operatorul holist propriu spaþiului ºtiinþific naþional — asupra imaginii societãþii ca
întreg, „conºtiinþa colectivã“ fiind un concept care-ºi sporeºte necontenit vitalitatea încã de la É. Durkheim (1893/2001), dar toate aceste convingeri ºi reprezentãri sunt considerate colective doar în sensul lor de împãrtãºire comunitarã ºi nu
în sensul cã sunt undeva în afara lor (Burke, 1992/1999, p. 110).
Cea mai severã criticã asupra ºcolii Analelor dinspre spaþiul britanic o formuleazã A. Bullock (1979), invocând excesul de sistematizare ºi raþionalizare
introdus de istoric în studiul retrospectiv. Prezentînd-o pe larg, reþinem principalele þinte ale criticii perspectivei francofone din partea celei anglofone: „Nu pot
subscrie la un mod de a privi istoria care desface compoziþia în nivele diferite ºi
prezintã aspectele regulate — fie cã este vorba de economie de duratã sau de
schimbãrile lente ale structurilor ºi instituþiilor unei societãþi — ceea ce, în fond,
conteazã, sub motivul cã ele sunt permanente, fundamentale ºi determinate în
istorie. (...) Dacã <astfel> am arunca deoparte ceea ce nu poate intra sub controlul raþional <considerând-o> ca fiind cronica <superficialã> a unor simple
evenimente, întîmplãri, acþiuni politice ale unor <oameni mari>, a tot ceea ce
Braudel eliminã cu dispreþ drept <mica ºtiinþã a contingenþelor>... Cei care vãd
istoria aºa cum o privesc istoricii de la Annales considerã cã realul este raþional,
nu în ceea ce ne aratã experienþa aici ºi acum, ci în ceea ce crede cã se aflã în spatele sau dincolo de experienþã. Pentru istoricul tradiþional, realul este ceva mai
diferit, anume însãºi lumea concretã a experienþei... Trebuie sã recunoaºtem cã
istoria este, ºi foarte probabil va rãmâne, o disciplinã prin excelenþã umanistã...
Sunt foarte multe feluri de a privi experienþa umanã, dar cred cã mai este loc
pentru unul care atrage atenþia asupra modului în care evenimentele contrazic pe
profeþi ºi asupra felului în care oamenii, chiar în secolul XX, au ºtiut sã-ºi fãureascã propria lor istorie“ (Bullock, 1979, p. 761).
Obiecþiile lui A. Bullock s-ar rezuma, aºadar, la urmãtoarele douã demersuri
„ratate“ ale ºcolii franceze: pe de o parte, tendinþa de a secþiona organismul istoriei pentru a extrage permanenþele; pe de altã parte, excesul raþionalizãrii istoriei.
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Analizîndu-le, s-ar cuveni sã subliniem, în primul rînd, cã afirmaþia conform cãreia evenimentul, neprevãzutul, individul dã tonul în istorie ar fi la fel de
falsã ca ºi enunþul cã acestea nu au nici un rol în istorie. De altfel, F. Braudel ºi
adepþii sãi — care n-au dat niciodatã dovadã de „dispreþ“! — s-au luptat tocmai
pentru o reconsiderare a evenimenþialului în adevãrata sa substanþã ºi energie de
penetrare, tendinþã ilustratã convingãtor, bunãoarã, de reformarea „istoriei bãtãlie“ la G. Duby (1966/1986). Dar investigarea realitãþii dinamice nu poate ºi nici
nu trebuie sã piardã din vedere constantele, nucleele tari ale civilizaþiilor reunite
în acel „palier de profunzime“ (Braudel, 1987/1994, I, p. 70), care dacã sunt alterate pot distruge omul ºi societatea (ibidem, p. 63). Cît despre determinism,
niciunde el nu apare la istoricii francezi ai mentalitãþilor ca univoc. Plurivalenþa
sa, precum ºi comunicarea continuã a straturilor istorice — fie cã e vorba de seriile istorice sau palierele duratei — sunt un postulat prea evident formulat pentru
a nu ne gîndi la o eroare de lecturã a lui A. Bullock, care provine, probabil,
dintr-una din acele noþiuni cataractã (în cazul de faþã, istoria socialã, în accepþiunea ei britanicã) care interpun între subiectul reflexiei ºi lume o lentilã deformatoare, modelatã, paradoxal, chiar de una din structurile pe care A. Bullock le criticã cu vehemenþã: structura mentalitãþii ºtiinþifice din spaþiul britanic, cu inerþia
(constanþa ei, deci!) inevitabilã.
În al doilea rînd, realul este convenþional identificat de epistemologi cu
lumea concretã a experienþei, dar nu numai cu atît. Cãci sfera experienþei e mult
mai largã: ea reuneºte ºi experienþa trecutã ºi acumulãrile ei, cu toate reprezentãrile ºi viziunile despre lume, cu modul de a gîndi ºi simþi transmis pe calea ereditãþii sociale. Dintr-o astfel de perspectivã, opoziþia dintre raþional ºi concret nu
poate fi decît arbitrarã. Iar o cale eficientã de depãºire a acestei opoziþii o constituie acþiunea de cunoaºtere asumatã de ªcoala Analelor, prin îndemnul de a
transgresa limitele artificiale dintre disciplinele ce-ºi revendicã bastioane private ºi de a deschide o comunicare inter ºi transdisciplinarã autenticã, pe temeiul
unor construcþii metodologice consistente. Or, tocmai în cîmpul metodologiei
mai este loc pentru clarificãri. Aºa cum sugera J. Le Goff (1978/1998) ºi cum va
întãri ºi R. Reichardt, istoria mentalitãþilor trebuie sã decidã: fie va elabora
„lucrãri incitante, dar excesiv de specializate, ceea ce o va transforma într-o culegere de discipline diverse ºi, în final, într-o modã trecãtoare“ (Reichardt, 1980,
apud Duþu, 1982, p. 30), fie va trebui sã-ºi definitiveze teorii ºi terminologii proprii, întreþinînd totodatã un dialog fertil cu celelalte discipline înrudite. Astfel,
„prin contactul cu ºtiinþa socialã conceptul de mentalitate nu are decît de
cîºtigat; conceptul tulbure care rezultã din cercetãrile aplicate s-ar putea preschimba în concept clar, prin elaborarea unei teorii a istoriei sociale întrevãzute
ca istorie a diversitãþii ºi transformãrii ºtiinþei sociale (subl.ns.)“ (ibidem, p. 29).
Deºi britanicii refuzã instrumentalizarea conceptului de mentalitate, ei au
contribuit hotãrîtor la studierea domeniului. M.S. Anderson recunoaºte, de alt-
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fel, în studiul sãu legat de manierele interpretative ale istoriei focalizate asupra
secolului al XVIII-lea, cã, faþã de istoriografia pur descriptivã, în ultima vreme se
înregistreazã o sporire a preocupãrilor faþã de istoria socialã, privitã în sensul ei
larg, care nu se intereseazã numai de „aspectele exterioare ale structurilor sociale, instituþiilor, împãrþirii în clase ºi a implicaþiilor lor economice, cît mai ales
<de> un mare complex de idei, tradiþii, credinþe, substructuri iraþionale ºi emoþionale (subl.ns.) pe care se întemeiazã o bunã parte din comportarea socialã.
Studiul mentalitãþilor populare, al ideilor diferitelor societãþi ºi grupuri despre
moarte, fericire, comportare sexualã, educarea copiilor este probabil rezultatul
cel mai rodnic ºi stimulant din tot ce s-a scris despre aceastã perioadã“
(Anderson, 1979, p. 271). Ceea ce pãrea ireconciliabil se dovedeºte a fi, iatã, doar
o disputã formalã, viziunea lui M.S. Anderson stabilind mai multe punþi conceptuale ºi metodologice cu lectura asupra istoriei a lui L. Febvre, decît cu tradiþia
canonicã a istoriografiei britanice. De altfel, în anii din urmã, au apãrut o serie de
volume foarte influente prin ecoul pe care l-au stîrnit, realizate de istorici ºi
sociologi inseraþi în spaþiul cultural anglofon, din perspectiva unei istorii sociale
reînnoite (Stone, 1981; Abrams, 1982; Anderson, 1983/2000; Darnton, 1984/2000;
Skocpol, 1984; Burke, 1992/1999, Smith, 1992; Bush, 1992; Wallerstein, 1999).
Nefiind, oricum, doar o singurã modã, ªcoala Analelor se aratã a fi, aºa cum
sugera liderul celei de-a treia generaþii, E. Le Roy Ladurie, „imaginea societãþilor
pe care le studiazã — lentã. Ea îºi fãureºte propria sa duratã pe direcþiile prelungi
ale secolului nostru. Bãtrîna cîrtiþã, ea-ºi sapã bine lãcaºul, ºi nu-ºi pãrãseºte uºor
galeriile subterane; (...) ascultã lumea aºa cum merge ea, dar nu se pleacã, de la
un an la altul, la recomandãrile imperative promulgate de marile case de mode sau
de marile magazine de confecþii...“ (Le Roy Ladurie, 1980, p. 15).
Nu e uºor sã configurãm climatul în jurul ºcolii de la Annales întreþinut de
ultima generaþie (pe care îl vom rezuma în subcapitolul urmãtor), pentru cã
majoritatea reprezentanþilor ei sunt la începutul carierei, iar mesajul „patriarhilor“ e încã propagat stãruitor. Portretul colectiv al generaþiei „reconciliante“1
poate fi anticipat, fragmentar deocamdatã, prin contribuþiile „generaþiei de tranziþie“, ce aparþine deopotrivã familiei de idei succesoare lui F. Braudel, dar din
rîndul cãreia se vor impune ºi glasuri puternice ºi autonome, care se vor auzi cu
siguranþã în viitor. Sã enumerãm, în continuare, cîteva astfel de realizãri. Spre
exemplu, în zona sociologiei politice, pe linia inauguratã de J. Blondel (apud
Colþescu, 1997, p. 33) cu secþionalismul sãu, F. Bon (ibidem, p. 37) va vorbi de o
1

S-a apreciat cã prima generaþie aparþine fondatorilor M. Bloch ºi L. Febvre, ce s-au luptat contra
estabilishmentului istoriografiei vremii; cea de-a doua e reprezentatã de F. Braudel ºi E.
Labrousse, în care Analele iau locul canonului academic; a treia generaþie, de E. Le Roy Ladurie,
care adoptã o poziþie criticã conservatoare, în primul rînd faþã de magistrul F. Braudel; în sfîrºit a
patra generaþie „de 30-40 ani“, ce se aratã a fi deschisã dialogului cu ansamblul conceptual ºi
instituþional pe care l-a moºtenit. Am preluat aceastã clasificare de la un bun cunoscãtor al evoluþiei ºcolii de la Annales, I. Wallerstein (1997, pp. 24-25).
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adevãratã geologie electoralã în studierea comportamentului la urne al francezilor; nu putem sã nu remarcãm influenþa modelatoare a lui P. Chaunu, cu a sa geologie istoricã, fenomenul politic devenind doar o formã de expresie socialã particularã a seriilor istorice identificate.
M. Vovelle întreprinde un demers asemãnãtor, comparînd distribuþia în
teritoriu a reuºitelor de adeziune obþinute de revoluþionarii anului II cu distribuþia voturilor stîngii în acelaºi teritoriu la alegerile din 1962, observînd o continuitate deplinã între iacobinismul rural din timpul Revoluþiei Franceze ºi opþiunea stîngistã din ultima parte a secolului XX, continuitate care se regãseºte ºi în
voturile de dreapta ce apropie zonele tradiþionale catolice din Franþa ruralã
(Vovelle, 1982/1992, pp. 240–243), îngemãnînd o convingãtoare ilustrare infiltrãrii duratei lungi braudeliene într-un set de atitudini sociale specifice — cele asociate comportamentului electoral. ªi la J. Lagroye (1993) se simte influenþa lui
F. Braudel, cãci în studiile sale se poate urmãri cum mentalitãþile colective structureazã codurile culturale, ºi acestea, la rîndul lor, direcþioneazã reprezentãrile
sociale ale organizãrii politice. Acest nucleu mental joacã un rol frenator în faþa
schimbãrilor politice: o nouã ordine mentalã nu se poate înstãpîni asupra socialului decît conservînd esenþa modelelor anterioare; oricîte prefaceri radicale s-ar
înregistra la suprafaþa evenimenþialului, dinamica substratului e lentã, iar constantele dominã.
Paradigma Analelor se regãseºte ºi în studiile lui R. Chartier (1987/1997,
1991/1998), preocupat de conþinutul ºi difuziunea culturii tipãrite, în vocaþia sinteticã, evocatã deja, a lui M. Aymard (1985/1995), ambii directori de studii la
École des Hautes Études en Sciences Sociales; acelaºi statut l-au dobîndit între
timp ºi J. Revel (1985/1995), preocupat de istoria socialã ºi modelele culturale,
precum ºi de istoria istoriografiei contemporane, D. Schnapper (1987/1997, 1991)
— specialistã în diversitãþile culturale ºi relaþiile interetnice ºi cetãþenie, ori P.
Braunstein (1985/1995), cel ce a studiat reprezentãrile sociale ale autonomiei
individuale în Evul de mijloc. Istoria mentalitãþilor este, aºa cum sublinia un alt
ilustru reprezentant al „generaþiei de tranziþie“, F. Furet: „mai puþin legatã de
trecut ºi mai mult prin dorinþa de a readuce în actualitate emoþii, convingeri, universul mental al înaintaºilor noºtri“ (Furet, 1983, p. 405). Impusã definitiv ca istorie totalã dupã F. Braudel în miezul dezbaterilor identitare purtate alãturi de
celelalte ºtiinþe socio-umane, acest gen de demers de cunoaºtere „a adus sociologia între ºtiinþele istorice, stabilind astfel o agendã a restructurãrii în toatã
lumea“ (Wallerstein, 1997, p. 24).
Momentul de referinþã al îngemãnãrii unui discurs-sintezã asumat de generaþia a treia îl reprezintã, neîndoielnic, apariþia volumului coordonat de J. Le Goff
(1978a/1998a), „Noua istorie“ („La Nouvelle Histoire“), prin care se recupereazã subiectivitatea socialã, reconfirmîndu-se libertatea subiectului istoric. Mai
mult, prin intermediul demersului realizat de liderul acestei generaþii, se propu-
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nea înglobarea unor noi obiecte, precum istoria imediatã, marginalii, corpul,
manierele de a mînca, dragostea, riturile de trecere, limbajele, miturile, imaginarul (Le Goff, 1978a/1998a, p. 10). Se sublinia, totodatã, cã deºi istoria „nu a încetat ºi nu trebuie sã înceteze sã aibã în orizont (...) modelele globalizante“, se
cuvine sã se îndrepte spre „reîntoarcerile echivoce“ (ibidem, p. 15), îndeosebi
cãtre eveniment, vãzut asemenea unui vîrf de iceberg, cristalizator ºi revelator de
structuri, dar ºi înspre istoria-povestire, biografie, istoria-politicã.
Recunoscîndu-se situaþia paradoxalã prin care, pe mãsurã ce se invoca recurent o crizã a istoriei — o altã obsesie a epistemologilor secolului al XX-lea —,
cercetarea istoricã cunoaºtea o dezvoltare fãrã precedent, demersul articulat de
J. 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 sau sãraci, repartiþia globalã a producþiei) la investigarea datelor subiective ale prezenþei omului
în lume (ibidem, 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 „istorie în fãrîme“ („histoire en miettes“) (ibidem, p. 12).

2.2.4. Viziunea ultimei generaþii
Acest fragmentarism incipient, care se sincronizeazã deplin cu afirmarea
post-modernismului (Lyotard, 1979), va fi reconfigurat de cãtre viziunea ultimei
generaþii a ºcolii de la Annales. Pregãtind cea de-a 60-a aniversare a Analelor, se
va anticipa mutaþia epistemologicã a actualitãþii într-un articol program interogativ: „Istorie ºi ºtiinþe sociale. O cotiturã criticã?“ („Histoire et sciences sociales. Un
tournant critique?“) (Annales. E.S.C. nr. 2 /1988), reunit în jurul evaluãrii-bilanþ:
„ni se pare cã a sosit vremea incertitudinilor“ (ibidem, p. 291). Astfel, într-un peisaj intelectual în continuã miºcare, paradigmele dominante sunt apreciate cã
ºi-au pierdut capacitãþile structurante, impunîndu-se noi alianþe, noi frontiere,
noi convenþii retorice. Noile teme solicitau ecoul celor mai reputaþi membri ai
ºcolii asupra proaspetei conjuncturi epistemice, cu ocazia apariþiei numãrului
jubiliar.
Echipa din jurul lui B. Lepetit, dar ºi vechii „analiºti“ formuleazã diagnosticul prezentului în Annales. E.S.C., nr. 6 / 1989. Ideile forþã sunt reunite în articolul care deschide revista: „Sondînd experienþa“ („Tentons l’experience“)
(Lepetit, 1989). Cele mai însemnate mutaþii sesizate de istoricul francez semnaleazã, în primul rînd, nevoia de opta pentru o operaþionalizare nuanþatã a temporalitãþilor: „Astãzi, atenþia acordatã evenimentului ºi resurecþia unui anumit istoricism semnaleazã cã intuiþia iniþialã (exersarea excesivã a permanenþelor, n.ns.)
este pe cale sã-ºi epuizeze efectele sale. Metafora etajãrii planurilor istoriei ºi
grija particularã acordatã fenomenelor de lungã duratã sunt însoþite de riscul de

64

a uita procesele prin care noul survine. În momentul în care teoriile auto-organizãrii 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, dar ºi natura creatoare a decalajelor temporale. Istoria e în egalã mãsurã ireversibilã, imprevizibilã ºi determinatã, iar fiecare societate este într-o continuã
reconstrucþie de sine.
Totodatã, se impune o depãrtare de modelul funcþionalist ºi structuralist în
favoarea unei analize în termeni de strategii, reintroducând memoria, învãþarea,
incertitudinea ºi negocierea în inima jocului social. Identitãþile sociale, care sunt
apreciate ca o þintã privilegiatã a cercetãrilor din domeniu, sunt în tot mai mare
mãsurã privite ca realitãþi dinamice, ce se construiesc ºi se reformeazã în miezul
problemelor cu care actorii sociali sunt confruntaþi. Pe aceastã cale importantã se
aratã a fi studierea exerciþiului puterii, prin care se pot exploata resursele unei
situaþii. În consecinþã, vitalã devine centrarea pe actorii sociali angajaþi în jocul
social, ce îºi redefinesc continuu rolurile în cadrul unui înnoit obiect al istoriei,
organizarea socialã.
În egalã mãsurã, infuzia de relativism se impune ca un imperativ epistemologic al cunoaºterii actuale. Conform acestei perspective, istoria produce precumpãnitor comentarii, adicã modele de inteligibilitate, de unde metafora socialului ca
text, prin care cititorul participã activ la producerea sensului (Ricoeur, 1986/1995,
pp. 147–153). În lectura trecutului, ca ºi în cea a prezentului, trebuie exersat un
reglaj diferit al opticii, prin dobîndirea deprinderii de a asocia fiecãrei lecturi asupra realului o grilã diferitã, fãrã a uita cã nu existã o opoziþie micro-macro, ci doar
o complementaritate nuanþatã. Nu în ultimul rînd, se pledeazã pentru nevoia
regîndirii interdisciplinaritãþii, prin care sã se conºtientizeze cã împrumutul „sãlbatic“ de odinioarã — pãrãsit datoritã unei specializãri continue — a condus deopotrivã la multiplicarea provinciilor inedite, dar ºi la primejdia unei noi închistãri.
Istoria devine prima dintre ºtiinþele sociale care se lanseazã într-un amplu
proiect de redefinire, expunîndu-ºi public interogaþiile ºi incertitudinile, în condiþiile 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 (subl.ns.)“ (Lepetit, 1989, p. 1321).
Sinteza cea mai cuprinzãtoare a viziunii ultimei generaþii va fi furnizatã în
cartea cu un larg ecou în mediul academic „Formele experienþei. O altã istorie
socialã“ („Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale“), coordonatã de
B. Lepetit (1995). Ideile centrale susþinute în aceastã lucrare sunt reunite în
jurul constatãrii epistemologice care afirmã cã în universul ºtiinþelor sociale timpul veleitãþilor imperialiste a trecut. Dacã istoria este scriiturã, raþionamentul istoric nu este reductibil nici la o duplicare a realului, nici la o amenajare lingvisticã,
istoria fiind în egalã mãsurã discurs ºi tehnicã de cercetare (prin procedee criti-
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ce). Istoria devine, aºadar, o tehnicã fondatã prin manipulare (instrumentalizînd
arhive, serii, contexte, straturi, ipoteze) ºi experimentare, întocmai ca în maniera comprehensivã sugeratã cu douã decenii mai devreme de H. White (1973). În
consecinþã, se impune o reordonare a centrelor de interes ale istoriei, hotãrîtoare
devenind problematica identitarã ºi studierea legãturilor sociale (Lepetit, 1995,
p. 12). Cum se poate observa, ne aflãm în miezul cristalizãrii unei noi paradigme, ilustratã de mutaþii semnificative 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 raþionalitatea proceduralã; de la antropologia structuralã la studierea
efectelor istoricizãrii culturilor.
Istoria participã la aceastã largã miºcare îndeosebi prin modalitãþile de amenajare a societãþilor ºi prin practicile interindividuale ºi colective ce fac jocul înþelegerii 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 sunt polisemantice, contextuale, neputând fi analizate în termenii unei pure impuneri,
întrucît constituie pentru actori un ansamblu de repere la care se raporteazã,
conform constrîngerilor situaþiei. Actorii înºiºi trebuie înzestraþi cu o calitate
principalã, competenþa, înþeleasã într-o multiplã determinare: ca ºi capacitate de
a recunoaºte pluralitatea cîmpurilor normative ºi de a le identifica conþinutul, dar
ºi de a repera caracteristicile unei situaþii ºi calitãþile protagoniºtilor. La aceste
facultãþi se adaugã aptitudinea actorilor de a glisa în spaþiile interstiþiale formate
din universul regulilor sociale ºi de a mobiliza spre profitul lor sistemul de norme
ºi de taxonomii adecvate, precum ºi capacitatea 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 se îngemãneazã
în funcþie de o întreitã determinare, legatã fiind de poziþia lor de moment, de multiplicitatea lumilor la care au avut acces prin propria biografie ºi de capacitãþile
lor inferenþiale.
Astfel, prin pluralitatea ºi polisemia universurilor normative, taxonomice ºi
prin competenþa activã a subiecþilor se induce o modificare a schemelor temporale. Prin urmare, se cuvine abandonatã necesitatea instituitã (de tipul habitusului), cãci „istoria nu este o constrîngere continuã“ (ibidem, 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 ale cunoaºterii chiar
de cãtre un apropiat al ºcolii de la Annales, I. Wallerstein (1998, 1999). Marxist
declarat — deci un adept al universalismelor —, liderul „Asociaþiei internaþionale
de Sociologie“ va recunoaºte, proclamînd ºi în cîmpul ºtiinþelor socio-umane,
sfîrºitul metanaraþiunilor.
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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“ (ibidem, p. 38), afirmase gînditorul la sfîrºitul congresului
mondial de sociologie pe care l-a patronat la Montreal. Întrucît existã mai multe
paradigme concurente, devine necesarã o restructurare instituþionalã ºi intelectualã considerabilã, supravieþuirea nemaifiind posibilã numai prin braconaj disciplinar. În consecinþã, se impune o reconstrucþie transdisciplinarã care sã
depãºeascã deconstrucþia postmodernã, iar istoria micã, localã, personalã devine
astfel mai frecventabilã ºi mai fertilã în înþelesuri decît marile naraþiuni, istoria
cu I mare, globalã, naþionalã.

2.2.5. Construirea cunoaºterii social-istorice în cadrul generaþiei
postmoderne a ªcolii de la Annales
Doi tineri directori de studii de la „École des Hautes Études en Sciences
Sociales“, D.S. Milo ºi A. Boureau, parcurgînd traseele iniþiatice prefigurate de
colegii lor din redacþia Analelor, editeazã un volum extrem de non-conformist,
lansînd un adevãrat manifest post-modern în domeniul ºtiinþelor sociale: „O altã
istorie. Eseuri de istorie experimentalã“ („Alter histoire. Essais d’histoire experimentale“). ªi numai simpla enumerare a imperativelor formulate în cadrul acestui text programatic ne înfãþiºeazã caracterul incendiar al abordãrii propuse
(Milo, Boureau, 1991). Astfel, este evocatã obsesia de a elibera imaginaþia istoricului, de a admira forþa posibilului, dar ºi refuzul istoriei ca dogmã a opacitãþii
trecutului, dupã cum autorii pledeazã pentru o intervenþie comprehensivã în
vederea sporirii dezordinii, prin defamiliarizarea ºi deplasarea obiectelor istorice,
recunoscîndu-se participarea activã a audienþei la elaborarea produselor finale ale
ºtiinþei cunoaºterii retrospective: „istoria e istorie doar dacã e cititã ºi dobîndeºte
sens“ (ibidem, p. 44), iar mediul de transmitere a cunoaºterii istorice nu este
neutru în relaþia cu informaþia angajatã. Mergînd pe aceeaºi filierã iconoclastã,
autorii propun cunoaºterea temeinicã a grilei tradiþionale, urmatã, însã, de o lecturã prin care istoria e cititã împotriva acestei grile anticipate, evocînd proverbul
tunisian: „ia sfaturi de la bãtrîni, apoi fã contrariul“ (ibidem, p. 40). Totodatã,
pledoaria se articuleazã înspre a face loc nonsensului ca obiect al istoriei, a recupera absenþa ca fapt istoriografic (ibidem, p. 35) ºi a regãsi uitarea ca agent al
istoriei, înþelegînd cã „istoria trebuie sã opereze cu incertitudinea la fel de mult ca
ºi cu certitudinea“ (ibidem, p. 22).
Pentru dezintoxicarea de prejudecãþile epistemologice ale „ismelor“ ºi de acumulãrile inerte cantitativiste, cei doi istorici sugereazã ca o cale purificatoare opþiunea pentru un moratoriu asupra cercetãrii de noi documente: „Opriþi cercetarea de
noi surse pentru o perioadã de cinci ani, chiar ºi numai de ºase luni. (...) Profitaþi
de cãrãrile existente deja, din care multe sunt ºi inutile!“ (ibidem, pp. 30–31).

67

Dezideratul central al demersului promovat poate fi rezumat în formula:
trebuie violentat obiectul istoriei (ibidem, p. 12). Chiar dacã aparent „pasivitatea
istoriei este definitivã, deoarece materialul de manipulat — trecutul — este iremediabil absent: omul poate ajunge pe Lunã, dar nu în secolul al XIII-lea“ (ibidem, p. 13), ce anume caracterizeazã experimentarea ºtiinþificã? Rãspunzînd
acestei provocãri, ºi mergînd dincolo de inerþia semanticã a termenului, autorii
lãmuresc cum „se dã numele de experimentator celui ce foloseºte procedee de
investigaþie simple sau complexe pentru a varia sau modifica, într-un scop oarecare, fenomenele (...) ºi a le face sã aparã în circumstanþe sau condiþii pe care
natura nu le-ar fi prevãzut (ibidem, p. 12)“. În acest registru definiþional, istoria
experimentalã este privitã ca o ºtiinþã de o agresivitate activã, iar experienþa nu
este decît o observaþie provocatã.
Tehnicile de provocare cele mai fertile evocate de cei doi istorici sunt (ibidem, p. 15): aglutinarea — adãugînd la X un element Y ce îi este strãin; amputarea — „smulgînd“ de la X un element X1, ce în mod normal face parte din el,
activînd aºa numita experienþã prin distrugere; deplasarea — mutînd X în afara
mediului sãu natural; schimbarea treptei — prin „plimbarea“ lui X într-o succesiune de nivele de observaþie; decategorizarea — refuzîndu-i lui X mediul sãu
conceptual obiºnuit; ºi, în sfîrºit, juxtapunerea — prin alãturarea a ceea ce de
obicei „nu merge“ împreunã.
Prefacerile epistemologice ale ultimului secol, colorate ideologic în adîncul
lor, au fost, în fond, forme alternative de experimentare în istorie. Prezentînd
schematic originile acestui exerciþiu intelectual, autorii au prezentat urmãtoarea
configuraþie simbolicã, întocmai ca în figura nr. 2, infiltrînd o subtilã ironie evaluativã (de exemplu, structuralismul, funciar ideologic de stînga, este calificat de
„dreapta“). Mesajul istoricilor e limpede: totul, chiar ºi adevãrurile ideologice
„definitive“, pot fi vãzute ºi altfel, din perspective mereu proaspete, ºi în felul
acesta înþelese mai bine.

— „de stînga”: Max Weber – individualismul metodologic
[ideal-tipul]
—„de dreapta”:
Structuralismul – neutralizarea intenþionalitãþii
— „de centru”:
Conjunctura studiilor istoricilor de o jumãtate de secol

Figura nr. 2 Originile experimentalului în istorie ( apud Milo, Boureau, 1991, pp. 37 –39)
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De altfel, pentru a dobîndi o cale eficace de a înnoi perspectivele de lecturã
ale socialului ºi culturalului, autorii propun o omologie între istoria experimentalã ºi arta de avangardã. ªi într-un caz, ºi în altul, obiectului studiat i se refuzã
contextul sãu normal, creînd premisele unei cunoaºteri mai profunde ºi mai
înnoitoare a acestuia (ibidem, p. 21).

2.2.6. Exemple implicite de istorie experimentalã
Aºadar, instrumentarea trecutului ca resursã ºi a istoriei ca joc social, dramatizarea scenariului istoric, schimbarea contextului, iatã cîteva cãi care ne pot
furniza matricea comprehensivã a socialului proprie ultimei generaþii a ºcolii
Analelor.
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 acele
demersuri epistemologice ce favorizeazã în psihosociologie maniera de lecturã
interacþionistã articulatã printr-o grilã dramaturgicã, ce ne oferã adevãrurile lor,
ale celor tãcuþi pe avanscenele socialului, asupra adevãrurilor noastre. Pãrãsind
calea clasicã, convenþionalã, precumpãnitor experimentalã, aceastã abordare va
recurge la o nuanþare metodologicã, prin apelul la metode calitative (precum
interviul comprehensiv sau focus-grupul), în toate personalitatea psiho-socialã
fiind privitã mai puþin o sumã de trãsãturi stabile care se exprimã printr-o consistenþã comportamentalã decontextualizatã, cît un construct situaþional, ce se pliazã pe normativitatea clipei, pe înþelesurile atribuite situaþiei de cãtre actorii
implicaþi în rol (Joule, Beauvois, 1996/1997, p. 13).
Cel care a avut o înrîurire decisivã asupra afirmãrii curentului interacþionist
este E. Goffman, sociologul vieþii cotidiene. Venind dinspre antropologia culturalã, psihosociologul american 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.
Construind o analizã dramaturgicã a comportamentului social, autorul va propune o schimbare a cadrului de referinþã contextual ºi va ajunge sã sublinieze rolul
hotãrîtor al managementului impresiei, conturînd un portret al fiinþei umane instrumental, în care este mai puþin însemnat ceea ce este omul cu adevãrat, ci ceea
ce lasã sã se creadã cã este, portret de pe urma cãruia încearcã 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 (subl.ns.)“ (Goffman, 1956/2001, pp. 95–96). Intrat
pe o scenã în care „celãlalt“ este deopotrivã 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

69

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 cãtre „celãlalt“), angajant, normativ, care activeazã funcþiile sale psihofiziologice ºi care contribuie la definirea situaþiei sociale. În plan privat, însã, el îºi poate
recupera individualitatea, poate sã se priveascã în oglinda propriei conºtiinþe ºi sã
se detaºeze de ceea ce spectacolul la care a participat i-a impus (Goffman,
1956/2001, pp. 21–25).
K. Burke (1973), în „Retorica bãtãliei lui Hitler“ („The Rhetoric of Hitler’s
Battle“), a analizat raportul actori, univers etic, propagandã ºi chipul unei lumi în
aceastã cheie dramaturgicã, identificînd urmãtoarele elemente interrelate: acþiunea, asociindu-ºi ceea ce se petrece în gîndurile ºi prin faptele oamenilor; scena
sau fundalul acþiunii, contextul social, politic, cultural al desfãºurãrii „acþiunii“;
agentul, actorul social, ipostaziat de personalitãþi, instituþii angajate în realizarea
acþiunii; instrumentele, formate din înþelesurile, simbolurile ce dau conþinut
interacþiunii dintre actori; ºi scopul, alcãtuit din motivul sau cauza care iniþiazã
acþiunea.
Întreaga sa lucrare este o asamblare a acestor entitãþi 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
Völk-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 care cucereºte prin articularea coerentã a unui mesaj ce se întemeiazã pe cunoaºterea neliniºtilor, temerilor, aºteptãrilor, frustrãrilor publicului,
inducînd credinþe ºi comportamente „izbãvitoare“.
Tot chipul unei lumi contorsionate ne este desluºit printr-o lecturã dramaturgicã în cheia istoriei experimentale de cãtre S. Alexandrescu (1998) în
„Paradoxul român“, prin inventarea unui personaj, Scribul, ce contureazã portretul ºi epoca lui Antonescu, sau în cartea lui D. Sandu (1999a), „Spaþiul social
al tranziþiei“, 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-istoric ºi provocînd o cunoaºtere
dezvrãjitã de determinãrile strict cantitative, într-un spaþiu al relativismului
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(ipoteza e de preferat în locul certitudinii) ºi negocierii de sensuri (acum, cînd
s-a proclamat deja sfîrºitul marilor naraþiuni).
Bizuindu-ne pe toate aceste resurse metodologice ºi conceptuale (maniera
interacþionistã de înþelegere a socialului, dramaturgia socialã, activarea potenþialului istoriei orale), vom prelua ansamblul terminologic ºi de acþiune pe care ni-l
pun la dispoziþie în vederea utilizãrii lui în cadrul secþiunii aplicative a proiectului nostru.
*
La capãtul acestei cãlãtorii prin ontogeneza istoriei mentalitãþilor se cuvine
sã extragem tot ceea ce s-ar mai putea valorifica în explorarea pe care ne-am propus-o, alãturi de experimentalism ºi interacþionism. Prin urmare, cum am insistat
deja, vom recurge la valenþele semantice ºi operaþionale ale duratei lungi, aºa
cum a fost articulatã de F. Braudel, vom reþine sugestiile lui P. Chaunu în construirea unei geologii istorice prin intermediul straturilor istorice, iar conceptul
de imaginar, preluat de la G. Duby, ca ºi cel echivalent de reprezentãri sociale, îl
vom analiza pe larg în capitolul urmãtor.
Pornind de la mizele enunþate în debutul lucrãrii — studierea interdisciplinarã a mentalitãþilor ºi a tuturor conceptelor subordonate —, sã ne îndreptãm în
cele ce urmeazã atenþia asupra unui teritoriu al subiectivitãþii sociale supus pînã
de curînd izolaþionismului disciplinar — lumea imaginarului social, subliniind
încã o datã nevoia de reîntîlnire a ºtiinþelor socio-umane în efortul de cunoaºtere
a identitãþilor sociale. În tot acest travaliu comprehensiv, rolul demersului imagologic devine cu adevãrat unul catalizator.

2.3. Alternativa imagologicã — o cale fertilã de
cunoaºtere a identitãþilor sociale
Deºi aduce cu sine o anumitã aurã de mister ºi este însoþitã de un halou de
ambiguitate semanticã, imagologia se dovedeºte a fi una dintre direcþiile de cercetare cele mai frecventate în aria ºtiinþelor sociale contemporane, o adevãratã
alternativã la demersurile etnopsihologice clasice de studiere a identitãþilor
socio-culturale. Dorim în rândurile ce urmeazã sã parcurgem o scurtã istorie a
afirmãrii ºi instituþionalizãrii noii discipline ºi sã urmãrim principalele resurse
de cunoaºtere pe care le mobilizeazã, îndeosebi vocaþia sinteticã interdisciplinarã a conceptului de imaginar social.
Aºadar, imagologia (care provine din latinescul imago, „chip“, „portret“,
„reprezentare“, ºi grecescul logos, „ºtiinþã“) reuneºte o stare definitã cu o acþiu-
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ne epistemic orientatã ºi constituie, într-un sens foarte larg, demersul ºtiinþific ce
se focalizeazã asupra reprezentãrilor realitãþii. O astfel de definire extensivã a
imagologiei este tot mai frecvent împãrtãºitã în prezent, aºa cum sugereazã ºi
G. Hermet (1968, p. 29): „cum existã imagini despre toate, termenul de imagologie poate sã ia — ºi ia de fapt — un sens de extremã generalitate ºi extindere“.
Mai mult, reprezentarea nu este strict reproductivã (ca reflectare de tip
senzorial a realitãþii), ci se dovedeºte a fi ºi creatoare — anticipînd realitatea,
transformînd-o prin proiectele ei. Se renunþã, pe aceastã cale, la determinismul
îngust ce considera imaginarul o simplã travestire a realitãþii. Imaginarul comunicã, desigur, neîntrerupt cu realitatea concretã. Nefiind însã doar oglinda ei
fidelã, se impune ideea autonomiei imaginarului, în care imaginea ascultã de propriile ei legi, dialogheazã cu alte imagini pe canale proprii, dezvoltã o dinamicã
distinctã. Fiind o abordare tipicã unei interdisciplinaritãþi structurale — deci
calitativ nouã, independentã, fãrã sã accepte supunerea faþã de o disciplinã titularã —, imagologia se situeazã la graniþa (mereu flexibilã) a psihologiei sociale,
istoriei, sociologiei ori literaturii comparate, întreþine relaþii speciale cu antropologia culturalã ºi etnologia, substratul ei fiind precumpãnitor unul etnopsihologic. De altfel, sensul mai restrîns, dar cel mai frecvent folosit, este cel ce exprimã
modul în care se reprezintã popoarele pe ele însele ºi unele pe altele. Astfel se contureazã imaginile despre „ceilalþi“ — heteroimaginile —, dar ºi imaginile despre
sine — autoimaginile.
În definiþii de rang mediu, aceste clase de imagini pot exista ºi sub forma
stereotipurilor, un reputat psihosociolog precum O. Klineberg apreciind cã imagologia ar avea ca obiect de cercetare chiar „studiul stereotipurilor naþionale“ (fie
„auto“ sau „hetero“) (Klineberg, 1969, p. 225).
O definiþie de rang scãzut din perspectiva expansiunii semantice reþine preocuparea imagologiei pentru descifrarea imaginilor pe care anumite categorii
sociale ºi le fac despre ele însele sau despre altele.
În toate definiþiile alternative anterioare imagologia are în vedere reprezentãrile categoriale ce rezultã în urma unui travaliu cumulat cognitiv, afectiv ºi operaþional, spre deosebire de imagerie, ce constituie „derularea calmã, contemplativã, într-un circuit aproape închis“ a imaginilor (Popescu-Neveanu, 1978, p. 337).
Din punctul de vedere al consistenþei informaþiilor furnizate, sursele privilegiate ale imagologiei sunt istoria, literatura ºi paremiologia, în toate tema coagulantã a construcþiilor imaginare constituind-o raportul identitate-alteritate.
Dacã ar fi sã ilustrãm doar prin cîteva exemple prezenþa neîncetatã a demersului imagologic în decursul istoriei, ne vom situa, provizoriu, în interiorul viziunii tradiþionale — cum se vãd popoarele unele pe altele — favorizînd, astfel, o
perspectivã inevitabil limitatã. Polaritatea eu-alter va contribui, cel mai adesea, la
transformarea imaginii stãinului în imaginea duºmanului prin mecanismele gîn-
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dirii prelogice, ce-ºi au originea încã în gîndirea primitivã, aºa cum a demonstrat
L. Lévy-Bruhl (1922/1976)*.
 În antichitate, popoarele îºi asociau unele altora numeroase etichete stigmatiza-

toare, Herodot, Xenofon, Tucidide sau Strabon descriindu-i, bunãoarã, pe sciþi,
perºi, sarmaþi sau alþi orientali, ca pe niºte barbari plini de cruzime, abrutizaþi ºi
înapoiaþi (apud Miroglio, 1971, p. 14; Boia, 1998, p. 44).

Deseori, prin zestrea imagologicã pe care fiecare popor ºi-o fãureºte, se
poate anticipa reacþia „celuilalt“ în relaþionarea cu el, imaginea dobîndind astfel
un caracter utilitar, defensiv.
 Titus Livius, spre exemplu, în cartea a XXI-a, creionînd portretul marelui

comandant cartaginez Hannibal, cel ce a provocat romanilor la Cannae cea mai
umilitoare înfrîngere din lunga ºi strãlucita lor istorie, îi atribuie o „perfidiam
plus quam punicam“ („o viclenie mai mult decît fenicianã“), recunoscînd distanþa culturalã ce separã Roma de colonia întemeiatã de navigatorii ºi comercianþii
Tyr-ului ºi avertizîndu-i pe romani asupra primejdiilor potenþiale reprezentate
de alte colonii rivale (apud Lãzãrescu, 1995, p. 7).

Acest tip de discriminãri s-au perpetuat pînã în Evul de mijloc, Renaºtere
ori Iluminism. Zorii modernitãþii n-au reuºit sã alunge curentul separator ºi
autarhic ce individualizeazã grupul etnic de apartenenþã pentru a-l izola în dauna
„celuilalt“. Convingãtor în urmãrirea evoluþiei gîndirii la adresa diferenþei este
excursul interpretativ al lui T. Todorov (1989/1999), care realizeazã o reflecþie
asupra istoriei urmãrind opoziþia dintre judecãþi universale ºi judecãþi relative,
prin intermediul unor repere intelectuale europene ale ultimelor secole
(Montaigne, Helvetius, Lévi-Strauss, Renan, Tocqueville, Barrès, Péguy,
Chauteaubriand, Loti, Segalen ºi, îndeosebi, „moderatul“ Montesquieu), parcurgînd articularea discursului etnocentric prin care „celãlalt“ este privit într-o
cheie diferenþiatoare asociatã rasei, naþiunii sau nostalgiei exotice. Cum sugereazã ºi T. Todorov (1989/1999, pp. 361–476), „celãlalt“ nu e, însã, numai întruchiparea degradãrii ºi turpitudinii. Dinamica imaginarului geografic e foarte pilduitoare pentru acest dialog deseori tensionat „noi“-„ei“, aºa cum dovedeºte L. Boia
(1987, 1995).
 China, în perioada medievalã ºi în epoca modernã, prin închiderea ºi autonomia

ei funcþionalã faþã de restul lumii cunoscute, era imaginatã de europeni conform
descrierilor lui Marco Polo. Astfel, ea apãrea ca un nesecat izvor de bogãþie (Boia,

*

Notã:
 Acestui simbol grafic îi vor fi asociate în paginile urmãtoare o serie de exemplificãri sugestive care sã întãreascã argumentaþia din lucrare. Astfel de scurte ilustrãri vor fi redate cu un caracter diferit, tocmai pentru a sugera rolul lor adiacent, complementar.
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1987, p. 82). Devenitã un adevãrat pãmînt al fãgãduinþei, toþi mesagerii Europei
spre acest tãrîm „acoperit cu aur“ erau atraºi de un magnetism nestãvilit, sporit
de mirajul distanþei. C. Columb însuºi tînjea sã ajungã în Marele Orient, plecînd
în cãlãtoria lui chiar cu o recomandare cãtre Marele Han. Presiunea imaginarului a fost atît de copleºitoare încît, descoperind colibele sãrãcãcioase ale arhipelagului cubanez, genovezul continuã sã-l caute pe Marele Han chinez ºi noteazã,
în pofida evidenþelor, numeroase însemnãri despre bogãþii ºi nestemate de aur în
jurnalul sãu.
Sporirea contactelor dintre Europa Occidentalã ºi China o datã cu secolele
XVII-XVIII contribuie la modificarea imaginii — agenþii schimbãrii imaginarului
vor fi îndeosebi cãlugãrii iezuiþi care descoperã o þarã avansatã social ºi cultural,
bine cîrmuitã. Dupã 1850, Europa este invadatã de valul pericolului galben (Boia,
1998b/2000, p. 119). Mutaþia imaginarã coincide cu perioada în care celãlalt pol
al puterii mondiale creºte dincolo de zona deplinei accesibilitãþi, în partea de
lume ce încã reprezenta un mister. Alianþa chino-japonezã devine tot mai previzibilã în ungherele imaginarului politic european, iar victoria Japoniei în rãzboiul
cu Rusia din 1904 pãrea sã confirme aceste grave presupuneri.
Spre deosebire de Asia, Africa a întreþinut aproape fãrã întrerupere o atitudine de respingere în Europa, teama faþã de acest spaþiu propagîndu-se pînã la
începutul secolului XX (Boia, 1994, p. 10). Marele naturalist francez G.L.L. de
Buffon refuza sã creadã, în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea, cã rasa neagrã poate ocupa întregul continent, susþinînd cã ea s-ar afla doar în regiunile litorale, centrul fiind locuit de albi. Teama provenea, limpede, din diferenþa extremã
identificabilã: cea rasialã. Întîlnirea dintre „alb“ ºi „negru“ este terenul plin de
capcane al asimilãrii „albului“ — aici europeanul nu poate decît sã disparã. Noua
fracturã dintre realitate ºi reprezentarea ei ne întãreºte în convingerea cã autonomia imaginarului poate, uneori, sã se substituie pur ºi simplu realitãþii ºi sã construiascã o lume fantastã, alternativã, care-ºi revendicã statutul de singurã lume
autenticã. În cazul Africii, explicaþia unui asemenea discurs imaginar descentrat
e relativ uºor de gãsit, cãci acest continent a fost explorat tîrziu în întregul sãu,
abia spre sfîrºitul sec al XIX-lea. Din aceste considerente, continentul cel mai
apropiat (geografic) de Europa pãstreazã o distanþã imaginarã între cele douã
lumi greu abordabilã.
Europa însãºi era un rezervor de imagini contrastante, confirmînd observaþia folcloristului G. Cocchiara, conform cãreia „înainte de a fi fost descoperit,
sãlbaticul a fost mai întîi inventat“ (apud Oiºteanu, 2001, p. 243). Iatã cum îi descrie pe europeni francezul G. Le Bouvier pe la jumãtatea secolului al XV-lea:
englezii sunt „cruzi ºi sîngeroºi“, dar ºi „negustori hrãpãreþi“, elveþienii sunt
„oameni cruzi ºi grosolani“, scandinavii ºi polonezii sunt „oameni aprigi ºi apucaþi“, sicilienii „îºi pãzesc nevestele cu multã strãºnicie“, napolitanii sunt „neciopliþi ºi grosolani, rãi catolici ºi mari pãcãtoºi“, castilienii sunt „oameni iuþi la
mînie“ (apud Delumeau, 1978/1986, I, p. 74).
Nu radical diferit a fost privitã America de europeni. Încã de pe la 1500
spaþiul transatlantic devine o zonã a sãlbaticului. Identificaþi în termeni polari —
cei buni sau cei rãi —, „sãlbaticii“ americani vor fi priviþi în Enciclopedia lui
C. du Change din secolul al XVII-lea în termeni polari: au „virtuþi ºi vicii“ (apud
Boia, 1994, p. 11), anticipînd imaginea „bunului sãlbatic“ preluatã de Montaigne
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(Boia, 1998b/2000, p. 125). Secolul al XVIII-lea va încuraja o reformulare a
proiectelor despre schimbarea socialã ºi politicã, în analiza cãreia n-ar trebui
neglijate influenþele impuse de preluarea unor teme imaginare ce privilegiau
modelele orientale sau amerindiene. Mergînd pe aceastã filierã putem oferi o
explicaþie concepþiei „bucolice, pastorale, care susþinea cã civilizaþia a adus mai
mult rãu decît bine“ (apud Boia, 1994, p. 12), care a supus multe spirite ale vremii.
Mitul continentului australian s-a întrupat în imaginea paradisului terestru. Expediþia lui Bougainville, de la mijlocul secolului al XVIII-lea, va retransmite mitul þãrii aurului, ce-l mobilizase pe Columb ºi întregi generaþii mai apoi.
Cãlãtoriile lui Cook vor sta ºi ele la baza mitului polinezian, care se sprijinã pe
elemente reale, dar care preluate în metabolismul imaginar vor sfîrºi în imagini
ce se întîlnesc prea puþin cu realitatea concretã (Boia, 1987, p. 89).
„Celãlalt“ nu este, însã, conform logicii imaginare numai o ameninþare ce
îndeamnã fie la admiraþie, fie la teamã ºi retragere, ci el trebuie deseori adus pe
calea cea dreaptã. Astfel s-a întîmplat cu exploratorii sau misionarii care, la primele lor contacte cu strãinul, au apreciat natural propria lor culturã ca singura
matrice mentalã admisibilã, iar modul lor de a gîndi ºi a vedea lumea ca fiind
superior culturii „barbare“. Chiar doctrina creºtinã, în pofida centralitãþii preceptului iubirii aproapelui, a participat la accentuarea scindãrilor interculturale cu
celelalte lumi confesionale: „duºmani“ devin toþi „necreºtinii“, „pãgînii“, ce trebuie „întorºi cu faþa spre Dumnezeul adevãrat“ prin rãvãºitoare rãzboaie de cucerire, cruciadele reprezentînd cel mai concludent exemplu (Boia, 1987, p. 156).
Multe popoare îºi definesc identitatea în relaþii multipolare, imaginarul lor
fiind contrariat de judecãþile particulare asupra liniilor ce delimiteazã portretul
prototip al poporului de referinþã: de pildã imaginea pe care poporul francez a
generat-o în imaginarul popoarelor cu care se învecineazã: englez, belgian, german, elveþian, italian, spaniol, expune o serie de trãsãturi care, chiar dacã nu în
aceeaºi pondere, se regãsesc în portretul sintezã obþinut prin reunirea tuturor
acestor imagini naþionale (Lipiansky, 1991).
Influenþa imagologiei poate fi sesizatã în zone foarte diverse ale acþiunii
colective. Astfel, deseori, cînd statul major al unei mari puteri elaboreazã planul
strategic al confruntãrii cu un adversar militar, calculul imagologic dobîndeºte
semnificaþii aparte; un factor esenþial ce se cuvine apreciat este portretul „celuilalt“, intermediat de imaginea sa. Cînd germanii ºi-au conceput planul
Schlieffen de invadare a Franþei, ei ºi-au întemeiat judecãþile operative nu numai
pe datele rãzboiului victorios din 1870–1871, ci ºi pe imaginea unui „popor francez decadent ºi afectat de amestecuri rasiale primejdioase ºi teorii politico-socialiste paralizante“ (Lãzãrescu, 1995, p. 8). Înfrîngerea de la Marna din 1914 a contrazis acel profil imagologic, însã izbînda fulgerãtoare din vara lui 1940 l-a readus
în prim-plan, consolidîndu-l. ªi vestitul mareºal Von Mackensen se va vedea silit
sã-ºi preschimbe imaginea iniþialã a soldatului român deznãdãjduit, nepregãtit ºi
uºor de învins. Dupã primul sãu eºec — la Mãrãºeºti — conducãtorul militar
german va recunoaºte aceastã deformare imagologicã, recunoscînd „calitãþile“ ºi
„vitejia“ unui adversar ce-i va impune, de acum, un respect statornic (Heitmann,
1985/1995, pp. 38–39).
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Cum am încercat sã sugerãm în aceste pagini, istoria asigurã principala
combustie a demersului imagologic. Dar resursele istoriografice nu sunt exclusive. Astfel, marile opere literare conþin ºi ele prototipuri imaginare. Exemplele
sunt nenumãrate: de ar fi sã amintim doar creaþia lui L. Tolstoi, care în „Rãzboi
ºi pace“ construieºte mai multe portrete imagologice alternative, memorabile
fiind jocurile de oglinzi interculturale ce elaboreazã chipul propriu — al rusului
—, dar ºi al „celuilalt“, al „adversarului“ francez sau „aliatului“ austriac, în descrierea bãtãliei de la Austerlitz (Tolstoi, 1865–1869/1954, pp. 193–281). Cultura
românã a produs prin exponenþii sãi de frunte asemenea caracterizãri imaginare
asociate alteritãþii: astfel, s-ar cuveni amintit M. Sadoveanu, care în Baltagul
(1930) îi atribuia lui Nechifor Lipan o judecatã marcatã de spiritul popular,
înfãþiºînd o serie de portrete imaginare despre sine ºi „celãlalt“.
 „Domnul Dumnezeu, dupã ce a alcãtuit lumea, a pus rînduialã ºi semn fiecãrui

neam. Pe þigan l-a învãþat sã cînte cu cetera ºi neamþului i-a dat ºurubul (...).
Dintre jidovi, a chemat pe Moise ºi i-a poruncit: Tu sã scrii o lege; ºi, cînd o veni
vremea, sã pui pe farisei sã rãstigneascã pe fiul meu prea iubit Iisus; ºi dupã
aceea sã înduraþi mult necaz ºi prigonire; iar pentru aceasta eu am sã las sã curgã
spre voi banii ca apele. A chemat pe ungur cu degetul ºi i-a ales, din cîte avea pe
lîngã sine, jucãrii: Iaca, dumitale îþi dau botfori (cizme, n.ns.) ºi pinteni ºi rãºinã
sã-þi faci sfîrcuri la mustãþi; sã fii fudul ºi sã-þi placã petrecerile cu soþii. S-a
înfãþiºat ºi turcul: tu sã fii prost. Dar sã ai putere asupra altora cu sabia. Sîrbului
i-a pus în mînã sapa. Pe rus l-a învrednicit sã fie cel mai beþiv dintre toþi ºi sã se
dovedeascã bun cerºetor ºi cîntãreþ la iarmaroace. (...) [Aºadar], evreului i-a dat
banii, ungurului mîndria, turcului sabia, sîrbului sapa, boierilor desmierdarea, iar
românilor (sosiþi cei din urmã, n.ns.) inimã uºoarã. (...) Povestea asta o spunea
uneori Nechifor Lipan la cumetrii ºi la nunþi (...).“ (apud Mazilu, 1999, pp. 5–6)

O altã sursã inepuizabilã a imagologiei, dar mai puþin studiatã sistematic,
este paremiologia, acea disciplinã ce îºi propune colectarea ºi cercetarea proverbelor diferitelor popoare, cu atît mai mult cu cît fiecare popor ºi-a adunat o bogatã colecþie de zicale ºi proverbe la adresa celor cu care convieþuiau sau întreþineau
diverse raporturi sociale, politice, economice ºi culturale.
 Cîteva exemple convingãtoare:

Francezii au un registru divers ºi complex al proverbelor despre ceilalþi, ce
contureazã imagini deseori sarcastice; zicale precum „Tricheur comme un Grec“,
„Querelle d’Allemand“, „Tête de Turc“, „Soûl comme un Polonais“ (apud
Lãzãrescu, 1995, p. 6) sunt edificatoare.
Românii nu fac excepþie, construind sute de proverbe imagologice, aºa cum
se poate observa cu uºurinþã parcurgînd monumentala colecþie publicatã la începutul secolului „Proverbele românilor“ redactatã de I. Zanne (1901). Bulgarii,
maghiarii, sîrbii, grecii nu scapã reflecþiilor cu accente critice din partea românilor, dupã cum nici românii nu se pot eschiva de la primirea unor rãspunsuri pe
mãsurã din partea acestor popoare, reciprocitatea fiind deplinã. Un loc central în
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tematica paremiologicã îl ocupã evreul, perpetuînd un stereotip ce alimenteazã
un antisemitism popular moderat: „Ovreiu pînã nu înºealã nu mãnîncã“, aºa cum
reiese din colecþia paremiologicã a lui A. Pann (1847, apud Oiºteanu, 2001,
p. 131); sau „Are cap de jidan, deci umblã cu înºelãciuni“ (Zanne, 1901, VI,
p. 171); ori, într-o „aritmeticã“ simbolicã interetnicã: „Un ovrei înºealã doi
armeni, un armean doi greci, ºi un grec doi români“ (Schwarzfeld, 1892, apud
Oiºteanu, 1998, pp. 188–189).
Chiar ºi des invocata „prietenie“ româno-sîrbã se cuvine ponderatã la nivelul replicilor imagologice, cunoscut fiind proverbul românesc, citat de
D. Drãghicescu (1907/1996, p. 409): „Cal verde ºi sîrb cu minte nu s-au pomenit“.
De altfel, „Nu e popor care sã fi intrat în contact cu românul fãrã ca acesta
sã-ºi batã joc de el“ subliniazã M. Eminescu într-o prefaþã la volumul lui
E. Baican „Palavre ºi anecdote“ (Eminescu, 1882, apud Oiºteanu, 2001, p. 244).
Deseori cliºeul despre „celãlalt“ îmbracã forma unei sumare caracterizãri
identitare în funcþie de unul sau douã atribute dominante, ca în textul românesc
de la 1705, cules de M. Gaster (1983, p. 299): „Negustoria turcilor,/ beþia ºi porcia ruºilor,/ tãria ºi prostia sîrbilor,/ dãscãlia ºi minciuna rîmlenilor,/ scîrnãvia
nemþilor,/ rîia ºi gubãvia saºilor,/ norocirea grecilor la bani,/ mîndria leºilor,/ frumuseþea cerchezilor,/ pohvala (lãudãroºenia, n.ns.) moldovenilor,/ zavistia (invidia, n.ns.) rumânilor,/ eresul armenilor,/ bogãþia ovreilor,/ sãrãcia ºi goliciunea
þiganilor.“
În toate aceste ilustrãri discursive se impune, la nivelul reprezentãrii identitare, protecþia de sine ºi descalificarea „celuilalt“: „Românul numeºte pe strãini lifte strãine, lifte spurcate, ºi nu-i popor pe care sã-l gãseascã drept, bun ºi
cinstit. Aºa, neamþul e al dracului, franþuzul se bucurã de acelaºi calificativ
mãgulitor, evreul e tîrtan (din germanul unterthan, „supus“, n.ns.), grecul e
caprã rîioasã, sîrbul e bleod (din germanul blöd, „prost“, n.ns.), bulgarul e cu
praz ºi ar fi sã nu mai sfîrºim, dacã am voi sã înºirãm toate epitetele ºi apostrofãrile românilor contra strãinilor“, aºa cum reiese ºi din textul cules de
M. Schwarzfeld (1889, apud Oiºteanu, 2001, p. 244).
Deseori simbolistica etnopsihologicã îmbracã formule neaºteptate, precum
în definiþiile identitare „etnozoologice“ articulate într-un manuscris slavon,
„Învãþãtorul tuturor cuvintelor Domnului nostru Isus“, redactat în spaþiul românesc în prima jumãtate a secolului al XVI-lea: „Italianul e leu, germanul e acvilã,
arabul vier, turcul balaur, armeanul guºter, indul porumbel, georgianul berbec,
tãtarul ogar, rusul vidrã, litvanul taur, grecul vulpe, bulgarul bou, românul pisicã,
sîrbul lup, ungurul panterã, germanul zîmbru, sasul armãsar, polonul sobol,
evreul viezure, albanezul castor, sãcuiul gaie, croatul aspidã“ (Hasdeu,
1882/1984, p. 152).

Cliºeul subliminal primar, strãinul este duºmanul, care transgreseazã istoria
ºi spaþii culturale atît de diferite, întreþine teama de alteritate ca ºi miezul unui
mister ascuns faþã de cel ce nu e de-o seamã cu noi, alimentînd o atitudine etnocentricã, în care autorul evaluãrii „celuilalt“ crede „cã valorile sale sunt valorile
ºi asta-i este suficient“ (Todorov, 1989/1999, p. 18). Mai mult, cu cît strãinul este
mai integrat în societate, cu atît neliniºtea pe care o stîrneºte e mai adîncã, conform cliºeului cu cît celãlalt e mai asemãnãtor cu noi ºi trãieºte printre noi, cu atît
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e mai primejdios. Ne aflãm, însã, în faºa unui tipar relaþional scãzãtor, care-ºi
confirmã prezenþa chiar ºi în cazul unei interacþiuni minime ºi a unei istorii a
relaþiei de-abia îngemãnatã, aºa cum dovedeºte deja evocata paradigmã psihosociologicã a grupului minimal (Tajfel, 1974).
De altfel, aceastã naturaleþe a diferenþierii de „celãlalt“, precum ºi maniera
construitã social a articulãrii identitare, este semnalatã de cei mai importanþi
analiºti ai fenomenului imagologic: „Ca orice tablou, ºi calitatea imaginii unei
naþiuni — odatã admis talentul pictorului — depinde nu numai de cunoaºterea
intimã de cãtre executant a personajului pe care urmeazã a-l desena, de efortul
sãu de a-i sesiza exact particularitãþile, ci ºi de atitudinea faþã de subiect, de interesul ce i-l poartã, de sentimentele ce-l animã faþã de acesta, ca ºi de împrejurãrile în care se sãvîrºeste actul creaþiei. Principiul, formulat de teoria cunoaºterii, cã
nu existã o restituire obiectivã a realitãþii obiectului ºi cã în orice reproducere a
realitãþii se reflectã nu numai obiectul, ci ºi subiectivitatea pictorului, este valabil
într-o foarte mare mãsurã atunci cînd naþiuni strãine sunt privite prin prisma unor
observatori de peste hotare. Cãci tocmai în astfel de cazuri, orice constatare, orice
judecatã este pãrtinitoare, iar ideile percepute nu pot fi evitate nici de cel mai sincer efort de obiectivitate ºi de imparþialitate“ (Heitmann, 1985/1995, p. 80).
Imagologia nu are numai un rol de identificare ºi informare primarã, ci ºi
unul educativ, mai ales prin auto-reflectarea propriului destin istoric al actorului
colectiv care formuleazã judecata ºi contureazã imaginea, prin procesul de
auto-definire a trãsãturilor ce-l caracterizeazã, a delimitãrii universului sãu aspiraþional. Auto-imaginile contribuie decisiv chiar la dialogul intercultural, imaginea promovatã sub forma unor modele specifice reprezentînd un patrimoniu
identitar esenþial al oricãrei comunitãþi etnice. În acest registru putem califica, de
pildã, modelul de gentleman construit ºi transmis de englezi, ce diferã semnificativ de modelul nobiliar închis al spaniolilor, francezilor, italienilor sau germanilor (Duþu, 1972, pp. 15–33). Un mecanism distinct care se articuleazã în configurarea imaginilor identitare îl constituie fenomenul autoatribuirii pozitive, ce
întãreºte coeziunea grupului ºi-i mobilizeazã energiile: „Nu existã pe lume nici
o singurã naþiune ai cãrei reprezentanþi sã nu considere cã dragostea de libertate, generozitatea, vitejia, sagacitatea, ºi alte asemenea virtuþi sunt tot atîtea elemente constitutive ale propriului caracter naþional, la fel cum, dimpotrivã, nu
existã naþiune care sã nu socoteascã faptul cã vrãjmaºii ei exceleazã în cruzime,
perfidie, spirit de rãzbunare“ (Kopelev, 1984, apud Heitmann, 1985/1995, p. 6).
De asemenea, imagologia ne vorbeºte nu atît despre obiectul discursului sãu
— „celãlalt“, cît despre subiectul care participã în construcþia imaginarã: mentalul colectiv al unui anumit grup social, care poate deveni, printr-o extensie mai
largã, un grup etnic. „Celãlalt“ este, aºadar, privit prin prisma unui proiect de
adaptare, care odatã dezvãluit ne înfãþiºeazã configuraþia mentalã matricealã a
poporului respectiv. F. Braudel (1987/1994, I, pp. 25–71), descriind mentalitãþile

78

colective asociate unui anumit spaþiu de civilizaþie, nu propunea, în fond, o viziune diferitã, ci dimpotrivã, o perspectivã susceptibilã la clarificare prin metodologia
imagologicã. Aºa cum sublinia ºi Luminiþa Iacob, interferenþele ºi experimentele
reciproce sunt indispensabile, întrucît „mentalul colectiv al istoricilor, reprezentãrile sociale ale psihologilor, spiritul epocii al comparativiºtilor literari deschid tot
atîtea universuri de incidenþã cu preocupãrile imagologiei“ (Iacob, 1996, p. 40).
Deºi cu note specifice, mobilizînd energii ce nu pot fi echivalate, tipurile de
abordãri imagologice se întîlnesc în a privilegia problematicile identitare — ºi pe
aceastã cale etnopsihologice — din variate perspective. Se poate aprecia cã cele
mai consistente ºcoli imagologice, pe care le vom trata în capitolele ce urmeazã,
sunt cele ale imagologiei psihologice, literare, antropologice, istorice, la care se
adaugã paradigma mai cuprinzãtoare a reprezentãrilor sociale, care comunicã pe
anumite paliere cu cea imagologicã, ce va încheia prezentãrile teoretice ale abordãrii subiectivitãþii sociale.
Toate aceste cîmpuri problematice se construiesc, aºadar, în jurul unui concept nucleu cãruia îi vom investiga în paginile urmãtoare avatarurile: imaginarul
social. Calificat drept un sistem cu o structurã dinamicã, articulatã multinivelar din
arhetipuri, semne, simboluri, scheme, mituri, ansambluri mitologice, imaginarul
social se exprimã în zona mentalului colectiv sub forma scenariilor imaginare, iar
în zona realitãþii social-istorice prin atitudini sociale specifice. Astfel, teritoriul
subiectivitãþii sociale pe care îl analizãm este înzestrat cu o extraordinarã putere ºi
eficacitate, de unde decurge ºi primejdia instrumentalizãrii sale perverse (nazismul ºi comunismul constituind ºi expresii colective ale exteriorizãrii unor scenarii imaginare „maligne“), pe aceastã cale dovedindu-ºi ºi teribila sa realitate
(Thomas, 1998, pp. 15–21). Aºadar, imaginarul social este normativ, configuraþia
sa se pliazã duratei lungi, iar cvasiconstanþa sa îi conferã un rol întemeietor în prefigurarea atitudinilor sociale, dovadã ºi persistenþa ansamblurilor mitologice în
arii temporale foarte extinse, la diferite comunitãþi etnice. Totodatã, aceastã entitate socialã se aratã a fi o resursã creativã, care genereazã sub presiunea evenimenþialã ºi a conjuncturilor alte nuclee imaginare autonome, precum marile
mituri fondatoare ce integreazã noile explozii ale evenimenþialului istoric (personaje, fapte exemplare), recreînd mituri noi într-o ereditate imaginarã neîntreruptã. În sfîrºit, imaginarul social este bipolar, se articuleazã deopotrivã proiectiv sau
regresiv ºi genereazã o alternanþã nuanþatã a unui pol în dauna celuilalt, în funcþie
de rolul social-istoric jucat pentru comunitatea care ºi-l asumã.

2.3.1. Imagologia psihologicã
2.3.1.1. Institutul din Le Hâvre — o creaþie continuã. Preliminarii.
Trãsãturi generale ale proiectului
Sã pornim în drumul nostru în care ne vom strãdui sã lãmurim specificitatea ºcolilor imagologice ºi oportunitãþile de cunoaºtere pe care ni le pun la dis-
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poziþie, punctînd principalele stadii ale afirmãrii psihologiei popoarelor. Dacã ar
fi sã rezumãm etapele referenþiale ale impunerii acestei ramuri imagologice, s-ar
cuveni sã menþionãm cã iniþierea abordãrii imaginarului social cu mijloacele psihosociologiei este asociatã iniþiativei lui A. Miroglio (1895–1978), care în iarna
1937–1938 întemeiazã „Institutul havrez de psihologie a popoarelor“, valorificînd
contribuþiile ºtiinþifice ale clasicilor psihologiei popoarelor în versiunea ei francofonã, A. Fouilée ºi É. Boutmy. Aceastã instituþionalizare timpurie a favorizat
trecerea la stadiul ºtiinþific al etnopsihologiei, care pãrãseºte definitiv lectura
eseisticã ºi speculativã în favoarea unei abordãri pozitive, de teren.
Imediat dupã rãzboi, în 1946, apare primul numãr al publicaþiei trimestriale „Revista de psihologie a popoarelor“ („Revue de Psychologie des Peuples“),
publicaþie de mare circulaþie în spaþiul academic ºi cu un ecou semnificativ, reunind participãri ºtiinþifice din aproape 60 de þãri. Comitetul de redacþie, ca ºi
colaboratorii apropiaþi ai revistei vor atrage nume de prestigiu ale psihosociologiei ºi antropologiei culturale, precum R. La Senne, O. Klineberg, G. Michaud,
R. Bastide, J. Cazaneuve, G. Le Brass, L.V. Thomas ºi, desigur, A. Miroglio.
Vitalã pentru faza iniþiaticã este susþinerea energicã a unei autoritãþi ºtiinþifice importante, A. Siegfried (1913/1980, 1943), întemeietorul sociologiei electorale franceze, dar ºi vocaþia oceanicã a oraºului-port Le Hâvre, cu o foarte intensã activitate de piaþã ºi cu o extrem de animatã viaþã intelectualã, aºa cum afirma
F.J. Gay (1978, p. 5): „cred cã un mare port al comerþului, chiar prin dublul sens
al acestui cuvînt, trebuia sã cunoascã psihologia, habitudinile mentale, credinþele partenerilor sãi de peste mãri“.
Etnopsihologia se impune, sub patronajul spiritual al lui A. Miroglio, ca o
ºtiinþã neizolatã, dar distinctã printre ºtiinþele umane, ce se desparte de abordarea clasicã germanã (Völkerpsychologie), dar ºi de concepþia culturalistã americanã (Miroglio, 1971, p. 34). Astfel, ea se îndreaptã înspre descrierea trãsãturilor
psihologice ale popoarelor ºi nu înspre explicarea modurilor lor de conduitã sau
a comportamentelor lor culturale. Etnopsihologiei franceze îi este specificã, prin
urmare, cercetarea popoarelor, ºi nu cea a culturilor, analiza personalitãþii colective profunde, ºi nu a configuraþiei culturale globale a unei populaþii, privilegiind
studiul popoarelor purtãtoare ale unei culturi (sau chiar a mai multor culturi),
cãci „Miroglio nu gîndea cã se poate asimila un popor culturii sale. Dimpotrivã,
el obiºnuia sã spunã cã un popor are cultura sa mai degrabã decît sã fie acea culturã“ (Marandon, 1978, p. 222).
Perioada Miroglio (1946–1970) este cea în care nucleul mondial cel mai fertil al etnopsihologiei devine Le Hâvre, centrul de cercetare din oraºul-port
reuºind asocierea eforturilor ºtiinþifice a peste 120 de membri corespondenþi din
întreaga lume, contribuind la „renaºterea culturalã a unui oraº mort dupã rãzboi
ºi care nu a putut obþine niciodatã o dimensiune universitarã“ (Gay, 1978, p. 8).
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Cele mai însemnate lucrãri ale lui A. Miroglio, care au avut un rol important
în difuziunea ideilor etnopsihologice, sunt, pe de o parte, sinteza ce constituie
pînã astãzi cea mai substanþialã referinþã conceptualã din domeniu: „Psihologia
popoarelor“ („La Psychologie des Peuples“) (Miroglio, 1971), ºi, pe de altã parte,
„Dicþionarul populaþiilor europene“ („Dictionnaire des Populations européennes“) (Miroglio, 1978), care cuprinde 258 de articole redactate de 168 de autori
din 18 þãri europene. Dar cel mai important este faptul cã în aceastã perioadã se
pun bazele unui cadru conceptual ºi metodologic foarte riguros, care valorificã
achiziþiile teoretice din psihologia socialã ºi din antropologia culturalã a vremii.
Din 1948 se organizeazã un „comitet ºtiinþific“ însãrcinat cu coordonarea epistemologicã a cercetãrilor, ce organizeazã o serie de colocvii importante, cu un
impact semnificativ încã de la debutul lor.
Perioada ulterioarã, a reformei (1970–1982), de dupã retragerea instituþionalã a lui A. Miroglio, este legatã de activitatea lui B. Guillemain, care preia ºi conducerea Centrului universitar de la Universitatea din Rouen, unde se înfiinþeazã
un departament de etnopsihologie. Cei mai însemnaþi ºi mai prolifici exponenþi
ai perioadei secunde de afirmare a ºcolii sunt Y. Castellan (psihologie socialã),
S. Marandon ºi Guy Michaud (literaturi ºi civilizaþii comparate), Y. Pelicier (psihanalizã), G. Peyronnet (istorie), L.-V. Thomas (sociologie ºi antropologie africanã).
Denumirea publicaþiei tutelare „Revue de Psychologie des Peuples“ se
transformã din 1970 în „Etnopsihologie“ („Ethnopsychologie“), ilustrînd o
modernizare conceptualã ºi metodologicã considerabilã, care se desparte definitiv de psihologia popoarelor clasicã. Se multiplicã, totodatã, colectivele de cercetare etnopsihologicã, un pol de influenþã epistemicã remarcabilã devenind
Universitatea Paris X, în cadrul cãreia se întemeiazã un „Centru de studiu al civilizaþiilor“ ºi un „Laborator de etnopsihologie“, coordonat de G. Michaud ºi
E. Marc Lipiansky. Aici se organizeazã cele mai consistente colocvii asupra statutului, resurselor ºi angajamentelor etnopsihologiei, în 1970, 1971 ºi 1973.
Þintele epistemologice ale disciplinei, aºa cum sunt ele enunþate de actorii cei
mai însemnaþi, care întreþin multe afinitãþi cu cele ale ªcolii de la Annales, vor fi
stabilite în volumul de referinþã al perioadei: „Cãtre o ºtiinþã a civilizaþiilor?“
(„Vers une science des civilisations?“) (Michaud, Marc Lipiansky, 1981) ºi reunesc deschiderea interdisciplinarã, nevoia de sintezã ºi exerciþiul prospectiv.
 „Interdisciplinarã (etnopsihologia, n.ns.) prin vocaþie ºi prin necesitate: ea poate

sã se constituie într-un cîmp de întîlnire privilegiat al unor discipline precum
sociologia, etnologia, psihanaliza, psihologia ºi lingvistica. Prin þinta sa globalã ºi
totalizantã, ea evitã capcanele analizei ce fragmenteazã ºi sacrificã întregul pãrþilor, neglijînd structura; ea menþine în prim-planul demersurilor sale sensul viu
al particularului ºi al diferenþei. În sfîrºit, într-o epocã în care confruntãrile pacifice sau brutale dintre diferitele culturi se multiplicã, în care miºcãrile etnice se
afirmã în pofida tendinþelor nivelatoare (...), în care problemele comunicãrii
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dobîndesc o dimensiune planetarã, etnopsihologia trebuie sã devinã un instrument de analizã ºi de acþiune deopotrivã riguros ºi operaþional, contribuind îndeosebi la risipirea neînþelegerilor care însoþesc prea adesea relaþiile inter-etnice ºi
interculturale.“ (Michaud, 1970, p. 369–370)

În 1974 se continuã dezvoltarea edificiului instituþional prin fondarea
„Asociaþiei pentru cercetare în etno-psiho-sociologie (AREPS)“, ce reuneºte 10
echipe de cercetare universitare, revista „Ethnopsychologie“ devenind din 1979
organul de expresie comun al acestor centre academice pînã în 1982, cînd, datoritã suprimãrii unor fonduri ministeriale, se ajunge la o crizã extremã, care obligã
grupul de coordonare al proiectului interdisciplinar sã ia decizia încetãrii temporare a apariþiei periodicului ºtiinþific tutelar. Oricum, în toatã aceastã perioadã se
impune progresiv investigaþia imagologicã, ce devine un demers metodologic privilegiat al etnopsihologiei, ce probeazã cele mai consistente resurse inovatoare.
Noua etnopsihologie (1984 pînã în prezent) renaºte curînd ºi datoritã eforturilor realizate de A. Nicollet ºi J.P. Castelain, liderii noii generaþii (1983–2003), ce
depãºesc impasul iniþial ºi reformuleazã „moºtenirea“ primitã. Grupul editorial
ºi de cercetare impune o reorientare tematicã, iar revista care reuneºte contribuþiile etnopsihologilor contemporani reapare în 1984 sub denumirea de „Caiete
de sociologie economicã ºi culturalã. Etnopsihologie“ („Cahiers de sociologie économique et culturelle. Ethopsychologie“). Studiile se centreazã în mai micã mãsurã pe investigarea identitãþilor colective (fie ele naþionale sau regionale), cît pe
schimburile ºi comunicarea interculturalã. La ceasul unui bilanþ, artizanul numeroaselor înnoiri conceptuale în domeniu, G. Michaud (1996, pp. 59–60), sugereazã trei mari direcþii de acþiune pentru viitor: la nivelul opiniilor, în primul rînd,
impunîndu-se demistificarea expresiilor ce fac ravagii în zona discursului
comun, precum identitate colectivã, preferinþe naþionale, purificare etnicã ºi
redarea semnificaþiei autentice cuvintelor identitate, naþiune, etnie; la nivelul
comportamentelor, în al doilea rînd, prin mobilizarea actorilor ºi animatorilor din
cadrul ONG-urilor, organizaþiilor ºi asociaþiilor din toate domeniile societãþii
civile ºi politice pentru învãþarea ºi exersarea unei deschideri faþã de „celãlalt“, a
unei înþelegeri reciproce în raporturile interetnice ºi interculturale; ºi, în sfîrºit,
la nivelul mediilor, prin îngemãnarea unei adevãrate ofensive împotriva dezinformãrii ºi a unei educaþii stereotipe discriminatorii.
2.3.1.2. Instituþionalizarea imagologiei psihologice
Se poate aprecia cã imagologia ºi-a dobîndit o identitate proprie, puternicã,
care cu greu putea fi previzionatã. Ascensiunea demersului imagologic, precum
ºi prevalenþa acestuia în cadrul abordãrii etnopsihologice, poate fi evidenþiatã
prin decizia colectivului de redacþie ºi coordonare al „Revistei de psihologie a
popoarelor“ de a include o rubricã permanentã de imagologie începînd cu deceniul ºapte. Treptat, tematica imagologicã va cîºtiga în amploare, fapt dovedit ºi de
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editarea a douã numere ce o valorificã exclusiv: „Imagini ale popoarelor“
(„Images des Peuples“) (nr. 3/1961) ºi „Imagini ale Europei“ („Images de
l’Europe. 1871–1971“) (nr. 4/1971).
 „Imagologia (...) este o ºtiinþã tînãrã. Dacã, înainte de 1945, eminenþi cercetãtori

au schiþat-o (...), aceasta s-a fãcut îndeosebi în cadrul cîmpului proaspãt cucerit
al literaturii comparate, prin cunoaºterea istoriei relaþiilor intelectuale ºi artistice
proprii diverselor popoare ale Europei. Dar abia dupã al doilea rãzboi mondial se
afirmã cu forþã, în cadrul comparatismului francez, ambiþia de a recenza sistematic <interpretãrile reciproce ale popoarelor>“ (Steins, 1971, p. 373).

Punctele de vedere asupra obiectului ei de studiu sunt împãrþite. Aºa cum
am subliniat în capitolul anterior, noi optãm pentru definirea extensivã a imagologiei. O altã disputã s-a produs în jurul plasãrii imagologiei în preajma unui
demers ordonator, de la care sã împrumute o parte din zestrea conceptualã ºi
rechizita metodologicã. Astfel, imagologia îºi cautã un loc, niciodatã acelaºi,
undeva între „orizontul literaturii comparate“ ºi încadrarea ei în „sectorul
modest, dar inatacabil, al psihologiei popoarelor“ (Marandon, 1971a, p. 245).
Poziþia care subscrie unei autonomii depline a imagologiei în rîndul disciplinelor
socio-umane se face ºi ea simþitã în paginile revistei, consolidîndu-se necontenit,
convertind chiar imaginea imagologiei de la cea de exerciþiu marginal al etnopsihologiei la cea a unui demers matur, central ºi fertil deopotrivã, capabil sã angajeze acþiuni proprii ºi originale.
L. Iacob (1996, pp. 43–46) realizeazã un bilanþ asupra celei mai fecunde
perioade a proiectului ºtiinþific ºi editorial de la „Revue de Psychologie des Peuples“
ºi, mai apoi, de la „Ethnopsychologie“, efectuînd o analizã de conþinut a 68 de
numere apãrute în intervalul 1959–1975. În acest interval se remarcã ponderea
apreciabilã a cercetãrilor imagologice în întregul studiilor etnopsihologice lansate
în revistã, care formeazã peste 1/4 din totalul articolelor publicate (aproape 50 de
texte tematice). Dintre acestea, mai bine de 3/4 sunt studii explicit imagologice,
concepute în orizontul conceptual germinativ al celor douã decade. Pe lîngã numerele exclusiv imagologice amintite, revista a editat ºi alte douã numere ce sunt profilate în funcþie de reperele metodologice ce se cuvin urmãrite. La aceste progrese
limpezi puse în evidenþã se mai adaugã ºi publicarea unei bibliografii critice, care
inventaria ºi recenza 25 de titluri din domeniu. Revista a gãzduit, în decursul anilor, autoritãþi recunoscute, care în þãrile lor au retransmis un impuls revitalizator
cercetãrii etnopsihologice din perspectivã imagologicã. Dacã ar fi sã evocãm cîteva
nume semnificative, s-ar cuveni sã îi amintim pe D. Hollander (Olanda),
S. Marandon, G. Michaud, J. Romains, J. Nurdin, E. Marc Lipiansky (Franþa),
O. Klineberg (SUA), A. Earsten, M. Steins (Germania), H. Fischer (Elveþia),
H. Dyserinck (Belgia), H. Brugmans (Olanda), G. Paladini (Italia).
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Mai mult, tînãra disciplinã s-a impus ca singura direcþie de studii a institutului din Le Hâvre ce s-a dovedit capabilã sã elaboreze ºi sã structureze un catalog actualizat cu lucrãri în aceastã zonã de interes epistemologic. Ilustrînd maturizarea imagologiei, inventarul ºtiinþific a fost coordonat ºi publicat în 1971 de
S. Marandon ºi s-a focalizat asupra perioadei postbelice, parcurgînd un spectru
foarte cuprinzãtor (cantitativ, dar ºi calitativ) de scrieri sociologice ºi psihologice
din þãri cu tradiþie în domeniu, precum Franþa, Germania, Anglia, Italia, Elveþia,
Olanda, Belgia, SUA (Marandon, 1971b).
Analiza vastului material bibliografic a semnalat existenþa cîtorva tendinþe
ce ilustrau dinamica ºcolii etnopsihologice din Le Hâvre (Iacob, 1996, p. 43). În
primul rînd, s-au disociat douã modalitãþi distincte de a dezvolta un demers imagologic: una explicitã, care reuneºte toate scrierile ce acordã prioritate fenomenelor de reprezentare a realitãþii, ºi le operaþionalizeazã sui-generis, cu o metodologie specificã; ºi una implicitã, care se opreºte asupra diverselor variabile
socio-culturale ale realitãþii investigate, folosindu-se de imaginile despre acea
realitate, fãrã ca autorul sã fie conºtient de natura imagologicã a studiului sãu ori
fãrã sã fie preocupat în mod nemijlocit de înþelegerea locului ºi rolului acestor
reprezentãri.
Dacã în general maniera implicitã este mai favorizatã în perioada de început a proiectului etnopsihologic global (Miroglio, 1971, p. 92), ea este mai
modest prezentã în paginile revistei. Altfel spus, se preferã abordarea imagologicã explicitã, tendinþã cu atît mai pregnantã cu cît ne apropiem de prezent, ceea
ce atestã o orientare deliberatã cãtre acest mod de cunoaºtere a identitãþilor
sociale (proporþia este, în cadrul revistei, 78% explicit ºi 22% implicit). Un asemenea raport sugestiv localizeazã ºi ilustreazã ceea ce L. Iacob numea: „etapa de
naºtere ºi explozie a manierei explicite. Este, credem, proba unui moment de vîrf
(subl.ns.) în istoria imagologiei“ (Iacob, 1996, p. 43).
O altã tendinþã importantã evidenþiazã cã cele mai frecvente abordãri imagologice sunt interesate de structurarea auto ºi heteroimaginilor etnice, confirmînd
sensul restrîns, tradiþional al identitãþii imagologiei. Aºadar, din 58 de lucrãri ce
urmãresc declarat imaginile de sine ºi ale „celuilalt“, 48 dintre ele (82%) iau în
discuþie ca obiect de studiu diverse popoare, precumpãnitor europene.
Apar suprapuneri contextuale semnificative, astfel încît registrul temporal
(imaginea diacronicã a unui popor) se combinã cu universul actanþilor (autorii
imaginii, reprezentaþi de diferite grupe clasiale, politice, confesionale) sau cu
nivelul produselor culturale (opere literare, memorii, jurnale, corespondenþã,
periodice, manuale, lucrãri de popularizare) încît rezultatul este unul de mare
policromie.
Cît priveºte aria popoarelor investigate, deºi largã (popoare din toate continentele), aceasta are ca referinþe un nucleu limitat de þãri europene, exprimate
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mai ales polar, mai frecvent citate fiind cuplurile Franþa-Germania, Franþa-Anglia
(ibidem, p. 44).
Meritã semnalat cã din punctul de vedere al naturii demersului imagologic,
acesta se orienteazã, cel mai adesea, înspre identificarea unor imagini concrete ºi
nu înspre domeniul mult mai abstract al teoriei imaginii. Cea din urmã opþiune
va fi revendicatã, pe mai departe prioritar, de ºcoala imaginarului antropologic.
În sfîrºit, din punct de vedere metodologic, se pot reþine douã direcþii ce se
dezvoltã simultan: pe de o parte preluarea unor metode validate deja de psihologie, sociologie sau antropologie culturalã, iar pe de altã parte strãdaniile de a concepe ºi instrumentaliza o metodologie distinctã, care sã rãspundã specificului
abordãrii imaginarului colectiv (Brossand, 1968, p. 372), întocmai ca în studiile
lui G. Michaud (1971), S. Marandon (1971a, 1971b) ºi M. Zavalloni (1974).
 S. Marandon stabileºte distincþia dintre poporul ce creeazã imaginea (numit

subiect) ºi cel despre care se construieºte imaginea (obiectul imaginii). Astfel, în
registrul Franþei ca „subiect“, „obiectele“ sunt: Marea Britanie, Germania,
Spania, Belgia, Rusia, Turcia, Italia; iar în registrul Franþei ca „obiect“, imaginea
este elaboratã de þãrile deja amintite. Cu o astfel de construcþie polarã este prezentatã ºi Germania (Marandon, 1971b, pp. 481–489).

Printre referinþele incontestabile ale imagologiei psihologice, ce exerseazã ºi
o metodologie autonomã, se aflã textul sintetic al lui S. Marandon, „Caractere ºi
imagini ale popoarelor“ („Caractères et Images des Peuples“) (1971a), în care
autoarea stabileºte o disociere între studiul asupra caracterului naþional ºi personalitãþii etnice (dimensiunea obiectivã a identitãþii), pe de o parte, ºi investigarea
reprezentãrilor acestora la un anumit popor (dimensiunea subiectivã), pe de altã
parte. Totodatã, demersul etnopsihologic este focalizat înspre teritoriul imaginilor purtãtoare de portrete etnice, înþelese ca adevãrate „ipoteze asupra realului“
(Zavalloni, 1971a, p. 255), care pot contribui la cunoaºterea mai adîncã a datelor
obiective.
Îi datorãm, însã, lui E. Marc Lipiansky (1991) cea mai importantã contribuþie la afirmarea imagologiei psihologice contemporane. Acesta, cu uneltele
unei imagologii mature, construieºte în „Identitatea francezã“ („L’identité française“) un demers riguros ce urmãreºte descifrarea reþelelor de imagini angajate în reflectarea identitãþii unui popor ºi a conceptelor de bazã ce o condiþioneazã. Cartea sa ipostaziazã sentimentul de crizã trãit de identitatea francezã, ameninþatã din interior de fenomenul imigrãrii ºi din exterior de mondializare, hegemonia americanã, construcþia europeanã sau de cãtre „colosul german reunificat“ (Lipiansky, 1991, p. 3). În egalã mãsurã, abordarea etnopsihologului francez
subliniazã faptul cã identitatea etnicã devine o problemã de prim-plan în
momente de reaºezãri, de mutaþii profunde (de tipul ºomajului, urbanizãrii
dezordonate, imigrãrii, violenþelor), ºi este pusã în cauzã, pe de o parte, de cãtre
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curentele regionaliste (la nivel naþional) ºi de cãtre curentele globalizante (provocarea pieþei comune ºi a unificãrii europene), pe de altã parte (ibidem, p. 255).
În cadrul demersului sãu, autorul subliniazã cã deºi se înscrie într-un complex
de factori economici, sociali ºi politici, identitatea este în primul rînd un fenomen
subiectiv, o imagine de sine, deopotrivã reprezentare ºi sentiment. Prin urmare,
identitatea etnicã aparþine mai puþin cîmpului realitãþii „obiective“, cît celui al
reprezentãrilor sociale, al mitului ºi ideologiei (ibidem, p. 245).
De asemenea, identitatea nu se constituie doar într-o relaþie autistã cu sine,
ci se articuleazã în confruntare cu alteritatea, iar „celãlalt“ privilegiat, în cazul
Franþei, este Germania (ibidem, pp. 105–128).
Prin urmare, identitatea etnicã este precumpãnitor moºtenire ºi memorie, întemeindu-se pe valori, simboluri ºi mituri fondatoare. Mai mult, în teritoriile tematice analizate (probleme sociale, trãirea crizei, tensiunea globalizare-regionalizare,
memorie colectivã) elementul coagulant îl constituie imaginea construitã de comunitatea naþionalã în toate aceste zone problematice, iar studiul auto ºi hetero-imaginilor, încãrcate de istoricitatea lor, se cuvine sã fie, sugereazã E.M. Lipiansky, calea
de dezvãluire a identitãþii etnice.

2.3.2. Imagologia literarã ºi vocaþia sa întemeietoare
Cronologic, imagologia literarã s-a lansat cea dintîi în studierea reprezentãrilor realitãþilor social-culturale. Cu rãdãcini încã la sfîrºitul secolului al XIX-lea,
uzînd de uneltele proprii comparativismului literar, aceastã direcþie de cercetare
îºi sistematizeazã un discurs coerent începînd cu deceniul ºase al secolului XX.
Douã ºcoli comparativiste s-au impus în spaþiul european: ºcoala francezã, ce se
dezvoltã prin schimburi tematice ºi conceptuale generoase cu ºcoala de imagologie psihologicã din jurul publicaþiei „Revue de Psychologie des Peuples“, ºi ºcoala
germanã, îndeosebi în cadrul Universitãþilor din Heidelberg ºi Bayreuth, dar ºi
prin influenþa pe care a exercitat-o Centrul din Aachen.
ªcoala germanã ºi-a edificat un statut de mare autoritate ºtiinþificã, avînd
ca „focar“ catedra de imagologie literarã a Universitãþii din Bayreuth (W. Bader,
J.C. Winter, J. Riesz). Cãutãri încununate în studii penetrante aparþin ºi lui
T. Bleicher, de la Universitatea din Mainz, M. Tietz, de la Universitatea din
Bamberg ºi, în special, K. Heitmann, de la Universitatea din Heidelberg (apud
Iacob, 1996, p. 47). Celui din urmã îi datorãm prima investigaþie de amploare
dedicatã imaginii românilor construitã în afara spaþiului cultural autohton
(Heitmann, 1985/1995).
În 1980, prestigioasa „Revistã de Literaturã Comparatã“ dedicã un întreg
numãr tematic imagologiei literare, oferind un diagnostic global în pragul deceniului al IX-lea asupra evoluþiei ºi ºanselor de afirmare ale acestui curent în cîmpul comparativismului literar. Principala constatare ce a rezultat în urma analizei
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este mutaþia evidentã petrecutã în substanþa studiilor de la preocupãri ce accentueazã descriptivismul la cele ce privilegiazã explicaþia dinamicii imaginare.
Conform articolului-sintezã redactat de T. Bleicher, publicat în acelaºi
numãr al revistei, imaginea „celuilalt“ în literatura europeanã a parcurs cîteva
etape majore în materializarea sa: punerea în discuþie a imaginii unitare a omului, succedatã de constituirea unei bipolaritãþi între auto-determinare ºi
hetero-determinare, apoi complementarizarea imaginii de sine ºi diferenþierea
faþã de imaginea alteritãþii, urmatã de relativizarea prin multiplicare ºi de generalizarea prin corelaþie (Bleicher, 1980, apud Iacob, 1996, p. 47).
Toate cele 8 studii cuprinse în volumul amintit evocã actualitatea ºi necesitatea demersului imagologic, fertilizînd terenul ce începea sã dea semne de sterilitate al comparativismului literar.
H. Dyserinck este cel mai important reprezentant al ªcolii din Aachen —
tradus ºi în limba românã —, iar tipul sãu de analizã urmeazã dominantele ºcolii
germane, încurajînd o abordare multidisciplinarã (Dyserinck, 1981/1986). Întrucît foarte frecvent studierea imaginilor în literaturã ocolea dialogul cu istoria
mentalitãþilor, cu „sociologia sau istoria generalã, cu psihologia colectivã sau psihologia naþionalã comparatã“ (Welleck, 1953, p. 3), deºi fondul investigãrii imaginarului îºi aflã justificarea ºi expresia în toate aceste curente, exponentul ºcolii
germane pledeazã tocmai pentru depãºirea limitelor analizei literare ce se
opreºte la text, ignorînd cadrul cultural ºi social, ºi nu ezitã sã critice „imanentismul“ („Werkimanenz“) deplasat al comparativiºtilor. Descriind climatul intelectual în care avea sã se nascã interogaþia imagologicã, profesorul din Aachen îl
aminteºte pe L.P. Betz, care încã din 1896, în „Consideraþii critice despre natura,
sarcinile ºi însemnãtatea istoriei literare comparate“, invoca necesitatea reorientãrii abordãrii comparative înspre oglindirile bilaterale ale popoarelor în conºtiinþa lor colectivã, înspre modalitãþile în care „s-au privit reciproc naþiunile, s-au
lãudat ºi s-au blamat, s-au apropiat ºi s-au respins“ (Betz, 1896, apud Dyserinck,
1981/1986, p. 208) ºi îndemna spre întemeierea actului de cunoaºtere pe teoria
cercetãrii influenþelor reciproce.
Imperativele realizãrii unui traseu imagologic în zona comparatismului literar vizeazã organizarea metodologicã temeinicã ºi multidisciplinarã — înþelegînd
definitiv cã imagologia pãtrunde în domenii ce depãºesc frontierele rigide ale
ºtiinþei literare —, precum ºi urmãrirea rolului imaginilor în difuzarea ºi receptarea operelor literare în afara teritoriului cultural originar. Totodatã, este necesarã identificarea prezenþei imaginilor în critica, istoriografia literarã sau în ºtiinþa literarã. În acest registru, parcurgerea manualelor de istorie literarã întrebuinþate, în multe þãri europene, la învãþarea limbilor strãine, constituie o resursã
remarcabilã de imagini inerþiale, stereotipe, oferind surpriza unor „uimitoare
reprezentãri mentale (...) despre trãsãturile firii, însuºiri naþionale...“ (Dyserinck,
1981/1986, p. 202), care îl deturneazã pe cititor de la o privire criticã, invadîndu-l
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cu nenumãrate „imagini sau miraje neºtiinþifice“ (ibidem, p. 203). Autorul aminteºte rezervorul de cliºee asociate reprezentãrilor despre „tînãra“, „dinamica“ ºi
mai plina sensibilitate culturã germanã, în comparaþie cu cea francezã, spre deosebire de „spiritul specific raþional, civilizator ºi static orientat al francezilor“
(ibidem, p. 203), constructe artificiale, care instituie un clivaj mental semnificativ între cele douã popoare.
Avansarea pe un traseu metodologic consistent presupune ºi localizarea
influenþei mult mai profunde, deseori subterane, a ansamblului de imagini apãrute în spaþiul literar asupra diverselor straturi ale societãþii ºi urmãrirea presiunii
pe care o exercitã aceste imagini prototip asupra mult mai fluidei ºi mai angajatei vieþi politice. În sfîrºit, se cuvine evitatã capcana cãreia i-a cãzut victimã
vechea cercetare comparativistã ce a identificat „caracterul“ fiecãrei literaturi cu
cel mult mai cuprinzãtor dedus din „psihologia popoarelor“ ºi se cere asumatã
calea ºtiinþificã. Prin ce s-ar traduce ea? În primul rînd, prin pãrãsirea unor interogaþii de genul: „care este firea sau cum s-ar rezuma particularitãþile naþionale
ale literaturii germane, franceze ori engleze?“ ºi reformularea întrebãrii înspre
„care sunt calitãþile atribuite din afarã literaturii germane, franceze ºi engleze?“
(ibidem, p. 205).
Imagologia comparatã îºi fixeazã, aºadar, ca obiectiv surprinderea formelor
de apariþie a imaginilor, a modurilor de articulare ºi acþiune, precum ºi dezvãluirea rolului imaginilor în stabilirea relaþiilor dintre culturi. Totodatã, una dintre
mizele însemnate ale demersului studierii imaginilor în literaturã este tocmai
deschiderea cãtre sine ºi cãtre „celãlalt“. Astfel, „imagologia nu este o parte
dintr-o gîndire impregnatã de ideologia naþionalistã, ci mai curînd contribuie la
eliminarea acestor ideologii“ (ibidem), revendicîndu-ºi un rol de prim-plan în
„mai buna înþelegere între grupurile etnice sau naþionale“ (ibidem, p. 206) pe
calea eliminãrii acelor „reprezentãri mentale care îngreuiazã asemenea înþelegere reciprocã“ (ibidem). Urmãrind toate aceste stadii complementare, imagologia
poate sã participe la o cercetare etnopsihologicã modernizatã, eliberatã de povara
ideologiilor naþionaliste.
O altã dimensiune evocatã a studierii imaginilor se intereseazã de îngemãnarea ºi conþinutul auto-imaginilor. Arareori cultivate, reprezentãrile imaginare
despre propria culturã sunt foarte grãitoare în a evidenþia specificul cultural
naþional, iar conotaþiile extraliterare ale cortegiilor de auto-imagini pot aduce
luminã într-un spaþiu epistemic fluid, în zona a ceea ce va putea deveni mîine „o
autenticã ºtiinþã a însuºirilor colective — fie ea denumitã etnopsihologie, fie în alt
mod“ (ibidem, p. 208).
Spre deosebire de ºcoala germanã, cea francezã s-a orientat îndeosebi înspre
identificarea etnotipurilor ºi construirea unor portrete etnopsihice, iar principalii
actori ai travaliilor etnopsihologice cu mijloacele imagologiei sunt G. Michaud
(1971), profesor la Facultatea de Litere a Universitãþii Paris X Nanterre, ce ope-
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reazã cu o serie de concepte, precum identitate colectivã, mentalitate, caracter
naþional, personalitate modalã, ºi colectivul de la Sorbona, coordonat de D.H. Pageux,
care studiazã formarea ºi dinamica imaginii strãinului în literaturã.
Contribuind semnificativ la structurarea unui discurs imagologic coerent,
G. Michaud va întemeia un „Laborator de etnopsihologie“ în cadrul „Centrului de
studiere a civilizaþiilor“, iar ideea metodologicã cãlãuzitoare pe care o
împãrtãºeºte este aceea a eºantionãrii unor produse culturale, precum ºi a universului de receptare a operelor. Bizuindu-se pe modelele imagologiei literare,
etnopsihologul francez stabileºte un eºantion al autorilor (ales pe temeiul unor
indicatori, precum reprezentativitatea ºi prestigiul numelor, domeniile abordate,
gradul de complexitate stilistic), dar ºi un eºantion al operelor (format din cel
mult 20–25 de titluri) care creioneazã cel mai fidel profilul unui popor. Alegerea
se poate face reconstituind, pe baza criteriilor enunþate, cele mai revelatoare creaþii literare, fie cã sunt romane, cãrþi de cãlãtorie, memorii, volume cu conþinut
istoric. Recurgînd la un astfel de procedeu, se colecþioneazã portrete tipice ale
unei comunitãþi naþionale redactate de personalitãþile culturale ale poporului respectiv, pe care G. Michaud le numeºte etnograme. Suprapuse ºi privite în adîncime, acestea vor reliefa etnotipul, întemeiat pe elementele comune ale acestor
reprezentãri particulare (Michaud, 1978; Michaud, Lipiansky, 1981).
Noþiunea de eºantion trebuie preluatã cu toate precauþiile de rigoare, cãci
grupul de autori selecþionat este neomogen, iar imaginile descoperite nu restituie realitatea identitarã într-un mod univoc. Primejdia care ameninþã formularea unor concluzii ºtiinþifice este tocmai tentaþia elaborãrii unui portret atemporal. O condiþie de neînlocuit a validitãþii portretistice este aceea a multiplei confirmãri imaginare din partea unor surse diferite (cel mai adesea se comparã
auto-imaginea, construitã din interiorul propriei culturi cu heteroimaginea,
modelatã de o reprezentare externã), iar prezenþa unor similaritãþi între cele
douã imagini-bilanþ pe anumite dimensiuni sugereazã gradul mai mare de veridicitate al acestora.
 Se poate ilustra aceastã normativitate prin compararea imaginii spaniolului rea-

lizatã de doi eseiºti celebri: S. de Madariaga (1930/1983) ºi H. Keyserling
(1928/1993). În portretul conturat în 1930 de cãtre S. de Madariaga, spaniolul
apãrea ca „pasional“ (de Madariaga, 1930/1983, p. 197), soarta sa era asumatã cu
spontaneitate (ibidem), cursul vieþii se derula natural, senin (ibidem, p. 204).
Caracterial, imaginea identitarã exprimã o tensiune permanentã: „este dur ºi
uman, resemnat ºi rebel“ (ibidem, p. 196). Improvizator (ibidem, p. 201), acþionînd fãrã a-ºi îngemãna un proiect prealabil pe care sã-l urmãreascã metodic în
fazele îndeplinirii sale, spaniolul animã neaºteptat „acele energii adormite“ pe
care le „descarcã subit“ (ibidem, p. 197), întrucît acþiunea sa „tinde sã fie violentã ºi discontinuã“ (ibidem). Nerealist ºi inconsecvent, lipsit de perseverenþã ºi de
spirit metodic (ibidem), este solitar, cu un spirit critic anemiat, iar dominanta
mentalitãþii sale e pliatã pe tiparul gîndirii arhaice, populare. Spirit aventurier ºi
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individualist (ibidem, p. 199), gãseºte mai anevoie resurse pentru opere colective de amploare (ibidem, p. 198), rãmînînd în registrul actelor de bravurã personale proprii unei „naturi rebele“ (ibidem, p. 199).
Contele baltic H. Keyserling, revendicîndu-ºi apartenenþa la o familie de
idei ºi spirite care se preocupaserã de reprezentãrile realitãþilor culturale în
diverse spaþii istorice — autorul îl aminteºte chiar pe S. de Madariaga, dar ºi pe
Ortega Y. Gasset, M. de Unamuno, N. Berdiaev, C.G. Jung, D.R.W. Inge,
M. Scheler, L. Frobenius sau A. Maurois —, se lanseazã la sfîrºitul deceniului al
treilea într-o adevãratã incursiune imagologicã, privind „componentele Europei
din perspectiva întregului“ (Keyserling, 1928/1993, p. 8). Reþinînd aprecierile
sale la adresa profilului colectiv al spaniolilor, nu putem sã nu remarcãm numeroasele similitudini cu cele constatate de contemporanul sãu iberic. Astfel, locuitorul „pustiului“ peninsular este orientat spre fantastic, are la origine ceva „donquijotesc“ (ibidem, p. 72). Figura lui Don Quijote e identificatã cu „cel mai înalt
simbol al omului ºi într-o mãsurã mai mare decît apare Goethe germanilor“ (ibidem). „Fiecare spaniol e unic ºi solitar“ (ibidem) ºi acþioneazã mînat de „pasiunea pur subiectivã“ (ibidem) ce se bizuie pe „patosul unicitãþii“ (ibidem). „Aici,
continuã H. Keyserling, se impune voinþa de a trãi personal-pasional ºi voinþa de
putere“ (ibidem, p. 73), nu întîmplãtor Spania fiind þara în care „nimic n-a fost
mai popular decît Inchiziþia“ (ibidem).
Apar ºi nuanþe diferite faþã de lectura propusã de S. de Madariaga. Spre
exemplu, Spania este privitã ca fiind „în fruntea lumii actuale“ (ibidem, p. 83) din
perspectivã moralã, pentru cã îi lipseºte „snobismul ºi orice sentiment de inferioritate burghez ori chiar slugarnic“ (ibidem), iar spaniolul „este culturã eticã
devenitã carne“ (ibidem).
Dacã am încerca sã identificãm diferenþieri semnificative între cele douã portrete zugrãvite din perspectivã emicã, respectiv eticã — pentru a prelua disjuncþia
lui K.L. Pike (1967) —, putem concluziona cã cele douã etnograme se pot suprapune în toate registrele esenþiale (spontan, pasional, dinamic, individualist, fantast,
spirit critic nematurizat, subiectiv), îndreptãþindu-ne sã identificãm cîteva trãsãturi durabile ale etnotipului, aºa cum ºi l-a imaginat metodologic G. Michaud.

De altfel, schiþa etnotipului care se clarificã printr-un demers de acest fel se
cere continuu confruntatã cu imaginile ce se adaugã prin evaluãri ulterioare.
Rezultã în cele din urmã un portret sau un profil modal care prezintã o valoare
euristicã, situînd contururile finale în limitele unui acord intersubiectiv spontan
cu imaginea sintezã (Radu, 1994b, p. 300).
Pentru a media investigaþia tipologicã eºantionatã cu reprezentãrile altor
straturi social-culturale, A. Miroglio (1971, pp. 92–93) va propune explicit ca
obiect de cercetare al etnopsihologiei imaginile pe care ºi le fac popoarele despre
sine ºi despre celelalte popoare cu care intrã în relaþie. Reprezentãri colective de
mare generalitate, ele vor fi numite etnoimagini. Colectarea sistematicã a etnoimaginilor urmeazã cursul metodologic consolidat deja în psihologia socialã,
recurgînd la ancheta pe eºantion, analiza de conþinut, înregistrarea personalitãþilor populare dintr-o comunitate, observaþia coparticipativã, la care sã se asocieze,
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desigur, studierea produselor culturale semnificative ale unui popor, în maniera
sugeratã de G. Michaud. Prin aceastã completare operaþionalã se va putea aduce
în luminã ºi discursul comun, al mentalitãþii acelor grupuri sociale ºi culturale
care nu acapareazã scena istoriei, dar care îi asigurã din plan secund adevãrata
vitalitate.
 Chiar ºi S. de Madariaga descria mecanismul prin care pe teritoriul conºtiinþei

comune se produc simplificãri ºi tipizãri clarificatoare, exprimate cel mai adesea
printr-un dublet antinomic: „perechea schematicã ipocrit-practic ar reprezenta
englezul, perechea clar-licenþios, francezul; perseverent-greoi, germanul;
nobil-crud, spaniolul; vulgar-activ, americanul; fals-rafinat, italianul. Ca ºi cum
chipul fiecãrei naþiuni ar fi schematizat în douã trãsãturi fundamentale, nelãsînd
sã subziste decît o calitate ºi un defect“ (de Madariaga, 1930/1983, pp. 153–154).
Astfel de imagini stereotipe la adresa alteritãþii sunt rãspîndite în toate epocile ºi
în toate spaþiile culturale. A. Miroglio, pornind de la scrierile lui S. de Madariaga,
oferã asemenea portrete schematice, reaminteºte cum punctualitatea este foarte preþuitã de germani ºi olandezi, fiind nerelevantã la sud-americani sau spanioli. Americanii, cu dinamismul ºi ritmul lor de viaþã sufocant, îi apreciazã
drept conservatori pe englezi. Imaginea celor din America Latinã despre englezi e însã diferitã, ei apar mai degrabã inteligenþi, practici, dar înclinaþi spre economie ºi egoiºti (Miroglio, 1971, pp. 83–84). Aceste diferenþe în calificãrile reciproce sunt determinate, în primul rînd, de particularitãþile contactelor în condiþii istorice variate. Respingerea sau adversitatea rezultatã în urma unor astfel de
confruntãri, care nu s-a produs doar în registrul cultural, coloreazã specific aprecierea „celuilalt“, acentuînd trãsãturile negative ale alteritãþii.
Prin aceleaºi inferenþe ale simþului comun s-ar putea afirma, de pildã, cã
englezul este flegmatic, retractil în comportare, dar astfel de cliºee simplificatoare — ºi aproape mereu deformatoare — trebuie corelate cu analiza de tip
G. Michaud, care rafineazã ºi nuanþeazã trãsãturile portretului etnic. Dacã ar fi
sã ducem pînã la capãt acest exemplu ºi sã-l citãm pe acelaºi S. de Madariaga,
imaginea englezului e mult mai expresivã ºi mai „dezvrãjitã“ de stereotipiile
mentalitãþii comune. Dupã eseistul spaniol, englezul este un om de acþiune, pragmatic, utilitarist (de Madariaga, 1930/1983, p. 171), deci cu un dezvoltat simþ
practic (ibidem, p. 328). „Insularitatea“ (ibidem, p. 182) se rãsfrînge în psihologia poporului englez prin autovalorizare ºi izolare (ibidem). Tendinþa flegmaticã
(ibidem, p. 187) a profilului sãu etnopsihologic este rezultatul autocontrolului ºi
disciplinãrii (ibidem, p. 170), care „subordoneazã gîndirea acþiunii“ (ibidem,
p. 171). Englezul este un om al ierarhiei (ibidem, p. 181), care combinã „vocaþia
organizãrii spontane (…) cu empirismul ºi spiritul de continuitate“ (ibidem,
p. 181), devenind un om al tradiþiei, o adevãratã „arhivã vie“ (ibidem) a tuturor
travaliilor trecute, ºi „deschisã acþiunilor prezente“ (ibidem).

Constituind un demers fertil al studierii imaginarului identitar, imagologia
literarã a dobîndit o pondere tot mai însemnatã în cîmpul comparativismului literar, construind un exerciþiu de cunoaºtere care depãºeºte teritoriul investigaþiei
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pur literare, fiind deschisã colaborãrii cu celelalte ºtiinþe socio-umane interesate
de structurarea dialogului intercultural.

2.3.3. Imagologia antropologicã
Constituit ca o adevãratã arheologie a mitologicului în deceniile ºase ºi ºapte
ale secolului XX, studiul imaginarului mitic, avîndu-l ca precursor pe
É. Durkheim (1912/1995), cu ale sale „Forme elementare ale vieþii religioase“, se
impune definitiv prin scrierile lui C. Lévi-Strauss (1962/1970, 1973/1978) ºi
G. Bachelard (1942/1998a, 1943/1997, 1948/1998b). Deºi radical diferite stilistic,
îmbinînd „rigoarea analiticã“ a primului cu „plasticitatea poeticã a celuilalt“
(Girardet, 1986/1997, p. 9), exerciþiile metodologice combinate al amîndurora vor
inaugura un nou ghid de explorare al teritoriilor imaginare. Demersul în care
s-au angajat cei doi deschizãtori de drumuri în studierea antropologicã a subiectivitãþii sociale ocolea, cel mai adesea, situarea în istorie ºi extrãgea configuraþii
imaginare atemporale.
Un discurs-sintezã de mare rigoare, care va lãrgi cadrul conceptual ºi va
consacra imagologia antropologicã, aparþine profesorului Universitãþii din
Grenoble, G. Durand. Conducãtor al Centrului universitar din Chambéry, cercetãtorul francez, spirit catalizator, va oferi în lucrarea sa „Structurile antropologice ale imaginarului“ („Les structures anthropologique de l’imaginaire“) o pilduitoare reconfirmare a maturizãrii hermeneuticii antropologice (Durand,
1969/1977). Deºi pãstreazã perspectiva anistoricã, studiul recurge la metoda
comparativã pentru a-ºi întemeia judecãþile, stabilindu-se pe un teren ferm al
abordãrii pragmatice. Totodatã, în prima parte a lucrãrii, devenim martorii activãrii „mecanismelor tãinuite (subl.ns.) ce pun în miºcare acest oaspete prezent
printre noi, deºi nimeni nu s-a gîndit sã-l invite la dezbaterile noastre: spiritul
uman“ (Lévi–Strauss, 1973/1978, p. 87).
Profesorul francez surprinde tendinþa gîndirii occidentale de a „devaloriza
ontologic imaginea ºi psihologia funcþiei imaginaþiei, meºterã în ale erorii ºi falsitãþii“ (Durand, 1969/1977, p. 24). Tot acest curent de idei raþionalizator, ce pleacã
de la ºcoala socraticã, trece prin augustianism, scolasticã, cartezianism ºi secolul
luminilor pînã la E.C. Alain, L. Lévy-Bruhl sau P. Valéry, urmãreºte inhibarea
puseurilor imaginative. Cel mai adesea imaginaþia a fost privitã de psihologi ca un
spaþiu pur reflectoriu, golit de vitalitate, alcãtuit din imagini remanente sau consecutive. Pe acest teren se va impune asociaþionismul, care va renunþa la tiparul
imobil al percepþiei ce transformã imaginea într-o simplã copie a lucrurilor
obiective ºi va distinge o serie de conexiuni imaginative registrul conºtient.
Eforturile asociaþioniºtilor de a depãºi impasul creat de perpetuarea unor viziuni
statice nu s-a soldat însã cu rezultate pe mãsurã, imaginaþia continuînd a fi redusã la un „puzzle static ºi plat, iar imaginea la un amestec foarte echivoc la jumãtatea drumului între soliditatea senzaþiei ºi puritatea ideii“ (ibidem, p. 25).
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Istoria recunoaºterii rolului imaginarului în gîndire a fost controversatã.
Fãcînd un pas înainte, H. Bergson admite o dinamicã ºi o autonomie proprie a
imaginarului, care, însã, transformîndu-se în memorie, decade într-un fel de
„subaltern sau un socotitor al existenþei“ (Bergson, 1945, p. 65). Operînd cu
metoda fenomenologicã, J.P. Sartre (1940, 1950), în lucrãrile sale de referinþã din
aceastã zonã problematicã, „Imaginarul“ („L’imaginaire“) ºi „Imaginaþia“
(„L’imagination“), enunþã teza sãrãcirii gîndirii prin imagine (1940, p. 82). Dupã
gînditorul existenþialist francez, imaginea ar fi caracterizatã prin urmãtoarele trãsãturi: este transcendentã (ibidem, p. 16), obiectul imaginat e imediat reprezentat, spre deosebire de cel perceput, care se configureazã în cîmpul conºtiinþei
prin „aproximaþii ºi luãri succesive de contact“ (ibidem, p. 20), iar conºtiinþa imaginativã „îºi pune obiectul ca un neant“ (ibidem, p. 27); a nu fi ar deveni, aºadar,
categoria imaginii. Prin urmare, analiza imaginarului ar conduce la „o cunoaºtere
dezamãgitã, o sãrãcire esenþialã“ (ibidem, p. 28). Neajunsul psihologiei imaginaþiei provine, probabil, dintr-un halou semantic exagerat, care a preluat fãrã discernãmînt aparatul conceptual al asociaþioniºtilor, identificînd imaginea cu
cuvîntul.
Toate aceste teorii au eºuat în dezvãluirea vitalitãþii ºi independenþei imaginarului ºi pentru cã au ignorat imensul rezervor simbolic ce însoþeºte ºi hrãneºte
imaginile. C.G. Jung, J. Piaget ºi G. Bachelard au înþeles rolul acestui resurse
simbolice vitale. Dezvoltînd sugestia lui M. Pradines (1946, II, p. 160), conform
cãreia adevãratul conþinut al gîndirii îl constituie orînduirea imaginilor,
C.G. Jung, în continuarea modelului psihanalitic, considerã cã orice gîndire se
întemeiazã pe arhetipuri — imagini de mare generalitate —, operatori mentali de
profunzime care conferã, în mod inconºtient, „un înþeles structurant“ (Jung,
1950/1995, p. 479). Esenþiale, imaginile primordiale pot fi interpretate fie ca precipitate mnemice sau engrame, apãrînd ca „o formã tipicã fundamentalã a unei
anume trãsãturi sufleteºti, continuu repetate“ (ibidem, p. 478), fie ca motive
mitologice, manifestîndu-se într-o manierã „permanent activã ºi neîncetat reînnoitã“ (ibidem). Pe aceastã cale se modeleazã ingredientele vitale ale îngemãnãrii conºtientului colectiv printr-o serie de conþinuturi ce grupeazã „conexiuni
mitologice, motive ºi imagini care pot apãrea oricînd ºi oriunde, dincolo de orice
migraþie sau tradiþie istoricã“ (ibidem, p. 486).
ªi J. Piaget, în urma unor studii de psihologie aplicatã, subliniazã „coerenþa
funcþionalã a gîndirii simbolice ºi a sensului conceptual“ (Piaget, 1945, p. 172),
ajungînd la concluzia unei comunicãri ºi solidarizãri a formelor reprezentãrii.
Totodatã, „cuvîntul imaginaþie desemneazã (…) o producþie mentalã a
reprezentãrilor sensibile, distinctã de percepþia senzorialã a realitãþilor concrete
ºi de conceptualizarea ideilor abstracte“ (Wunenburger, 1991, p. 3), angrenînd o
triadã conceptualã: percepþie, imaginaþie, conceptualizare ce depãºeºte viziunea
limitativã a lui J.P. Sartre (1940), care deºi a înþeles caracterul intenþional al ima-
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ginii, diferenþiind-o de procesul psihic primar perceptiv, a considerat imaginea o
formã de cunoaºtere degradatã. G. Bachelard (1943/1997, p. 9) îºi expune punctul de vedere asupra simbolismului imaginar, întemeindu-l pe douã principii,
însuºite ºi de G. Durand: imaginarul ºi imaginaþia hrãnesc o dinamicã specialã,
cu un tip de dinamism organizator ce contribuie la omogenizarea reprezentãrilor, iar imaginea este însoþitã de o dimensiune simbolicã.
Într-un astfel de cadru de înþelegere simbolul se desparte de domeniul
semiologiei, apropiindu-se de cîmpul „unei semantici speciale <care> (...)
posedã (...) mai mult decît un sens artificial atribuit, dar deþine o putere de rãsunet esenþialã ºi spontanã“ (Bachelard, 1957, p. 6). Din aceastã definiþie a simbolului rezultã douã consecinþe importante: în primul rînd, evidenþierea caracterului pluridimensional al lumii simbolice ºi, în al doilea rînd, plasarea simbolismului într-o anterioritate cronologicã ºi ontologicã în raport cu orice semnificaþie
audio-vizualã (Durand, 1969/1977, p. 36). O asemenea opþiune îl îndemna pe
antropologul francez sã se situeze într-o perspectivã simbolicã atunci cînd se lanseazã în descifrarea arhetipurilor fundamentale ale imaginaþiei. De altfel, psihologia patologicã a lui E. Minkowski (1966), pregãtitã încã de perspectiva herderianã a romantismului german ori suprarealismul ilustrat de H. Breton, dovedise
imperialismul simbolic al copilãriei sau al universului mental al primitivului, iar
avansarea spre vîrsta adultã ºi spre civilizaþie aducea cu sine o „îngustare“ ºi o
„refulare progresivã“ a sensului metaforelor (Durand, 1969/1977, p. 37), îngemãnînd, astfel, o poziþie comprehensivã opusã faþã de cea a lui J.P. Sartre (1950,
p. 46) a imaginii ca umbrã, ca gîndire sãrãcitã.
Dar cum comunicã ºi se împletesc simbolurile? G. Durand (1969/1977,
p. 38) va propune termenul de „constelaþii simbolice“, înlocuindu-l pe cel de „lanþ
simbolic“, folosit de lingviºti. Terminologia i-a fost sugeratã de antropologul A.
Leroi-Gourhan (1958, p. 308), care opereazã cu noþiunea de „pachete simbolice“,
ce exprimã reunirea iconograficã a simbolurilor, ºi de conceptul „roi de imagini“,
aparþinîndu-i lui J. Soustele (1940, apud Durand, 1969/1977, p. 38), care desemneazã acel nucleu imaginar organizat ce regleazã povestirea miticã, reluînd sintagma mai timpurie a lui H. Taine „polipi de imagini“ (Taine, 1888, ibidem).
O autenticã înþelegere a imaginarului nu se poate dobîndi decît urmînd traseul antropologic, „în care reprezentarea obiectului se lasã asimilatã ºi modelatã
de imperativele impulsionale ale subiectului, ºi în care reciproc (...) reprezentãrile subiective se explicã prin acomodãrile anterioare ale subiectului la mediul
obiectiv“ (ibidem, pp. 48–49). Pe aceastã cale ºi urmãrind influenþa dublei determinãri, autorul francez va contura constelaþiile mitologice esenþiale, ce se constituie în jurul aceluiaºi nucleu central. Rezumînd acest traseu, putem aprecia cã el
cuprinde douã etape. În primul rînd, se impune parcursã o etapã constitutivã,
care vizeazã identificarea ºi individualizarea constelaþiilor mitologice. În interiorul acestor ansambluri coagulate în jurul nucleului întemeietor trebuie izolate ºi
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localizate reþelele de corelaþii existente, cãutînd constantele ºi raporturile stabile. Mai apoi este necesarã ºi o etapã analiticã, în care demersul comprehensiv
urmãreºte extragerea structurilor fundamentale ale realitãþii mitice, construite
pornind de la schemele ordonatoare, interferînd în jurul arhetipurilor.
Terminologia instrumentalizatã în proiectul de investigare antropologicã a
imaginarului la G. Durand poate fi schiþatã într-o formulã concentratã ca în figura nr. 1.
diurn

nocturn
REGIMURI

STRUCTURÀ
Mit

........
povestire

...

Mit ...

STRUCTURÀ
Mit

“constelaêie
de
imagini”

Arhetip

IMAGINAR

= substanêa esenêialÁ
a ansamblului

procese raêionale
Social

Mediul

Natural

„pot schimba «scenariul» mitic“

gesturi

Schema

forma particularÁ

Simbol

din punct de vedere
al gradului de complexitate / generalitate

circuit al imaginarului

Figura nr. 1 Traseul antropologic al imaginarului la G. Durand (1969/1977)

Sã rezumãm înþelesul conceptelor angrenate în acest traseu al cunoaºterii
imaginarului, conform perspectivei antropologului francez. Astfel, schema este
consideratã „generalizarea dinamicã ºi afectivã a imaginii“ (ibidem, p. 72), constituind „factivitatea ºi non-substantivitatea generalã a imaginarului“ (ibidem). S-ar
identifica cu ceea ce J. Piaget (1951, p. 178) numeºte „simbol funcþional“,
G. Bachelard (1948/1998b, p. 264) „imagine dinamicã“ sau ceea ce P. Chaunu
(1988, p. 230) desemneazã drept operator al mentalitãþilor. Gesturile, diferenþiate
în scheme, în contact cu mediul bivalent (social, natural) genereazã o entitate
supraordonatã, mai generalã ºi mai complexã, arhetipurile. Conceptul a fost împru-
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mutat de C.G. Jung de la istoricul J. Burckhardt (apud Jung, 1950/1997, p. 477) ºi
reprezintã „substantificãrile schemelor“ (Durand, 1969/1977, p. 72), o reunire a
imaginilor primordiale, ale engramelor avînd un caracter colectiv (Jung, 1950/1997,
p. 486), însuºite printr-o dublã combustie, naturalã ºi spiritualã, deci socialã. Ideile
au un tipar afectiv-reprezentativ — chiar acest motiv arhetipal — care explicã de ce
raþionalismele ºi pragmatismul ºtiinþific „nu scapã niciodatã pe deplin de haloul
imaginar“ (Durand, 1969/1977, p. 73) ºi care lãmureºte de ce oricare sistem raþional e însoþit de propriile fantasme. Arhetipurile reprezintã, aºadar, cîmpul de întîlnire între imaginar ºi procesele raþionale. C. Baudouin (1950, p. 191) a insistat asupra acestui raport dual, indicînd douã tipuri de conexiuni posibile, redate în figura
nr. 2: fie cea care grupeazã mai multe imagini (i1, i2, i3) într-o idee (I), fie cea prin
care o imagine (i) angajeazã mai multe idei (I1, I2, I3).

idei = palierul raêional
I1

i1

I

I2

i

I3

i2

i3

imagini = palierul imaginar

Figura nr. 2 Conexiuni potenêiale între imagini æi idei (apud Baudouin, 1950, p. 191)

Nota distinctivã a arhetipurilor, conform lui C.G. Jung (1950/1997, p. 481),
îl constituie „felul <lor> mereu acelaºi“, marea lor stabilitate. Dar arhetipurile
sunt ilustrate prin „imagini foarte diferenþiate de cãtre culturi ºi în care mai
multe serii de scheme vin sã se întrepãtrundã“ (Durand, 1969/1977, p. 74). Astfel
poate fi identificat simbolul, care e o formã particularã ºi inferioarã a schemei. De
asemenea, mitul, în vocabularul utilizat de G. Durand, depãºeºte înþelesul acordat de etnologi ºi devine un sistem dinamic ce reuneºte un ansamblu ordonat de
simboluri, scheme ºi arhetipuri care „sub impulsul unei scheme tinde sã se realizeze ca povestire“ (ibidem, p. 75). În mit se alãturã palierele imaginare cu cele
raþionale: „simbolurile se transformã în cuvinte ºi arhetipurile în idei“ (ibidem).
Mitul reprezintã germenele mobilizator al doctrinelor religioase, sistemelor filosofice sau povestirilor istorice ºi legendare, iar povestirea e transferatã imaginarului prin constelaþiile de imagini. Un izomorfism al schemelor, arhetipurilor ºi

96

simbolurilor în cadrul sistemelor mitice configureazã structurile, entitãþi de mare
generalitate ºi complexitate, caracterizate, de asemenea, printr-o stabilitate deosebitã.
În sfîrºit, grupãri de structuri învecinate vor elabora entitatea cea mai complexã, regimul imaginilor. Exprimate polar, regimurile diurne sau nocturne vor sta
la baza tuturor clarificãrilor imaginare ºi, deci, a orientãrii în palierele izotopice
ale imaginilor (ibidem, pp. 536–537).
Rezumînd, pornind de la o succesiune a schemelor, arhetipurile ºi simbolurile se exprimã în mit, înþeles ca povestire, în care simbolurile sunt „traduse“
prin cuvinte, iar arhetipurile prin idei; arhetipul constituie o matrice mentalã
universalã; simbolul este individualizant ºi fluctuant; iar schema se exprimã
printr-o generalizare dinamicã ºi afectivã a imaginii. Cele mai persistente arhetipuri sunt: „cerul“, „piscul“, „ziua“-„noaptea“, „ciclul lunar“, „negru“-„alb“,
„centrul“, „insula“, „caverna“, „sînul matern“, „laptele“, „arborele“.
 Alte sistematizãri arhetipale binecunoscute aparþin lui C.G. Jung (1950/1997,

p. 482), ce discrimineazã între anima = principiu feminin prezent în
inconºtientul masculin ºi animus = principiu masculin al inconºtientului feminin; sau G. Bachelard (1942/1998a, 1943/1997, 1948/1998b, 1957), care porneºte
în construcþia sa de la cei patru hormoni ai imaginaþiei pe care cunoaºterea
umanã i-a „aºezat la temelia tuturor lucrurilor“ (Bachelard, 1948/1998b, p. 5),
identificaþi cu cele patru elemente naturale: aerul, focul, apa, pãmîntul.

Schemele pe care se articuleazã scenariul imaginar pot fi: ascensiunea,
miºcarea circularã sau ciclicã, cãderea, iar simbolurile reprezintã liantul scenariului ºi sunt de extremã generalitate.
 Dacã ar fi sã prezentãm cîteva ilustrãri sugestive ale legãturilor arhetip, schemã,

simbol, putem evoca arhetipul piscului sau al conducãtorului, cãrora le corespund
schemele înãlþãrii, iar simbolurile „de construcþie“ sunt muntele, capul, fruntea;
dupã cum arhetipului cer îi corespunde, de asemenea, o schemã ascensionalã ºi
simboluri precum treaptã, sãgeatã, aripã (Durand, 1969/1977, pp. 72, 74).

În jurul schemelor se articuleazã structurile, înþelese ca tipare normative de
mare stabilitate, asociate mentalitãþilor duratei lungi braudeliene, ce ordoneazã
reprezentãrile colective, dau coerenþã viziunilor asupra lumii, situeazã în istorie
destinul unei societãþi. „Lungi plaje de imobilitate“ (Le Roy Ladurie, 1980,
p. 150), structurile imaginarului pot fi grupate în mari ansambluri durabile.
L. Boia (1998b/2000, pp. 29–35) selecteazã opt ansambluri majore sau structuri
arhetipale conturate la nivelul imaginarului, grupate la nivelul fiecãrei societãþi în
dozaje diferite: conºtiinþa unei realitãþi transcendente, prin invocarea prezenþei
unui domeniu supranatural, ce este de nedespãrþit de condiþia umanã; dublul
moartea-viaþa de apoi, care hrãneºte motivele recurente ale reîncarnãrii sau

97

metempsihozei; alteritatea, ce exprimã raportul tensionat dintre „noi“ ºi „ceilalþi“; unitatea, animatã de imperativul coerenþei; veºnica reîntoarcere, care produce un recurs la origini prin intermediul miturilor fondatoare, de genul „Vîrstei
de Aur“ sau al miturilor întemeietoare; sondarea viitorului, cu toate speciile de
utopii; evaziunea, care propune refuzul condiþiei umane ºi al istoriei, cu speciile
milenarismelor; ºi, în sfîrºit, lupta contrariilor, care exprimã polarizarea imaginarului.
Anunþat de strãdania lui R. Barthes — ce lansase în 1957 celebrele sale
„Mitologii“, prin care concepea un „studiu diacronic al miturilor, fie cã le supunem unor retrospecþii (ºi atunci se pun bazele unei mitologii istorice), fie cã
urmãrim unele mituri din trecut pînã la forma lor actualã (ºi atunci facem o istorie prospectivã)“ (Barthes, 1957/1997, c4) —, demersul lui G. Durand, prin
generoasa ofertã conceptualã ºi metodologicã de explorare a imaginarului, va
oferi o punte temeinicã cãtre celelalte proiecte de investigare a mentalului colectiv, grãbind ºi instituþionalizarea unei noi direcþii: imagologia istoricã. Chiar dacã
într-o manierã nerevendicatã, multe dintre achiziþiile conceptuale ale hermeneuticii antropologice, pe care G. Durand le-a rafinat într-un studiu ulterior
(Durand, 1994/1999), vor alimenta substanþa cercetãrilor în disciplinele preocupate de investigarea imaginarului identitar. Astfel, raportarea la dezbaterea inauguratã în spaþiul antropologiei va deveni curînd roditoare în cîmpul istoriei mentalitãþilor ºi al psihologiei sociale.

2.3.4. Imagologia istoricã
2.3.4.1. Particularizarea demersului antropologic în cîmpul istoriei
A particulariza traseul antropologic al lecturii imaginarului echivaleazã cu
a-l scoate din atemporalitate ºi a-l aduce în istorie. Mediul social, prezent marginal în structura traseului antropologic la G. Durand, va privilegia activarea anumitor scenarii imaginare, însufleþindu-le cu constelaþii mitologice bine delimitate, impuse de ideile forþã ale prezentului (Miroglio, 1971, p. 27). Încã de la
sfîrºitul secolului al XIX-lea A. Fouillée teoretizase în „Miºcarea idealistã ºi reacþia contra ºtiinþei pozitive“ („Le mouvement idéaliste et la réaction contre la science positive“) impactul universului mental asupra socialului, indicînd „cum în fiecare idee sãlãºluieºte o putere care e realizatã în proporþia în care ea îºi concepe
clar ºi doreºte propria realizare“ (Fouillée, 1896 apud Antohi, 1991, p. 42).
Cel care defineºte la începutul secolului XX pentru întîia datã conceptul de
mit istoric este G. Sorel, în volumul sãu „Reflexii asupra violenþei“ („Reflexions
sur la violence“), descriind mecanismul prin care „oamenii ce participã la marile miºcãri sociale îºi reprezintã acþiunea lor viitoare sub formã de imagini de
bãtãlii asigurînd triumful cauzei lor“ (Sorel, 1908, ibidem, p. 43). Toate aceste
construcþii imaginare sînt numite de gînditorul francez mituri ºi le este atribuitã o covîrºitoare importanþã în metabolismul istoriei. Puterea ºi expansiunea

98

mitului în organismul social e explicabilã ºi prin trãsãturile sale: el este „la bazã,
identic cu convingerile unui grup, fiind expresia acestor convingeri în limbajul
miºcãrii“ (ibidem), ceea ce-l face inanalizabil în pãrþi care ar putea fi pe planul
descrierilor. Mitul istoric îmbinã palierul raþional cu cel imaginar, fapt dovedit de
speciile miturilor revoluþionare, care travestesc în acþiunea lor numeroase nebuloase mentale de facturã religioasã.
Ideile-forþã ºi miturile istorice nu sunt numai substanþializãri ale unui anumit context istoric, cucerindu-ºi o subtilã ºi uneori tardiv înþeleasã — de istorici
— autonomie; ele se pot întoarce asupra societãþii însãºi, transfigurînd-o.
Utopiile sunt un astfel de exemplu, ele „cîºtigã în <realitate> în mãsura în care
(...) se înscriu în cîmpul de aºteptãri ale unei epoci ºi ale unui grup social, ºi mai
ales în mãsura în care se impun ca idei-ghid ºi idei-forþã care orienteazã ºi mobilizeazã speranþele ºi solicitã energiile colective“ (Baczko, 1984, p. 147).
Contabilizînd toate aceste achiziþii conceptuale, R. Girardet (1986/1997)
le va îmbina cu reperele metodologice oferite de G. Durand, realizînd o sintezã referenþialã în „Mituri ºi mitologii politice“. Parcurgînd itinerarul gîndirii
social-politice din ultimele douã secole, profesorul „Institutului de Studii
Politice de la Sorbona“ remarcã prezenþa unei constante neîncrederi în imaginar, prin privilegierea edificiilor teoretic-explicative pur raþionale. Arareori analiza ºi înþelegerea retrospectivã coboarã spre „adâncurile secrete ale puterilor
onirice“ (ibidem, p. 1), iar atunci cînd dã curs acestei provocãri ea se vede alungatã „într-o zonã de umbrã în care foarte puþini se hotãrãsc sã pãtrundã“ (ibidem). R. Girardet nu ezitã sã se aventureze spre acest tãrîm misterios, îndemnat mai cu seamã de explozia mitologicã ce însoþeºte marile mutaþii politice ºi
sociale declanºate de modernitate. De altfel, prima constatare ce se impune
este chiar aceea care dovedeºte cã în epocile de fracturã istoricã procesul mitogenetic dobîndeºte o efuziune impresionantã. Caracteristica a fost surprinsã la
începutul deceniului al optulea al secolului XX de cãtre sociologul R. Bastide
(1972, p. 137), care amintea prezenþa copleºitoare a unui imaginar latent ce
rupe zãgazurile instituþionale, deci raþionale, atunci cînd se produce clivajul
social.
 Semnalînd aceastã tendinþã, R. Girardet zugrãveºte plastic invazia imaginarului

în epocile de tulburare socialã: „E la fel ca în cazul marilor zguduiri tectonice,
care pot face sã þîºneascã gheizerele, cascadele tumultoase, izvoarele învolburate. Aceastã erupþie imediatã nu se poate totuºi explica decît prin existenþa unor
pînze de apã subterane. Prezente în relief, sub covorul vegetal, acestea erau
ascunse privirilor. A trebuit sã se rupã stratul mineral pentru a putea fi eliberate cu toatã forþa, în toatã intensitatea lor. Zguduirile mediului istoric au acelaºi
rol ca ºi fisurãrile tectonice: lor li se datoreºte aceastã þîºnire impetuoasã a energiilor, pînã atunci subiacente, ieºite din adîncurile imaginarului mitologic“
(Girardet, 1986/1997, p. 149).
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Aºadar, miturile pot fi calificate drept reacþii expresive asumate de cãtre
mentalul colectiv ce rãspund tensiunilor, dezechilibrelor sau rupturilor unei societãþi, devenind adevãrate „ecrane pe care se proiecteazã angoasele colective“
(Bastide, 1972, p. 129).
Cele patru mari ansambluri mitologice pe care le identificã R. Girardet,
urmãrind dinamica realitãþii franceze postrevoluþionare, ºi care exprimã tocmai
mecanismul dialogului tensionat context istoric-imaginar sunt: mitul Conspiraþiei, mitul Vîrstei de aur; mitul Unitãþii ºi mitul Salvatorului. Astfel, denunþarea
unei obscure ºi insidioase acþiuni din umbrã a forþelor malefice a pregãtit, în
mentalul colectiv, terenul construirii mitului Conspiraþiei, inadecvãrile ºi
ameþitoarea mobilitate socialã, dar ºi valoricã, ce ameninþa stabilitatea reperelor
normative tradiþionale, generatã de prefacerile istorice atît de radicale din ultimele douã secole au alimentat nostalgia ce însufleþea mitul Vîrstei de aur, expansiunea pozitivismului pe plan ºtiinþific, a liberalismului în cîmpul politic ºi a individualismului în plan etic a readus fiorul restaurativ al mitului Unitãþii, dupã cum
crizele de proporþii ºi sporirea incertitudinii au fãcut loc soluþiilor mesianice,
proprii mitului Salvatorului.
Mitul devine în toate aceste cazuri o credinþã coerentã ºi completã, iar singura lui legitimitate rãmîne propria dezvoltare înspre înstãpînirea spiritelor vremii. Totodatã, mitul este un ansamblu structural omogen ºi stabil. Dacã interpretãrile rolurilor specifice unor mituri sunt diferite, scenariile sau operatorii mentali care le mobilizeazã se caracterizeazã prin constanþã ºi pregnanþã. Cãci la o
analizã atentã, elementele durabile pot face obiectul unor distincþii multi-nivelare, deopotrivã în zona limbajului, a imaginilor ºi simbolurilor sau a registrului
afectiv.
O incursiune în imaginarul mitologic se impune sã porneascã de la consolidarea conceptului pe toate aceste paliere alternative. Termenul de mit suportã cel
puþin trei accepþii distincte. În primul rînd, din perspectiva antropologicã ºi a istoriei religiilor, „mitul relateazã o întîmplare sacrã, care s-a petrecut la începuturile
timpului, ab initio“ (Eliade, 1957b/1993, p. 83). Mitul este produsul unei naraþiuni
esenþiale asumate de mentalul colectiv care descrie cum s-a nãscut o realitate, fie
cã e vorba de o „realitate totalã, Cosmosul, ori o parte a acesteia — o insulã, o specie vegetalã, o comportare umanã, o instituþie“ (ibidem, p. 85). Aºadar, mitul devine „povestea a ceea ce s-a petrecut in illo tempore (...), este legat de ontologie,
pentru cã nu vorbeºte decît de realitãþi, de ceea ce s-a petrecut cu adevãrat, de
ceea ce s-a manifestat din plin“ (ibidem, p. 84). Prin urmare, conform acestei
accepþiuni, mitul este o povestire originarã, cu rol explicativ, echivalînd cu dezvãluirea unui mister vital pentru comunitatea care ºi-l integreazã.
În al doilea rînd, dupã R. Barthes (1957/1997), dar ºi dupã A. Sauvy (1965)
ori R. Ruyer (1972), mitul este mistificare: „iluzie, fantasmã sau camuflaj, mitul
altereazã datele observaþiei experimentale ºi contrazice regulile raþionamentului
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logic; se interpune ca un ecran între adevãrul faptelor ºi exigenþele cunoaºterii“
(Girardet, 1986/1997, p. 4).
În sfîrºit, dupã G. Sorel, mitul este, cum am menþionat în debutul capitolului de faþã, o forþã mobilizatoare, un ansamblu de imagini motrice care are un rol
incitator asupra energiei sociale astfel „trezite“.
R. Girardet, plecînd de la obstacolul acestor deja încetãþenite interpretãri
alternative ale conceptului, propune îmbinarea celor trei perspective, care nu se
exclud total, de vreme ce mitul este ºi fabulaþie, are ºi o funcþie explicativã, dar ºi
un rol angajant, iar mitul politic se dezvoltã, complementar, pe toate cele trei
dimensiuni. Pentru ca explorarea în lumea imaginarului mitologic sã nu se rãtãceascã pe cãrãri secundare, autorul sugereazã necesitatea înþelegerii prealabile a
cîtorva trãsãturi principale ale mitului politic, îndeosebi a naturii active a mitului, ce se organizeazã într-o dinamicã a imaginilor. Analogia ce poate fi stabilitã
în chip legitim este cea între demersul mitic ºi vis, cãci, asemenea visului, mitul
nu poate fi delimitat precis, închis înlãuntrul unor graniþe ferme decît printr-o
operaþie de conceptualizare, inevitabil reducþionistã ºi falsificatoare, care oferã
doar „o versiune rãtãcitã, mutilatã, amputatã a bogãþiei ºi complexitãþii sale“ (ibidem, p. 5). Principiile analizei carteziene atît de influente în canonul pozitivist,
precum cele ale descompunerii, divizãrii în segmente independente ºi inventarierii nu-ºi au locul în cîmpul realitãþii mitice: „Nu existã o limitã în analiza miticã, o unitate secretã care poate fi înþeleasã în urma unei acþiuni de fãrîmiþare.
Temele se dubleazã la infinit, credem cã au fost despãrþite unele de altele ºi cã
pot fi menþinute separat doar pentru a constata cã se reunesc din pricina unor
afinitãþi neprevãzute“ (Lévi-Strauss, 1971, p. 128). Miturile politice ale societãþilor prezente devin, astfel, asemeni miturilor sacre ale societãþilor tradiþionale,
entitãþi sociale caracterizate de aceeaºi fluiditate, de prezenþa unor reþele simbolice ramificate, împletite subteran. Întocmai ca mitul religios, ºi cel politic este
polimorf, cãci o anumitã „serie de imagini onirice poate fi vehiculatã de mituri în
aparenþã dintre cele mai diverse“ (Girardet, 1986/1997, p. 6), activînd o semanticã multiplã. Totodatã, fiecare mit genereazã o anumitã logicã internã a discursului sãu. Întocmai ca imaginea viselor noastre care cãlãtoresc într-un registru asociativ limitat, afinitãþile de asociere ale imaginarului social apeleazã la un numãr
relativ restrîns de formule. Aceste adevãrate reþele relaþionale ascunse vederii
comune ordoneazã ºi asigurã coerenþa discursului mitic ºi se exprimã prin succesiuni ºi asocieri de imagini, integrate într-un sistem cu o sintaxã specificã
(Lévi-Strauss, 1971, p. 99). Elementele povestirii sunt astfel grupate în serii ce
întreþin asociaþii constante ºi durabile. Bunãoarã, motivul Salvatorului apare asociat simbolurilor purificãrii („eroul“ mîntuitor elibereazã, frînge lanþurile „rãului“, zdrobeºte „monºtrii“), luminii („aur“, „soare“ urcînd pe cer, „strãlucirea“
privirii) ºi verticalului („spada“, „sceptrul“, „arborele secular“, „muntele
sacru“), dupã cum tema Conspiraþiei e asociatã unei simbolistici degenerative
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(„complotistul“ trãieºte într-o lume a „murdãriei“, se tîrãºte, se ascunde ºi
„acþioneazã pe la spate“, „vîscos“ ºi „tentacular“, rãspîndeºte „otrava ºi infecþia“)
(apud Girardet, 1986/1997, p. 8).
Prin urmare, discursul mitic se dezvoltã, pe baza unui cod ce intrã în registrul
permanenþelor. Decriptarea sa se poate obþine numai prin aplicarea unei grile de
lecturã care poate sã scoatã la ivealã sintaxe asociative ale afinitãþilor relaþionale în
plan simbolic. Dezvoltînd o investigaþie care are numeroase puncte de întîlnire cu
metoda antropologicã — pe linia C. Lévi-Strauss, G. Bachelard, G. Durand —,
R. Girardet construieºte constelaþiile mitologice dominante — echivalentul primei
etape din traseul antropologic evidenþiat de G. Durand —, identificã structurile sale
fundamentale — parcurgînd ºi etapa secundã a acelui traseu comprehensiv —, dar
duce demersul mai departe, însufleþind aceste mari ansambluri imaginare cu pulsul temporalitãþii, al unei istorii vibrînde. Prin urmare, „apelul la istorie, subliniazã R. Girardet, apare cu atît mai legitim cu cît studiul imaginarului mitologic este,
într-adevãr, prea des închis în formularea unei tematici abstracte, scutitã de orice
apreciere referitoare la circumstanþã ºi loc“ (ibidem, p. 11).
N. Cohn (1957/1983), S.O. Lesser (1957) ºi E. Erikson (1968/1972) exersaserã cu cîteva decenii mai devreme calea îngustã a decontextualizãrii, a suspendãrii duratei, relativizînd originalitatea ºi unicitatea fiecãrui proces istoric, de
vreme ce enunþaserã o continuitate peste timp a structurilor imaginarului social
profund, precum convertirea mascatã a fantasmelor milenariste medievale în
fenomenele totalitare moderne, de genul celor topite în deriva nazismului.
Ancorat în duratã, trãind intens mitul timpului sãu, istoricul ºi sociologul nu trebuie sã ocoleascã studierea viselor unei societãþi, a acestor explozii de
efervescenþã proprii travaliilor imaginare, doar astfel izbutind sã se apropie de o
cunoaºtere autenticã a subiectivitãþii sociale.
 Totodatã, recunoscînd identitatea schimbãtoare a societãþii pe care o investighea-

zã, cercetãtorul din zona ºtiinþelor socio-umane s-ar impune sã înþeleagã cã „existã forþe (...) ce nu pot fi reduse la tãcere. Cînd spaþiul din templele oficiale nu mai
satisface exigenþele sacrului, acestea se exprimã prin formele cele mai aberante ale
religiozitãþii. Eliminate din normele organizãrii colective, suspendate sau reprobate, tensiunile visului explodeazã din nou, izbucnirile fiind anarhice. O ordine politicã ºi socialã în care aceste tensiuni nu se pot integra, care nu spune nimic nici
imaginaþiei, nici inimii, un univers cotidian decepþionant ºi cenuºiu fac sã se
recurgã la alte sortilegii, cum au fost, de pildã, cortegiile cu fãclii din Nürenbergul
nazist, catedralele sale luminate, cîntecele, torþele ºi flamurile, nopþile Sorbonei,
din mai 1968, beþia de cuvinte ºi simulacrul zadarnic al unei revoluþii imposibile.
Fãrã îndoialã, trebuie sã credem (...) în superioritatea creativã a inteligenþei, în
extraordinara ei capacitate de invenþie ºi înnoire. Dar Dionysos rãmîne un zeu sperios. În cele din urmã, e mai înþelept, sã ne fie permis sã spunem, e mai rezonabil
sã-i recunoaºtem rolul — rolul adevãrat — pe care-l are, decît sã încercãm sã-i
închidem gura“ (Girardet, 1986/1997, pp. 150–151).

102

Au existat, totuºi, istorici care n-au ignorat avatarurile lui Dionysos. Astfel,
redactînd un bilanþ al cercetãrilor de istorie a imaginarului, E. Patlagean
(1978/1998, pp. 308–309) îi redescoperã pe J. Michelet (1862/1972), cu a sa „Istorie
a Franþei“, pe J. Frazer (1915/1984), autorul „Crengii de aur“, pe F. Cumont
(1906/1989), cel ce a stãruit în dezvãluirea substratului imaginar al religiilor orientale, desigur alãturi de exponenþii ªcolii Analelor: L. Febvre (1942/1996,
1942/1998, 1957), M. Bloch (1924/1997, 1939/1998), E. Mâle (1898/1948),
H. Focillon (1938/1990), la care ar trebui sã se adauge P. Francastel (1965/1972) ºi
iconologia lui E. Panofsky (1924/1983). Lista s-ar putea lãrgi cu studiul clasic al
evaziunilor proprii imaginarului medieval la E. Köhler (1966/1976), urmãrirea atitudinilor faþã de moarte pînã în epoca modernã, la P. Ariès (1977/1996), sau cu
dezvãluirea nebuniei ca obsesie a imaginarului la M. Foucault (1972/1996).
La noi, investigarea istoriei imaginarului a dobîndit un rol important în anii
din urmã datoritã întemeierii unui centru de cercetare specific la Universitatea
din Bucureºti, coordonat de L. Boia. Situîndu-ne în graniþele cadrului teoretic
propus anterior, sã urmãrim cum priveºte istoricul român — care îºi recunoaºte
descendenþa din R. Girardet — specificitatea imaginarului. În primul rînd, se
susþine ideea unui imaginar expansiv ºi acaparator. „Imaginarul porneºte din
mentalitate, dar este mai complex, mai sofisticat, cuprinzînd miturile, utopiile,
religiile sau construcþiile mentale (intelectuale) prin care se exprimã mentalitatea. Prin aceasta, imaginarul se apropie de ideologie“ (Boia, 1994, p. 8) ºi
însoþeºte permanent, din umbrã, creºterea istoriei. De fapt istoria a fost elaboratã, în modernitate ºi contemporaneitate, în raport cu mitologia politicã, mai mult,
„miturile politice sunt de fapt mituri istorice care-ºi obþin dimensiunea în raport
cu prezentul“ (ibidem, p. 23). Urmãrind raportul dintre mentalitate ºi imaginar,
istoricul român menþioneazã elementele distinctive ale celor douã concepte care
au cunoscut unele suprapuneri semnatice. Astfel, sugerînd resursele operaþionale sporite ale conceptului de imaginar, L. Boia remarcã consistenþa sporitã a termenului de imaginar, în dauna celui mai ambiguu de mentalitate, cãci, dacã mentalitatea se configureazã în cîteva registre abstracte, imaginarul presupune o
colecþie de imagini sensibile (Boia, 1998b/2000, pp. 38–39). La fel, însã, ca ºi mentalitatea, imaginarul alimenteazã un dualism ontologic realitate social-istoricãmental colectiv, afirmîndu-se ca o altã realitate inseratã în realitatea concretã,
dar nu mai puþin realã, pe care o reconstruieºte expresiv cu o mare acurateþe. În
consecinþã, imaginarul se articuleazã într-o manierã mult mai elaboratã ºi mai
formalizatã, reunind, aºa cum s-a subliniat, mituri, religii, utopii, sisteme de alteritate, ficþiuni literare, ipoteze ºtiinþifice, fiind mai apropiat de ideologii decît
mentalitãþile (ideologiile fiind, din punctul de vedere al imaginarului, mitologii
secularizate).
Ce se înþelege, aºadar, prin mit? Pe urmele predecesorului sãu francez,
L. Boia defineºte mitul ca o „construcþie imaginarã (subl.ns.) (ceea ce (...) nu
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înseamnã nici realã, nici irealã, ci dispusã potrivit logicii imaginarului), destinatã sã punã în evidenþã esenþa fenomenelor cosmice ºi sociale, în strîns raport cu
valorile fundamentale ale comunitãþii ºi în scopul de a asigura coeziunea acesteia“ (Boia, 1997, p. 8). O lecturã ºtiinþificã a miturilor istorice presupune parcurgerea trecutului în spiritul acestei definiþii.
Adevãrat creuzet al tuturor pulsiunilor mentalului colectiv, mitul nu rãmîne,
însã, doar în zona iraþionalului. Dacã am rezuma caracteristicile sale fundamentale dupã care poate fi identificat, s-ar cuveni sã evocãm faptul cã miturile transcriu în naraþiunea împãrtãºitã social un adevãr esenþial, iar sensul propagat este
unul simbolic, bazat pe cod ºi promovând un model de comportament orientat
cãtre atingerea dezideratului ce ºi-l fixeazã prin însãºi definirea sa. Astfel, mitul
e capabil sã antreneze comunitãþi întregi, direcþionîndu-le acþiunea ºi oferindu-le
garanþia — sau numai iluzia — „drumului drept“. Fiind puternic integrator,
mitul istoric privilegiazã o asumare stereotipã a normativitãþii sale, imensa diversitate a realitãþii social-istorice fiind cititã doar prin operatorii mentali proprii
scenariului mitologic.
Entitatea cea mai structuratã ce populeazã realitatea imaginarã, mitul devine astfel una din cheile de înþelegere atît a zbaterii „valurilor“ evenimenþiale, cît
mai ales a capilaritãþii straturilor profunde ale duratei lungi. Deºi nu de mult
intrat în vizorul istoricilor, imaginarul, acest suport mental al destinului oricãrei
societãþi, se cere, aºadar, acceptat, identificat ºi explicat, pe toate nivelele sale de
complexitate.
 Iatã cum descria imaginarul E. Patlagean, cea care i-a rezervat o primã tratare

sistematicã într-o sintezã istoricã: „Domeniul imaginarului este constituit de
ansamblul reprezentãrilor (subl.ns) ce se aflã dincolo de limita fixatã de constantele experienþei ºi de înlãnþuirile de deducþii pe care acestea le autorizeazã.
Este un fel de a spune cã fiecare culturã, ºi deci fiecare societate, fiecare nivel
dintr-o societate complexã are imaginarul sãu. Cu alte cuvinte, limita dintre real
ºi imaginar se dovedeºte variabilã, în timp ce teritoriul traversat de aceastã limitã rãmîne, dimpotrivã, mereu ºi peste tot identic, de vreme ce nu este altceva
decît cîmpul întreg al experienþei umane de la aspectele sociale colective la cele
mai intime: curiozitatea faþã de orizonturile prea îndepãrtate ale spaþiului ºi timpului, tãrîmurile de necunoscut, originea oamenilor ºi a naþiunilor, angoasele
inspirate de necunoscutele pline de neliniºte din prezent ºi viitor, conºtiinþa cã
existenþa îºi asociazã trupul, atenþia acordatã miºcãrilor involuntare ale sufletului, spre exemplu viselor; interogaþiile asupra morþii; sunetele armonice ale
dorinþei ºi represiunii ei; constrîngerea socialã, generatoare a punerilor în scenã
inspirate de evaziune sau de refuz, atît pe calea naraþiunilor utopice ascultate sau
citite sau a imaginii, cît ºi prin joc, arta festivitãþilor ºi a spectacolului“
(Patlagean, 1978/1998, p. 307).
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Probabil cea mai cuprinzãtoare inventariere a registrului imaginar al unei
societãþi pledeazã, dacã mai era nevoie, pentru necesitatea articulãrii sale în utilajul mental al vremii, fãrã de care itinerariile spirituale ale spaþiului social investigat rãmîn pierdute în vîrtejul nediferenþiat al mulþimii de fapte concrete; imaginarul se impune a fi privit ca o „evaziune a spiritului care opereazã cu datele
realului pentru a construi — atît la nivel individual, cît ºi colectiv, o lume a imaginilor, a reprezentãrilor“ (ibidem, p. 308).
2.3.4.2. Instituþionalizarea imagologiei istorice
Toate aceste dezbateri, ce urmãreau desluºirea, prin mijloace diferite, a peisajului mental al unor colectivitãþi, s-au vãzut fructificate în omologarea noii discipline. Astfel, îndeosebi ca urmare a efortului depus de reputata specialistã în
bizantinologie H. Ahrweiler (1975), al XVI-lea Congres internaþional de istorie de
la Stuttgart din 1985 va oficializa recunoaºterea imagologiei istorice ca abordare
autonomã, prin întemeierea unei secþiuni specifice, „Imaginea celuilalt“
(„L’image de l’autre“).
L. Iacob, realizînd un bilanþ al momentului Stuttgart, ne semnaleazã impunerea a douã tendinþe globale: pe de o parte, extinderea ºi diversificarea obiectului de studiu al imagologiei (Iacob, 1996, p. 45), iar pe de altã parte, rãspîndirea
preocupãrilor din domeniu pe o arie geograficã mai largã, comparativ cu anii de
început ai exersãrii unui demers imagologic (Iacob, 1991, p. 236).
În primul registru evocat se remarcã apariþia treptatã a unei abordãri multicriteriale, în pofida persistenþei criteriului etnic-naþional în definirea imagologiei ca direcþie de studiu ce inventariazã imaginile pe care ºi le fac popoarele
unele despre altele. Distincþii impuse din perspective sociale (B. Geremek), geografice (H. Kotani, J. Ki-Zerbo), rasiale (J. Ki-Zerbo) ºi religioase (J.M. Fiey,
S. Simoschen) vor sta la baza unor studii ce cuprind marea majoritate a lucrãrilor cu tematicã imagologicã publicate în volumele de sintezã ale congresului
(apud Iacob, 1991, p. 236). Apreciem, aºadar, cã definirea în sens larg,
împãrtãºitã în cadrul proiectului nostru, este tot mai des revendicatã în programele recente de cercetare imagologice, fiind abandonatã accepþiunea restrictivã
din deceniile ºapte-opt ale secolului XX. Chiar subtitlul secþiunii „L’image de
l’autre“, ºi anume „Strãini, minoritari, marginali“ („Étrangers, minoritaires, margineaux“), exprimã o reorientare tematicã, ce va sta la baza unei deschideri interogative semnificative a imagologiei contemporane.
Pe de altã parte, deºi Revue de Psychologie des Peuples a avut, prin autori ºi
colaboratori, un ecou considerabil în mediul ºtiinþific universitar din þãrile occidentale, a gãzduit rareori studii ale unor etnopsihologi din afara ariei culturale
vestice. O datã cu dificultãþile instituþionale ale grupãrii din Le Hâvre de la mijlocul anilor ’80, momentul Stuttgart readuce în prim-plan resursele metodologice ºi conceptuale proprii imagologiei, lãrgind totodatã participarea ºtiinþificã
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(Iacob, 1996, p. 45). Tendinþa este ilustratã de compoziþia volumelor finale ale
reuniunii, cele 24 de cercetãri imagologice fiind redactate de autori din 16 þãri,
unii provenind chiar din zone geografice ce nu excelaserã pînã atunci în producerea unor investigaþii interdisciplinare de asemenea amploare. De exemplu,
sunt prezente studii ce aparþin unor istorici sau psihosociologi din Africa
(Senegal, Burkina-Faso), Asia (Japonia, China, Israel), iar din Europa, pe lîngã
þãrile ce-au consacrat demersuri de acest tip (Franþa, Germania), apar ºi þãri ce
se fac auzite, prin autorii ce le reprezintã, pentru întîia oarã în dezbaterile imagologice: Finlanda, Vatican, Rusia, Bulgaria, Polonia, Iugoslavia.
Se poate remarca, însã, ºi o tendinþã de continuitate în raport cu eforturile
ºcolii de imagologie psihologicã prin prezenþa, de asemeni majoritarã, a cercetãrilor concrete ale imaginilor, în dauna preocupãrilor de teoria imaginii. Deºi prezente într-o pondere restrînsã, elementele de teoria imaginii sunt importante ºi
înnoitoare conceptual, operînd nu doar cu mijloacele maturizate deja — tipuri de
imagini, factorii ce contribuie la naºterea, articularea ºi dinamica imaginarului,
metodele de studiere a imaginii —, ci ºi cu elemente inedite. Cele mai însemnate preocupãri noi care se impun cu acest prilej sunt legate de stabilirea locului ºi
resurselor investigaþiei imagologice în cunoaºterea istoricã, precum ºi de conturarea „imaginii celuilalt ºi a mecanismelor alteritãþii“ (Ahrweiler, 1985, apud
Iacob, 1991, p. 237).
Se cuvine evidenþiat rolul celui ce construieºte constelaþia de imagini pe
baza cãreia formuleazã judecata despre alteritate. Arareori poziþia autorului imaginii este inocentã, iar bagajul mitologic introdus în discurs, ca ºi raporturile
reciproce anterioare, ordoneazã aceastã reprezentare. Înþelegerea mecanismului
imaginar activat prin auto ºi heteroreprezentãri devine astfel „una din pietrele
unghiulare în cunoaºterea trecutului“ (Geremek, 1985, apud Iacob, 1996, p. 45).
De asemenea, incursiunea imagologicã, folosindu-se de imagini ce cãlãtoresc
prin mentalul colectiv ºi care întrupeazã o anumitã realitate istoricã, reconstituind asociaþiile ºi influenþele bilaterale între mediul social ºi imaginar, poate
contribui la o mai bunã înþelegere retrospectivã a realitãþii însãºi. Acest demers
comprehensiv trebuie asociat, desigur, cu intuiþia prezenþei unei reþele subterane care alimenteazã necontenit judecata despre „celãlalt“, împingînd-o spre elaborãri fantaste, ce se despart uneori radical de adevãr. De fapt, construcþia imaginarã are, dupã cum se cuvine în sfîrºit sã consimþim, adevãrul ei, este încãrcatã cu o energie socialã însemnatã ºi dobîndeºte o vocaþie dinamizatoare ce nu trebuie subestimatã.
În privinþa explorãrii imagologice asupra raportului identitate-alteritate
colectivã, cu un larg ecou astãzi în cadrul psihologiei sociale, se impune recunoaºterea prezenþei unui metabolism identitar prin care imaginea de sine ºi a
„celuilalt“ cunosc o dinamicã continuã în funcþie de condiþionãrile istoriei ºi
societãþii. Totodatã, identitatea, odatã clarificatã, devine normativã, manifestîn-
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du-se ca o tendinþã puternic integrativã ºi unificatoare, filtrînd implicit trãsãturile care sunt acceptate în portretul identitar ce se abat de la profilul prescris
(Iacob, 1991, p. 238). De asemenea, trãsãturile nucleu în jurul cãrora s-au articulat identitãþile sociale sunt încãrcate de istoricitate. Astfel, epoci istorice diferite
au favorizat criterii diferite de înregimentare a alteritãþii: în antichitate dominant
era criteriul social (cu opoziþia simbolicã ºi socialã stãpîn-sclav), substituit treptat, o datã cu Evul mijlociu, de criteriul religios (creºtinãtatea-pãgînii), care lasã
locul central, o datã cu victoria modernitãþii, criteriului etno-naþional (noi-strãinii). Desigur, aceste atribute identitare nu se manifestã izolat, ci acþioneazã conjugat, iar combinaþiile lor pot conduce la diferite grade ale deprecierii: cel mai
defavorabil profil reprezentîndu-l „strãinul fãrã Dumnezeu ce trãieºte la marginea societãþii“. Studiile de psihologie socialã experimentalã au semnalat activarea unei înclinaþii stereotipe de a multiplica setul atribuþional prin care se produce calificarea „celuilalt“ pornind de la un atribut-nucleu, pãstrînd tonalitatea
(pozitivã sau negativã) a evaluãrii iniþiale pentru setul întreg de atribuiri
(Drozda-Senkowska, 1999/2000, p. 127). În cazul nostru, „strãinilor“, care sunt
primiþi printr-o grilã de aºteptare reticentã, li se asociazã alte calificãri peiorative, în portretul imaginar final al alteritãþii reunindu-se ºi stigmatul anormalitãþii,
al ignoranþei, al marginalitãþii sociale, al excentricitãþii sau al alienãrii (apud
Iacob, 1996, p. 46).
Deºi prin obiectul sãu de studiu, metodologie ºi concluzii imagologia istoricã s-a aflat mereu sub presiunea acaparatoare a istoriei mentalitãþilor ce se dezvoltase într-un univers conceptual asemãnãtor, anticipata ei înglobare în sfera
mult mai titratei discipline nu s-a realizat. Cu toate cã sunt „foarte dispersate ºi
fragmentare, pentru a ne permite sã degajãm stadiul cercetãrilor“ (Ahrweiler,
1985, apud Iacob, 1991, p. 238), studiile imagologice constituie o alternativã viabilã, complementarã la proiectul ªcolii Analelor, fapt dovedit ºi prin împãrtãºirea
versiunii de cercetare a mentalului colectiv cu ajutorul conceptului de imaginar
la unul dintre cei mai iluºtri reprezentanþi ai celei de-a treia generaþii Annales,
G. Duby (1978/1998, 1981/1987).

2.3.5. Elaborãri ale imaginarului social. Principalele structuri
mitologice
Formînd adevãrate arhipelaguri ale imaginarului (Nicoarã, Nicoarã, 1996,
pp. 171–203), teritoriile de exprimare ale imaginarului social sunt de o extremã
diversitate ºi de o progresivã penetrare în profunzimile subiectivitãþii sociale, de
la vise, iluzii, fantasme, utopii colective pînã la religii, ideologii ºi mituri. De altfel,
F. Braudel alãtura avertismentului sãu: „admiteþi, deci, cã existã un inconºtient
social. Admiteþi (…) ca acest inconºtient sã fie considerat mai bogat decît suprafaþa oglinditoare cu care ochii noºtri sunt obiºnuiþi“ (Braudel, 1958/1996, p. 63)
ºi îndemnul studierii imaginarului social, a acelei „lumi obscure ºi extravagante“
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(ibidem), a acelui „front al semiobscuritãþii“ (ibidem). Un alt lider de ºcoalã istoriograficã, J. Le Goff, recunoºtea miza considerabilã a investigãrii imaginarului,
privitã ca o sondare a adîncurilor conºtiinþei colective, fãrã de care istoria ar deveni
„mutilatã, descãrnatã“ (Le Goff, 1985/1991, p. 15).
Sintetizînd trãsãturile expuse pînã în prezent privitoare la resorturile
semantice ale imaginarului social, trebuie subliniat dintru-început rolul vital al
acestuia de a participa la asigurarea coerenþei sociale, prin combustia mitogeneticã pãtrunsã de istorie, care hrãneºte o sociologie a imaginarului (Durand,
1994/1999, p. 160). Multe din rezervele semantice ale demersului imagologiei
istorice provin din cercetãrile de pionierat de istoria religiilor, realizate de
M. Eliade (1957a), G. Dumezil (1963/1993) sau H. Corbin (1976). M. Eliade
demonstrase cum „laicizate, camuflate, miturile se întîlnesc pretutindeni în istorie“ (Eliade, 1957a, p. 33), religiile nefiind altceva decît niºte scenarii imaginare
— articulate în structura miturilor ºi transpuse sub forma riturilor — prin care
comunitãþile au acces la timpul mitic al originilor printr-o suspendare a cauzalitãþii istorice. Astfel, viitorul ºi trecutul se pot substitui, existã retrageri — asemeni mitului eternei reîntoarceri (Eliade, 1957b/1995, pp. 92–100) — ºi reactualizãri continue. H. Corbin, preluînd sugestiile istoricului român al religiilor,
argumenta cum toate scenariile imaginare prospective din Orient îºi asociazã o
facultate motorie — imaginaþia creatoare — care îngãduie accesul la mundus
imaginalis, o lume autonomã, plinã de vitalitate (Corbin, 1976, p. 179).
Urmînd aceeaºi filierã ideaticã, B. Baczko (1984, p. 167) sublinia faptul cã
fiecare societate îºi produce neîncetat propriile reprezentãri esenþiale, idei-imagini ce stabilesc identitãþile, acordã legitimitate, mobilizeazã energii ºi hrãnesc
solidaritãþile sociale. Prin urmare, imaginarul este infiltrat pretutindeni în construcþiile simbolice, de la elaborãrile ideologice pînã la asigurarea combustiei
semantice a revoltelor. Autorul ne ilustreazã determinãrile imaginarului, urmãrindu-le de la manifestãrile de violenþã ale secolului al XVII-lea, „marea fricã“ din
1789, pînã la prigoana stalinistã. Un fenomen precum autoritatea charismaticã se
explicã ºi prin „trunchierea imaginilor ºi reprezentãrilor, fabricate ºi intricate în
imaginarul colectiv“ (Sironneau, 1980, p. 55), chipuri de lideri precum Hitler,
Mussolini ori Stalin dobîndindu-ºi imensa putere de hipnozã colectivã tocmai
prin acest metabolism imaginar controlat.
În consecinþã, se impune ca imaginarul sã îºi alãture adjectivul de social,
evidenþiind travaliul unei „colectivitãþi de a-ºi imagina identitatea sa sau a celorlalþi“ (Baczko, 1984, p. 31), elaborînd o reprezentare de sine sau a alteritãþii. Pe
aceastã cale se întemeiazã un dispozitiv imaginar care devine „distribuitor de
roluri ºi de poziþii sociale“ (ibidem, p. 32), care construieºte proiectele „eliberãrii“ de sub tirania Ratãrii istorice, mobilizeazã speranþele colective, gestioneazã
temerile ºi angoasele comunitãþilor (ibidem, pp. 32–35).
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Totodatã, imaginarul social este conectat la memoria socialã, întrucît toate
„personajele, faptele istorice care pãtrund în memoria colectivã se transformã în
imagini, simboluri, modele“ (Le Goff, 1988, p. 197). Memoria socialã se caracterizeazã printr-o mare stabilitate ºi o inerþie considerabilã, fiind „esenþial miticã, deformantã“ (ibidem), iar imaginarul colectiv se organizeazã asemenea unui
strat geologic, prin sedimentãri succesive încãrcate de istoricitate (Furet,
1978/1992, p. 28).
Vom schiþa în cele ce urmeazã cele mai influente structuri mitologice care
populeazã — în ponderi ºi dozaje diferite — imaginarul social al oricãrei comunitãþi etno-naþionale, particularã fiind numai distribuþia acestor scenarii în funcþie de o ereditate socialã ºi o conjuncturã istoricã specificã.
Un scenariu imaginar care a cunoscut în epoci ºi societãþi diferite un destin privilegiat este conspiraþia, ce emerge în momente de crizã socialã, de insecuritate ºi nerînduialã, în care trebuie cãutat complotul, adversarul din umbrã ce
acþioneazã subversiv (Furet, 1978/1992, pp. 77–83). Se infiltreazã în ideologia
revoluþionarã ºi participã la reconstrucþia credinþelor colective (Castoriadis, 1975,
pp. 97–158). Cînd este plasat sub semnul patologicului ºi iraþionalului, manevrat
abil, poate genera adevãrate psihoze colective, pogromurile evreieºti fiind un
exemplu deopotrivã tragic ºi convingãtor al modelãrii comportamentelor sociale
pe baze discriminatorii. În opoziþie cu acest registru imaginar temãtor se situeazã vîrsta de aur, invocatã atunci cînd societãþile intrã în dezagregare ori se
reaºazã drastic (Részler, 1981). Vîrstã privilegiatã, a inocenþei, puritãþii, fericirii
ºi solidaritãþii, acest scenariu imaginar regresiv priveºte înspre un „paradis pierdut“ imaginat ca un teritoriu-refugiu (Részler, 1980, pp. 100–101). Reîntoarcerea
este privitã ca singura cale eliberatoare de eºecul prezentului. Deseori îi este asociat submotivul mitologic al reînnoirii, cu al sãu mit al omului nou, de la varianta
marxistã, care pleda pentru o reumanizare a decãzutului „om capitalist“, pînã la
„noua umanitate“ arianã a nazismului (ibidem, pp. 144–146).
Influent la nivelul imaginarului social este ºi scenariul salvatorului, a cãrui
referinþã ultimã este mîntuitorul. Personaj izbãvitor, el îºi acordã o „cauþiune providenþialã“ (Furet, 1978/1992, p. 78), reunind o colecþie de virtuþi: moral, generos,
profet, iluminãtor, întrupîndu-se în liderul charismatic ce devine un fel de „sfînt
secularizat“ (Burckhardt, 1866, apud Részler, 1981, p. 181). În expresia sa colectivã
poate fi întruchipat de cãtre un individ (marele conducãtor, marele preot, reformatorul) sau chiar de un grup social, politic, etnic ori naþional (poporul ales, partidul,
clasa muncitoare, rasa). Cel mai adesea, acest motiv mitologic încorporeazã motivul
profetului, care anunþã, mereu în vremuri tulburi, supuse cataclismelor istoriei,
renaºterea ºi purificarea. Deplasîndu-se pe scena istoriei ca un personaj implicat
social, care îmbinã mesajul cãtre „cei mulþi“ cu vocaþia metafizicã, profetul se afirmã „la rãscrucea unei triple întîlniri: a tradiþiei ºi a vieþii; cea a esenþei ºi a existenþei; cea a cetãþii oamenilor ºi a cetãþii lui Dumnezeu“ (Antohi, 1991, p. 100).
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O viziune organicistã asupra socialului este promovatã de scenariul unitãþii,
ce aduce în prim-plan imaginea unui corp politic ºi social omogen care înfruntã
istoria centrifugã, iar exaltarea unitãþii vizeazã solidarizarea societãþii confruntatã cu ameninþãri reale sau imaginare. Urmãreºte „integrarea sacrului în Cetate“
(Miranda, 1988, p. 96), cel mai adesea prin intermediul unor ritualuri asumate
comunitar, precum sãrbãtorile revoluþionare „institutoare ale naþiunii“ (Ozuf,
1976, p. 148), ce dobîndesc un rol de ataºare a individului la organismul social.
Ascensional ºi reunind scenarii progresive, de tipul evoluþionismului (la
H. Spencer), organizãrii ºtiinþifice a umanitãþii (la A. Comte), milenarismului
comunist ori determinismului univoc (de la cel geografic-natural la Montesquieu
ºi F. Ratzel, rasial la A. de Gobineau, la cel biologic, în cazul lui C. Darwin ºi
J.M. Lamarck), progresul ipostaziazã „gîndirea mesianicã a creºtinismului într-o
formã secularizatã“ (Részler, 1981, p. 48). Tot o proiecþie miticã asupra curgerii
istoriei condenseazã ºi scenariul imaginar al revoluþiei, prim-planul ocupîndu-l
eroii ºi actele întemeietoare. Prin „lupta revoluþionarã“ poporul trebuie sã învingã
forþele rãului din afarã ºi din interior pentru cucerirea unei noi cetãþi, mai bune
social ºi mai pure spiritual (Baczko, 1984, p. 117). Inserarea în acest motiv mitologic înscrie dinamica socialã într-o cauzalitate cosmogonicã, ce vizeazã crearea unei
lumi noi pe ruinele lumii vechi, degenerate, în care barbaria violenþei populare se
metamorfozeazã într-o distrugere iniþiaticã, încãrcatã de sacralitate. Miturile revoluþionare moderne se pliazã pe structura triadicã a miturilor escatologice
iudeo-creºtine, pornind de la formularea opoziþiei bine-rãu, urmatã de intervenþia
salvatorului, ºi de mobilizarea, sub conducerea sa, a binelui în înfrîngerea rãului,
ce sfîrºeºte prin instaurarea unei noi ere de pace, fericire, luminã. (Részler, 1981,
p. 215). Mitologia revoluþiei instituie o „utopie pedagogicã“ prin „misiunea sa educativã“ (ibidem, p. 26), care înnobileazã „poporul“ pentru a fi demn de Noua
Lume.
Îndeplinind un rol compensator ºi constituind un teritoriu al refugiului în
faþa inerþiilor, angoaselor colective ºi a interdicþiilor, visele colective angajeazã
imagini polarizate, asociind tensionat o lume dominatã de fericire sau dezastru,
de libertate sau robie. Un exemplu convingãtor ne este oferit de J. Delumeau
(1978/1986), care ne demonstreazã într-o întreagã carte cum visul ºi frica alcãtuiau în evul de mijloc pînã la începutul epocii moderne un cuplu istoric ce
înfrunta ameninþãrile unui prezent nestatornic ºi dezamãgitor sau ale unui viitor
închis. Continuînd jocul simbolic al refuzului realului, utopiile propun o logicã a
evaziunii ce proiecteazã o societate perfectã. „Utopia se naºte într-o cetate dezamãgitã“ (Weber, 1921, apud Részler, 1981, p. 78) ºi rãspunde aºteptãrilor,
neliniºtilor ºi speranþelor unei societãþi, fiind pliatã pe dominantele mentalului
colectiv, dar refuzã violenþa, mobilizatã de revoluþie, încurajînd în schimb echilibrul, armonia ºi liniºtea socialã. Conþinutul scenariului utopic este grãitor în a
dezvãlui rezervorul de speranþe sociale al unei societãþi, precum ºi frustrãrile
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colective acumulate, devenind un adevãrat document psihologic ce ipostaziazã
sensibilitatea unei epoci (Antohi, 1991, p. 44).
Tot o proiecþie prospectivã îngemãneazã milenarismul, iar întîlnirea cu
„mileniul de aur“ constituie un rãspuns la scenariile escatologice ale marginalizaþilor sociali, dar ºi ale celor care au trãit o adîncã frustrare istoricã, precum germanii anilor ’20-’30 ai secolului XX, care visau, dupã umilinþa înfrîngerii în marele rãzboi, instaurarea unui „imperiu de 1000 de ani“. „Fanaticii Apocalipsei“
(Cohn, 1957/1983, p. 12) devin tocmai reprezentanþii claselor inferioare ce au
acumulat o intensã frustrare ºi împãrtãºesc o viziune fantasmaticã a unui viitor
luminos ºi roditor, ca soluþie pentru prezentul neîmplinit.
Aºa cum ne-am strãduit sã argumentãm deseori pe parcursul acestei lucrãri,
imaginea „celuilalt“ joacã un rol vital în dinamica imaginarului social. Tema de
iniþiere în problematica imagologicã a dovedit, de altfel, cã alteritatea alimenteazã teama ºi neliniºtea faþã de „cel ce e altfel decît noi“. Strãinul se transformã, cel
mai adesea, într-o întruchipare genericã a rãului ºi într-un prevestitor al nenorocirilor. Motivul dezvoltat precumpãnitor este cel al þapului ispãºitor, rãspunzãtor
pentru toate ratãrile ºi nefericirile (Girard, 1972, p. 40). Imaginea „celuilalt“,
deºi profund stereotipã, nu este imobilã, fiind la rîndul ei încãrcatã de istoricitate. De exemplu, din rîndul marginalilor, nebunul, dar ºi cerºetorul erau priviþi în
epoca medievalã ca ºi „pelerini ai lui Dumnezeu“ (Delumeau, 1978/1986, II,
p. 373), pentru ca o datã cu modernitatea sã se desacralizeze nebunia, care începe sã fie calificatã drept „patologicã“ ºi, prin urmare, sã fie restrînsã cu ajutorul
unor intervenþii sociale, prin instituþionalizarea azilelor sau clinicilor (Foucault,
1972/1996).
În sfîrºit, viziunea totalã asupra lumii constituie cea mai extensivã structurã
a imaginarului, reunindu-le specific, la fiecare comunitate etnicã, pe toate celelalte, organizîndu-se în jurul a douã registre esenþiale: reprezentarea spaþiului ºi a
timpului. În ceea ce priveºte primul registru, spaþiul real este reconfigurat imaginar, iar locurilor istorice li se atribuie un accent simbolic aparte (terenurile marilor bãtãlii, cetãþile, locurile sfinte), devenind spaþii sacre ale comunitãþii. Lumea
de dincolo este un spaþiu privilegiat al incursiunilor imaginare, cãci „nu existã
spaþiu ºi timp mai plin de imaginar decît cãlãtoriile în Lumea Cealaltã“ (Le Goff,
1985/1991, p. 27). În privinþa reprezentãrii temporalitãþii, se impun urmãrite
cadenþele diferite ale evoluþiei diverselor straturi sociale, dar ºi ale actorilor individuali, modelate de reglajul perceptiv distinct al comunitãþilor, ancorat fie în trãirea eternului, fie în cea a efemerului. Acest operator mental modelat de o anumitã raportare la timp este datorat achiziþionãrii, prin intermediul unor grile de percepþie colectivã, a unor timpi calitativ diferiþi: fie un timp profan (al muncii sau al
loisir-ului), fie un timp sacru (de cult sau al sãrbãtorii). Lumea postmodernã, a
imperialismului globalizant ºi a revoluþiei post-industriale, aduce cu sine o acce-
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lerare a timpului ºi o expansiune necontenitã a spaþiului, ceea ce produce o reconfigurare semnificativã a matricii de reprezentare a societãþilor.
Reunind energii colective considerabile, lumile imaginarului devin resurse
majore ale subiectivitãþii sociale, cunoaºterea lor prin intermediul unui exerciþiu
interdisciplinar îngãduind accesul la esenþa dinamicii social-istorice.
 Imaginarul devine, astfel, un motor al istoriei ºi societãþii: „Da, imaginarul poate

servi drept interpret al istoriei ºi nimic mai legitim — cel puþin pentru istoricul
imaginarului — decît evidenþierea impactului sãu considerabil asupra societãþilor umane. Se poate privi istoria din punctul de vedere al imaginarului, dupã cum
se poate privi din orice alt punct de observaþie. Dar, de îndatã ce se trece la o
veritabilã sintezã, ceea ce trebuie sã se evite cu orice preþ este capcana deterministã, tentaþia unui rãspuns rapid, sigur ºi definitiv, prin mijlocirea cauzelor
unice. N-ar servi la nimic înlocuirea materialismului vulgar printr-un apel exclusiv ºi nu mai puþin abuziv la imaginar. Timpul determinismului a trecut (subl.ns.)
(sau mai degrabã se poate spera). Istoria se prezintã ca o reþea extrem de complexã, al cãrei imaginar nu constituie decît o parte. Arhetipurile sale programeazã într-un anumit fel destinul oamenilor, dar istoria este, nu mai puþin, supusã
impactului forþelor materiale (subl.ns.). Pentru a încerca sã înþelegem aventura
umanã trebuie cãutat locul de întîlnire, punctul de echilibru între spirit ºi materie, între ficþiune ºi realitate. Aceasta este marea dificultate pentru care nu existã nici o reþetã. Este, deopotrivã, ºi arta istoricului însuºi. Omul pãºeºte pe
Pãmînt ºi viseazã la stele. Don Quijote ºi Sancho Panza se înfruntã ºi se completeazã într-un dialog fãrã sfîrºit (Boia, 1998b/2000, p. 215)“.

2.4. Paradigma reprezentãrilor sociale
2.4.1. 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 secolului al XIX-lea ºi al XX-lea, precum cei
de mental colectiv sau mentalitate, conceptul creat de ºcoala francezã de psihosociologie desemneazã un ansamblu de imagini mentale proprii unei realitãþi sociale care întreþin consensul unui grup ºi care asigurã solidaritatea comunitarã.
Nu este în intenþia acestui capitol sã cuprindã toatã policromia nuanþatã a
conceptelor elaborate sau diversitatea practicilor metodologice consacrate pe
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acest teritoriu disciplinar; scopul propus este unul mult mai modest. Pornind de
la multiplele interferenþe cu problematica istoriei mentalitãþilor ºi imagologiei,
vom încerca sã urmãrim modul în care un anumit tip de reprezentare de grup —
stereotipul etno-naþional — se întîlneºte fecund cu interogaþia de substanþã
etnopsihologicã a imagologiei istorice. Pentru a atinge acest obiectiv este necesarã, însã, o prealabilã schiþare a specificitãþii demersului psihosociologic în cîmpul
reprezentãrilor sociale.
Fondatorul conceptului este É. 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 psiho-socialã. Prin apelul la reprezentãrile sociale, schimbarea de
viziune pe care o impune aceastã psihologie constructivistã în explicarea fenomenelor psihologice transformã 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 remarcabile pe care subiectul, cu structurile sale mentale (deci ºi cu reprezentãrile ce-l însoþesc) 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
S. Moscovici (1984) ºi al curentului cãruia îi devenise exponentul principal, ce
insistã în a aprecia cã reprezentãrile sociale determinã atît stimulul, cît ºi rãspunsul, iar falia artificial creatã de behavioriºti între universul exterior ºi cel interior
al individului ºi grupului social se cuvine înlãturatã.
Dar reprezentarea socialã nu rãmîne doar la nivelul elaborãrii psihice interne,
ea are ºi o puternicã conotaþie atitudinalã. Întregi clase de atitudini sociale se structureazã 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, ºi el devenea responsabil pentru acþiunea stereotipã, cu încãrcãturi discriminatorii în raporturile cu alteritatea.
Cu peste opt decenii în urmã W. Lippmann (1922) descria mecanismul
acþiunii travestite dinspre spaþiul imaginar (acolo unde se coaguleazã) înspre cel
real (acolo unde se manifestã): „Singura percepþie (subl.ns.) 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
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mediul sãu un pseudo-mediu. În conduita individului apar reacþii la acest pseudo-mediu. 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“ (Lipmmann, apud
Zamfirescu, 1994, p. 84).
O asemenea deformare a realitãþii poate, astfel, deschide calea manipulãrii
conºtiinþelor — iatã marea primejdie a ignorãrii reprezentãrilor sociale, intuitã cu
aproape un secol în urmã ºi A.D. 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 indiferent dacã acestea conþin adevãrul sau contrapartea lui“
(Xenopol, apud Gafencu, 1991, p. 57). Suntem în faþa unei autentice prefigurãri
a vestitei axiome formulate de W. Thomas privitoare la definirea situaþiei, toate
aceste argumentãri avertizînd asupra pericolului provocat de ocolirea zonei
subiectivitãþii sociale, opþiune ce poate sta la baza sporirii conflictualitãþii inter ºi
intra-comunitare.

2.4.2. 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
P. Bourdieu (1970/1973; 1979, 1980/1999) — 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 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. Dacã ar fi sã enumerãm cele mai influente definiþii, care contureazã aria semanticã a termenului, s-ar cuveni sã le evocãm pe urmãtoarele:
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), constituind „o formã de
cunoaºtere specificã, o ºtiinþã a sensului comun, al cãrui conþinut se manifestã
prin operaþii, procese generative ºi funcþionale marcate social. Ea desemneazã, în
sens larg, o formã de gîndire socialã“ (Jodelet, 1984, p. 361). Totodatã, reprezentarea socialã poate fi privitã ca „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).
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Oricum, aceastã derulare definiþionalã, 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 École des Hautes Études 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, S. Moscovici, va
fi contemporan cu F. Braudel.
Teza de doctorat a lui S. Moscovici (1961/1976), „Psihanaliza, imaginea sa
ºi publicul sãu“ („La psychanalise, son image et son public“), susþinutã în 1961,
constituie actul de naºtere ºi de oficializare a acestui curent. Aplecîndu-se asupra unui subiect de actualitate în epocã, lucrarea nu a însemnat doar o investigare a particularitãþilor ºi abilitãþilor proprii psihanalizei, ci a modului în care s-au
propagat ideile sale în diferite straturi ale societãþii franceze, a imaginilor despre
psihanalizã create de diferite categorii sociale ºi a stãruit pentru regãsirea unui
concept pierdut de psihologia socialã de la É. Durkheim, care cunoscuse o eclipsã de o jumãtate de veac. Demonstraþia exemplarã a lui S. 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
É. Durkheim, sunt un fel de categorii logice, invariante ale spiritului, reunind
toate modurile de cunoaºtere. O astfel de viziune atît de generalã, subliniazã
S. 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 mai pragmaticã, situîndu-se într-o poziþie intermediarã între concept (ce extrage ºi organizeazã un sens
din real) ºi imagine (care reproduce realul). Aºadar, reprezentãrile sociale se
manifestã prin aceastã dualitate imanentã: fiecãrei imagini îi corespunde un sens
ºi oricãrui sens i se asociazã 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 asimilãm în decursul integrãrii noastre în comunitate,
reprezentãrile sociale sunt 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.

115

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 sunt
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 o datã cu reaºezarea subiectului social care le-a
asimilat într-un alt sistem comunicaþional, redimensionînd tipul, sensul ºi intensitatea raporturilor cu centrii de promovare a mesajelor ºi influenþelor.
Sã exemplificãm aceste mutaþii chiar cu lucrarea întemeietoare a lui
S. Moscovici. Publicatã în 1961, ea se focalizeazã asupra interrelaþiilor simbolice
stabilite între diversele grupuri sociale. Urmãrind reprezentãrile colective ale psihanalizei în diferite publicaþii ale presei franceze de la începutul deceniului ºase,
au fost izolate trei categorii de ziare: cele aparþinînd presei militante apropiatã de
cercurile comuniste, cele subordonate Bisericii catolice ºi ziarele de marele tiraj.
Raporturile cu cititorii se diferenþiazã semnificativ în funcþie de sectorul publicistic 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 pregãteºte 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
conflictuale 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 reduce complexitatea ºi diversitatea fenomenului doar la cîþiva stimuli bine precizaþi, reacþia este practic instantanee,
inconºtientã ºi conduce (în exemplul amintit) la respingerea grupului perceput
ca advers. Acest tip de raportare popularizatã se insinueazã în structura mentalã
a grupului receptor prin repetiþie obsesivã ºi conduce la stilizare, evacuarea
ambiguitãþii, eliminarea nuanþelor, ajungîndu-se pînã la formularea sloganului
denigrator prin stereotipizarea extremã a cogniþiilor despre „celãlalt“.
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Pentru a înþelege mecanismul stereotipizãrii, sã continuãm sã urmãrim
modul de structurare al reprezentãrilor sociale, care evidenþiazã douã stadii succesive: cel dintîi, obiectivarea, este registrul în 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, inconºtientul, iar tensiunea dintre ele produce complexele. Refularea, vãzutã ca un raport nociv, este consideratã sursa tuturor disfuncþionalitãþilor (complexele). 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 iniþiatorul teoriei numea naturalizarea reprezentãrilor (Moscovici, 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.
Al doilea stadiu îl constituie ancorarea, care permite adãugarea la ansamblul categoriilor stãpînite ºi consolidate 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); în primul rînd, convenþionalizeazã obiectele, persoanele ºi evenimentele
cu care subiectul se confruntã, le contureazã o formã, le clasificã: „(...) funcþia
principalã a reprezentãrilor 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 S. Moscovici,
nu e liberã de efectele unei condiþionãri preliminare, impuse de reprezentãri,
limbaj ºi culturã“ (Moscovici, apud Neculau, 1996, p. 37).
În al doilea rînd, reprezentãrile sociale sunt puternic prescriptive, se impun
cu o forþã considerabilã, sunt de neînlãturat. Contextul prezent, dar ºi moºtenirea
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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 subiectului imersat într-un cîmp social anume.
Aºadar, reprezentãrile sociale prezintã 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
A. Fouillée, C.G. Jung sau F. 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 sunt
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 S. Moscovici, este psihosociologul francez J.Cl. 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 în jurul unui nucleu
simblic este ilustrat în figura nr. 1.

Sistemul central

Sistemul periferic

— întreêine legÁtura cu memoria colectivÁ æi
istoria grupului;
—este consensual: defineæte omogenitatea
grupului;
— stabil;
— coerent;
— rigid;
— rezistent la schimbare;
— puêin sensibil la contextul imediat;

— permite integrarea experienêelor æi istoriilor
individuale;
— suportÁ eterogenitatea grupului;
— suplu;
— suportÁ contradicêiile;
— evolutiv;
— sensibil la contextul imediat;

Funcêii:
— genereazÁ semnificaêii ale reprezentÁrii;
— determinÁ organizarea sa.

Funcêii:
— permite adaptarea la realitatea concretÁ;
— permite diferenêierea conêinuturilor;
— protejeazÁ sistemul central.

Figura nr. 1 Structura reprezentÁrilor sociale (apud Abric, 1994)

Dar ºi reprezentãrile sociale sunt supuse unei dinamici istorice proprii
(Guimelli, 1994). J.C. Abric considerã cã existã trei tipuri posibile de transformãri
ale acestora. Astfel, se poate genera o transformare rezistentã, cînd un nou mod
de acþiune, contrariant, este administrat de sisteme periferice defensive, dar
nodul central nu este modificat, ci doar sistemul periferic, care negociazã integrarea unor elemente strãine. Se mai poate semnala o transformare progresivã,
cînd noul mod de acþiune 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
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secvenþial. În sfîrºit, se poate produce o transformare 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, sunt durabile ºi repetitive, nodul central va fi „mãcinat“, transformîndu-se radical, afectînd configuraþia globalã a reprezentãrii, ce nu va mai
putea conserva vechile profile decît sub forma unor remanenþe remodelate.
Arareori o transformare a reprezentãrilor sociale este, însã, 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. Într-o prefacere de acest tip, fostul nod central (întemeiat pe valori, precum proprietate,
democraþie parlamentarã, libertatea cuvîntului) se destramã, conservîndu-se
pînã în 1989 într-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 sunt 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, care 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 S. Moscovici au condus la realizarea unor cercetãri înnoitoare ºi foarte diverse, care au reuºit sã surprindã un
spectru foarte larg de imagini mentale colective. Într-un bilanþ tematic, dintr-o
lungã listã posibilã, putem sã-i amintim pe: M. Chombart de Lauwe (1979, 1986,
1987), care a investigat reprezentarea socialã a copilului, G. Mugny ºi F. Carugati
(1985), ce s-au preocupat de percepþia socialã a inteligenþei, C. Herzlich (1969),
care s-a interesat de reprezentarea socialã a sãnãtãþii ºi a bolii, C. Faugeron ºi
P. Robert (1976), centraþi pe studiul percepþiei sociale a justiþiei, S. Milgram ºi
D. Jodelet (1976), care au cercetat imaginea colectivã a Parisului ºi a locuitorilor
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sãi, A. Neculau ºi M. Curelaru (1998), ce ºi-au îndreptat atenþia asupra reprezentãrii sociale a sãrãciei, S. Chelcea (1994, 1998), precum ºi L. Iacob, alãturi de
O. Lungu (1999), care au investigat reprezentarea socialã a identitãþii etno-naþionale, A. Audigier (1986), care a dezvãluit reprezentarea socialã a ºcolii, iar
J.P. Deconchy (1985) pe cea a maladiei mentale, ºi, în sfîrºit, A. Palmonari et al.
(1986), care au explorat portretul profesiei de psiholog construit la nivelul imaginarului social.
Vom încheia lunga noastrã cãlãtorie pornitã de la dezbaterea generalã asupra mentalitãþilor ºi ajunsã acum la o specie aparte a mentalului colectiv, subliniind vocaþia reprezentãrilor sociale de a confirma modelul duratei lungi istorice
formulat de F. Braudel (1969/1996). Direcþia de studiu lansatã în deceniul ºapte
al secolului XX de cãtre S. 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 subiectivitãþii 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.

2.4.3. Stereotipurile etno-naþionale ºi programele de
intercunoaºtere imagologicã
În sfîrºit, tocmai pentru a întãri ideea comunicãrii interdisciplinare, sã
urmãrim, pe baza mecanismelor deja explicate în paginile anterioare, modul în
care se structureazã imaginea stereotipã despre „celãlalt“ (aºadar o specie de
reprezentare socialã) în cîmpul de investigaþie al imagologiei istorice ºi cum pot
fi investigate aceste cliºee ale alteritãþii.
Pãrintele conceptului de „stereotip“ este W. Lippmann (1922), care i-a conferit, prin asociere, atributele termenului tehnic, în analogie cu turnarea plumbului într-o formã destinatã realizãrii cliºeului tipografic. Astfel, economistul ºi
publicistul american dorea sã sublinieze rigiditatea concepþiilor noastre, modul
structurat anticipativ de a privi grupurile sociale. Considerate imagini suprasimplificate din mintea noastrã, acest ansamblu are un rol ordonator în lectura realitãþii ºi ajutã subiectul individual sau colectiv sã facã faþã asaltului de informaþii
dinspre mediul social. Adevãrat filtru ce se interpune între lumea concretã ºi
reprezentarea ei, stereotipurile sunt încãrcate cu o considerabilã tonalitate afectivã, îºi aflã originea în societate ºi au un rol explicativ al naturii raporturilor dintre grupuri ºi universul simbolic.
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Etimologic, conceptul provine din limba greacã, reunind stereos, în sensul
de solid, fix, cu typos, ce se poate traduce prin caracter, ºi constituie un ansamblu de credinþe despre caracteristicile psihologice ºi comportamentale ale unor
categorii de grupuri sociale (etnice, confesionale, rasiale, de gen, profesionale)
fixate în imagini standardizate, stabile, preconcepute. Construcþia lor se bazeazã
în micã mãsurã pe observaþia directã, constituind un fel de apriorism cognitiv,
fiind caracterizate de o notã rutinierã, arbitrarã, fãrã legãturã directã cu þintele
sociale evaluate. Cliºee foarte influente, ele devin o economie a gîndirii, substituind opiniile formate prin observaþia directã ºi judecatã criticã cu scheme simplificate, prestabilite, dobîndite prin socializare (Yzerbyt, Schadron, 1997, p. 99).
Prin intermediul acestei direcþii de studiu se pun în evidenþã factorii
subiectivi, adesea iraþionali, care intervin în procesul de valorizare. Aºadar,
reluînd formula definiþionalã a lui W. Lippmann, putem califica stereotipul drept
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,
apud Chelcea, 2002a, p. 47).
Dacã ar fi sã rezumãm trãsãturile cele mai influente ale stereotipului, s-ar
cuveni sã menþionãm în primul rînd faptul cã obiectul judecãþii stereotipale îl
formeazã anumite grupuri etnice, naþionale, rasiale, profesionale ori politice, precum ºi relaþiile dintre aceste grupuri. Apoi, aceastã gîndire prin cliºeu are o
intensã încãrcãturã emoþionalã pozitivã sau negativã, de acceptare sau respingere, care întreþine o stare conflictualã potenþialã sau manifestã. Totodatã, din
punctul de vedere al veridicitãþii sale, stereotipul este fie în discordanþã totalã cu
faptele — caz rar —, fie corespunde doar parþial faptelor — mult mai frecvent,
ceea ce îi conferã aparenþa unei depline veridicitãþi. În acest registru s-a formulat aºa-numita ipotezã a sîmburelui de adevãr (kernel of truth) al stereotipului,
pusã în evidenþã în numeroase cercetãri de psihologie socialã experimentalã
(Schumann, 1966, McCauley, Stitt, 1978). Datoritã relativei sale independenþe
faþã de experienþã ºi încãrcãturii emoþionale pe care o angajeazã, stereotipul este
durabil ºi rezistent la schimbare.
Meritã subliniat cã 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 servesc unui rol de recunoaºtere ºi mobilizare în raporturile inter-grupale sau între individ ºi grup.
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Prejudecata se poate defini ca acea specie de stereotip negativ care exprimã
o evaluare diferenþiatoare a „celuilalt“, întemeiatã pe simpla apartenenþã a
subiecþilor þintã la un out-grup. Privitã conceptual, prejudecata este deci o noþiune relaþionalã, care pune în legãturã o informaþie categorialã (ce desemneazã
caracteristicile grupului) cu o informaþie particularizatã (specificã subiectului
care devine obiectul prejudecãþii), postulînd cã trãsãturile categoriei, în general
negative, construite pe criteriul diferenþierii, sunt proiectate asupra subiectului
individual, în absenþa, cel mai adesea, a confruntãrii cu realitatea a celui din urmã
set de trãsãturi (cel particularizat) (Baron, Byrne, 1997, p. 195).
Caracteristica cea mai pregnantã a stereotipului negativ regãsit în prejudecatã ilustreazã natura sa cognitivã operaþionalã, care permite o gestionare mai facilã a informaþiei din mediul social. Astfel, dacã împãrtãºim perspectiva cogniþiei
sociale, vom înþelege cã atitudinile sunt 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 este rememoratã mai fidel decît cea care nu e
concentratã în prejudecatã (Judd, Ryan, Parke, 1991). 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 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 a prejudecãþii, energia socialã care
trebuie mobilizatã pentru a o învinge fiind mult mai costisitoare.
Totodatã, asemenea stereotipului generic, prejudecata este puternic încãrcatã de afectivitate. Prin urmare, acest tip de stereotip nu aduce în relaþie doar o
proiecþie depreciativã 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 o serie de
expectaþii ¾i credinþe privitoare la „celãlalt“ diferit, conform unei logici conspirative implicite (Jussim et al., 1995), la care se adaugã tendinþa de a transfera în
conduitã manifestã stãrile noastre cognitive ºi afective, conform prescripþiei „am
sã-l aduc eu la ordine!“. Prejudecata mutã accentul dinspre evaluarea raþionalã a
„celuilalt“ prin intermediul cunoaºterii nemijlocite, înspre evaluarea afectivã,
întemeiatã pe o anumitã instinctivitate socialã în raportarea la alteritate. Adepþii
cogniþiei sociale argumenteazã cum în modul în care percepem, actualizãm ºi
valorificãm informaþia avem o capacitate limitatã atunci cînd suntem confruntaþi
cu sarcini reunite ºi suntem 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 o funcþie instrumentalã importantã prin faptul cã permite o
gestiune ºi o prelucrare mai facilã, imediatã, a informaþiilor contextuale.
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Prejudecata este privitã, conform acestei perspective, ca o strategie salvatoare în
gestiunea efortului cognitiv complex, fenomen dovedit de cercetãrile care pun în
evidenþã faptul cã activarea stereotipurilor conduce la o creºtere a performanþei
în sarcini realizate simultan (Macrae, Milne, Bodenhausen, 1994).
Funcþionînd ca ºi scurtãturi mentale ce protejeazã resursele cognitive ale
subiecþilor, stereotipurile reprezintã, aºadar, tactici de salvare a energiei cognitive chiar ºi în cazul în care subiecþii nu sunt 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 lor este însã cel mai adesea puternic conotat social ºi simbolic ºi, deci, miza
cunoaºterii acestor mecanisme este foarte importantã, fie cã este vorba de raporturi interpersonale sau raporturi integrupale (precum cele interetnice).
Psihologii sociali care au încercat sã evidenþieze de ce stereotipurile se abat
de la caracteristicile reale ale unei populaþii au recurs la aºa-numitul model explicativ al accesibilitãþii diferenþiate a subiecþilor (differential accesibility model)
înspre trãsãturile identitare care se impun în cîmpul cognitiv, ce sunt în bunã
mãsurã asociate statusului social al actorilor angrenaþi în articularea imaginii
„celuilalt“ (Cohen, 1983; Lalonde, Gardner, 1989, apud Chelcea et al., 1998,
p. 265). Astfel, de exemplu, hãrnicia este mai des invocatã de cãtre subiecþii cu o
instrucþie mai modestã, þãrani sau muncitori, iar religiozitatea precumpãnitor de
intelectuali. Foarte influentã în cîmpul psihosociologiei este ipoteza omogenitãþii
out-grupului (assumption of out-group homogenity) în explicarea raportãrii la alteritate: subiecþii au înclinaþia de a accentua diferenþele dintre membrii grupului
de apartenenþã ºi de a privi out-grupul ca o entitate omogenã, care reuneºte trãsãturi comune (Judd, Park, 1988; Linville et al., 1989; Jones, 1990).
Psihosociologul eleveþian W. Doise (1973, 1976) a explicat acest mecanism
prin activarea percepþiei stimulilor complecºi, ce accentueazã asemãnãrile în interiorul unui grupaj de stimuli ºi subliniazã diferenþele între grupe distincte de stimuli. Altfel spus, cînd douã grupe de stimuli se deosebesc dupã un criteriu, s-a
constatat experimental cã actorul social construieºte o diferenþiere ºi dupã alte
criterii, acutizîndu-se astfel ruptura la nivelul reprezentãrilor bilaterale. Falia
este ºi mai largã dacã peste efectele spontane ale stereotipizãrii primare se produc separãri induse de capitalul ideologic al grupului.
În judecata subiecþilor se articuleazã ceea ce M.B. Brewer (1979) numeºte
eroarea loialistã (loyalistic bias), prin mobilizarea unui favoritism in-grup, semnalat ºi în studiile ºcolii de la Bristol, care au descris strategia cognitivã a subiecþilor de a dobîndi o identitate socialã pozitivã în cadrul grupului de apartenenþã
(Tajfel, 1974; Tajfel, Turner, 1979, 1986). Toate aceste mecanisme evaluative au
fost deseori folosite în explicarea îngemãnãrii stereotipurilor interetnice.
Explicaþia în cheie cognitivã a acestor deformãri induse de stereotipuri þine de
rolul ºi ponderea experienþei unei relaþii nemijlocite cu reprezentanþii alteritãþii.
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În consecinþã, favorizarea propriului grup etnic apare datoritã unui contact mai
frecvent ºi mai consistent cu membrii acestuia, ceea ce îngãduie o identificabilitate ºi o particularizare sporitã a celor din grupul „nostru“, în opoziþie cu trãsãturile generale, nespecifice ale „celorlalþi“. Dacã autocaracterizarea in-grupului
este mai nuanþatã, realizatã pe mai multe dimensiuni, ºi în consecinþã mai echilibratã, caracterizarea alteritãþii se produce pe mai puþine dimensiuni ºi este
polarizatã între extreme evaluative pozitive sau, cel mai adesea, negative
(Linville, 1982, Linville et al., 1986).
Mãsurarea propriu-zisã a stereotipurilor cunoaºte o îndelungatã tradiþie în
cadrul psihologiei sociale, fiind una dintre primele ºi cele mai frecventate direcþii
de studiu în cîmpul disciplinei, dupã cum raporturile in-grup ºi out-grup au
devenit obiecte de explorare canonice ale disciplinei (Bales, 1950; Sherif, 1955,
1961/1988; Tajfel, 1974). Mai mult, studiile asupra raporturilor interetnice prin
intermediul stereotipurilor naþionale, reconfigurînd teoriile etnocentrismului
(Levine, Campbell, 1972; Hewstone, Ward, 1985), au reunit deja o colecþie
impresionantã de cercetãri (Katz, Braly, 1933; Gilbert, 1951; Buchanan, Cantril,
1953; Bruner, Tagiuri, 1954; Diab, 1962; Krech et al., 1962; Diab, 1963a, 1963b;
Gardner et al., 1968; Karlins, Coffman, Walters, 1969; Giles, 1977; Kalin, 1981;
Kalin, Berry, 1994). Cel mai frecvent valorificat procedeu metodologic l-a reprezentat în istoria psihosociologiei aplicarea listei de atribute (check-list), furnizînd
informaþii consistente despre conþinutul stereotipurilor etnice, dar indicînd ºi
dinamica acestora în funcþie de prefacerile istorice.
Cercetarea cea mai des evocatã ca iniþiatoare a unei asemenea abordãri a
fost realizatã de D. Katz ºi K.W. Braly (1933) în cadrul unui proiect derulat la
Universitatea Princeton, care ºi-a propus sã surprindã stereotipurile etnice ale
americanilor. Participanþii la studiu au fost solicitaþi sã aleagã cinci trãsãturi definitorii pentru diferite grupuri etnice (americani, englezi, germani, italieni, japonezi, evrei, chinezi) sau rasiale (afro-americani) dintr-un set de 84 de atribute
potenþiale. Rezultatele au înfãþiºat o imagine contrariantã, în care proiecþia etnocentricã era ilustratã cu limpezime, aºa cum apare în tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 2 Atitudinea românilor faêÁ de grupurile etnice din România (apud Chelcea
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Etnia
Români
Germani
Armeni
Bulgari
Sîrbi
Evrei
Maghiari
Ucraineni
Ruæi
Turci
TÁtari
Romi (êigani)

ICCS
24,48
18,46
15,61
15,47
15,34
15,12
14,99
14,02
13,61
13,11
12,99
7,32
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Deºi s-a ridicat o obiecþie principialã asupra acestui gen de cercetare, care
sugera cã, mai degrabã decît sã mãsoare ceea ce ºtiu oamenii despre diferite grupuri etnice ºi rasiale, instrumentul mãsoarã ceea ce cred oamenii despre acestea
(Chelcea et al., 1998, p. 268), tehnica aplicãrii listei de atribute a rãmas pentru
multã vreme calea cea mai frecventatã ºi mai plinã de resurse de cunoaºtere în
investigarea stereotipurilor etnice ºi rasiale.
Reluatã în 1951, dupã cutremurul social-politic al celui de-al doilea rãzboi
mondial ºi în plin rãzboi rece, cercetarea echipei de psihosociologi de la
Princeton (Gilbert, 1951), efectuatã pe un eºantion de 330 de studenþi, a relevat
o importantã stabilitate a stereotipurilor etno-rasiale precedente, dar ºi o dinamicã a imaginii-cliºeu despre „celãlalt“, cu atît mai pronunþatã, cu cît între partenerii evaluãrii simbolice a existat un episod conflictual mai acut (precum în
relaþia „americani“-„germani“). Fenomenul devine ºi mai limpede în cazul studiului care încheie ceea ce s-a numit „trilogia de la Princeton“, realizat de M.
Karlins, T.L. Coffman ºi G. Walters (1969), în perioada rãzboiului din Vietnam.
Astfel, s-a observat cã majoritatea stereotipurilor referitoare la grupurile etnice ºi
rasiale, deºi cunosc o inerþie considerabilã, se schimbã în intervalul unor decade, mai ales sub influenþa contextului social-politic, aºa cum reiese din tabelul nr.
2, ce înfãþiºeazã într-o manierã comparativã rezultatele obþinute.
Tabelul nr. 2 Evoluþia diacronicã a stereotipurilor etnice ºi rasiale (eºantion american)
(Karlins, Coffman, Walters, 1969, apud Corneille, Leyens, 1997, p. 46)
Grup etnic / rasial
Americani (albi)
Americani (negri)
Germani
Japonezi

Atribute
Muncitori
Inteligenþi
Materialiºti
Superstiþioºi
Leneºi
Simþ muzical
ªtiinþifici
Muncitori
Impasibili
Inteligenþi
Muncitori
Perfizi

1932 (%)
48
47
33
84
75
26
78
65
44
45
43
22

1951 (%)
30
32
37
41
31
33
62
50
10
11
12
13

1967 (%)
23
20
67
13
26
47
47
59
9
20
57
7

Se observã cã stereotipurile nu sunt neschimbãtoare, tendinþã remarcatã
atît în auto-evaluãri, cît ºi în hetero-evaluãri. De exemplu, americanii albi se
apreciazã din ce în ce mai puþin „inteligenþi“ ºi progresiv mai „materialiºti“, dupã
cum afro-americanii din Statele Unite se considerã în tot mai micã mãsurã
„leneºi“ ºi „superstiþioºi“, dar în tot mai mare mãsurã „talentaþi“ în domeniul
muzicii. Rãzboiul mondial afecteazã puternic imaginea adversarilor SUA în conflict, germanii ºi japonezii avînd un portret depreciat imediat în urma conflagraþiei, dar mai reechilibrat douã decenii mai apoi. Astfel, deopotrivã germanii ºi
japonezii îºi pierd trãsãtura de oameni „muncitori“ pentru a o redobîndi în 1967,
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dupã cum germanii obþin scoruri tot mai modeste la „impasibilitate“, iar japonezii devin tot mai puþin „perfizi“.
Probabil cea mai cuprinzãtoare cercetare care a operaþionalizat o listã de
atribute a fost realizatã prin lansarea unei iniþiative ºtiinþifice a celui mai înalt for
cultural al lumii (UNESCO), în urma traumelor celui de-al doilea rãzboi mondial. Investigaþia ºi-a propus un adevãrat program de dezintoxicare imagologicã
printr-o cunoaºtere reciprocã autenticã a popoarelor, ca temei pentru o viitoare
relaþie neconflictualã. Studiu exemplar al perioadei, proiectul coordonat de
H. Cantril ºi W. Buchanan (1953) a examinat etnostereotipurile din ºapte þãri,
începînd cu 1950: Australia, Franþa, Germania, Italia, Marea Britanie, Norvegia ºi
SUA. Subiecþilor li s-au prezentat liste omogene cu adjective: „harnici“, „inteligenþi“, „practici“, „îngîmfaþi“, „generoºi“, „fãrã milã“, „înapoiaþi“, „viteji“,
„chibzuiþi“, „dominatori“, „progresiºti“, „paºnici“, „imposibil de caracterizat“ ºi
liste cu diferitele popoare asupra cãrora trebuiau sã se pronunþe. Fiecare respondent putea alege oricîte adjective din cele prezentate pentru configurarea portretului etno-naþional. Ancheta a evidenþiat consistenþa heterostereotipurilor, deºi
naþiunile în care s-a derulat cercetarea erau diferite din punctul de vedere al
moºtenirii istorice ºi al tradiþiilor culturale, dar a evidenþiat ºi apariþia unor perturbãri generate de fenomenul sociocentrismului patriotic, remarcat de J. Piaget ºi
A.M. Weil (1951). Acest din urmã fenomen psihosociologic descria formarea
noþiunii de „patrie“ la copil, ºi remarca stadialitatea elaborãrii acesteia. Astfel, în
primul stadiu preferinþa pentru o þarã se produce apelînd la motive subiective ºi
trecãtoare, apoi preluînd, de la mediul social integrator, judecãþile favorabile sau
defavorabile despre propria þarã ºi despre celelalte þãri, iar, în sfîrºit, în stadiul al
treilea se urmeazã o relativizare ºi nuanþare pe calea unei reflecþii autonome.
Nucleul acestei reprezentãri se pliazã pe etnocentrismul patriotic, care coloreazã apreciativ propria comunitate — localã ºi mai apoi etnicã ºi naþionalã — ce se
aratã a fi, conform autorilor, o „moºtenire a egocentrismului primitiv ºi cauzã a
deviaþiilor sau tensiunilor ulterioare“ (apud Doise, Deschamps, Mugny, 1996,
p. 22). Rezumate, trãsãturile identitare autoreferenþiale ºi ale alteritãþii obþinute
prin aceastã cercetare de amploare sunt prezentate în tabelul nr. 3.
O sintezã importantã asupra mecanismelor cognitive care ordoneazã calificarea „celuilalt etnic“ a fost realizatã de R.A. Levine ºi D.T. Campbell (1972),
care au semnalat activarea într-o situaþie de conflict a unui stereotip universal al
perceperii pozitive a grupului de apartenenþã ºi al discreditãrii out-grupului.
Astfel, definiþia identitarã a in-grupului contureazã un ansamblu de enunþuri
onorante în toate registrele: „Noi suntem mîndri, avem respect faþã de noi înºine
ºi respectãm tradiþiile înaintaºilor noºtri. Noi suntem loiali. Suntem oneºti ºi
avem încredere între noi. Ne apãrãm drepturile ºi proprietãþile. Nu acceptãm sã
fim umiliþi. Noi suntem paºnici ºi amabili. Nu îi urîm decît pe duºmanii josnici.
Suntem morali ºi curaþi spiritual“ (Levine, Campbell, 1972, apud Chelcea et al.,
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Tabelul nr. 3 „Cum se vÁd naêiunile unele pe altele?” – studiu imagologic transnaêional
organizat de UNESCO (1953) (Buchanan, Cantril, 1953, apud Chelcea et al., 1998, p. 269)
Nr.
crt.
1

Cum îi vÁd…

pe americani

pe ruæi

Australienii

2

Englezii

3

Francezii

4

Germanii

5

Italienii

6

Olandezii

7

Norvegienii

8

Americanii

Progresiæti
Inteligenêi
Harnici
Progresiæti
Paænici
Tiranici
Practici
Tiranici
Harnici
Progresiæti
Practici
Harnici / tiranici
Generoæi
Harnici
FÁrÁ milÁ
Practici
Harnici
Tiranici
Harnici
Progresiæti
Tiranici
Paænici
Generoæi
Inteligenêi

Practici
Tiranici
FÁrÁ milÁ
Generoæi / îngîmfaêi
Harnici
FÁrÁ milÁ
Progresiæti
Înapoiaêi
Tiranici
Generoæi
FÁrÁ milÁ
Înapoiaêi
Practici
Înapoiaêi
Tiranici
Progresiæti
FÁrÁ milÁ
Înapoiaêi
Practici
Harnici
Înapoiaêi
FÁrÁ milÁ
Harnici / tiranici
Înapoiaêi

1998, p. 270). În opoziþie, out-grupul reuneºte un fel de tablou identitar în oglindã, trãsãturile pozitive autoreferenþiale devenind, printr-o replicã rãsturnatã, global negative: „Ei sunt egoiºti ºi centraþi pe ei înºiºi. Nu îºi vãd decît de interesele lor; sunt exclusiviºti. Dacã pot, ne înºalã. Nu au simþul onoarei, nu respectã
codul moral în relaþiile cu noi. Sunt agresivi ºi expansioniºti. Vor sã progreseze pe
seama noastrã. Ne sunt ostili ºi ne detestã. Sunt imorali ºi murdari din punct de
vedere spiritual“ (ibidem, p. 271).
ªi în explorãri psihosociologice recente s-a putut semnala prezenþa unei
proiecþii onorante asupra grupului de apartenenþã ºi o descalificare simbolicã a
alteritãþii sub influenþa unui context de interacþiune conflictual, ca în cercetarea
lui J.P. Leyens ºi V. Yzerbyt (1992) efectuatã în Belgia, asupra raportãrilor stereotipe bilaterale dintre flamanzi ºi valoni, în care îndeosebi subeºantionul francofon a articulat o imagine-cliºeu criticã la adresa flamanzilor.
Altã metodã utilizatã în studierea etnostereotipurilor a operat cu atribute
bipolare alcãtuite din perechi de adjective antonime (de tipul „închis-deschis“;
„leneº-harnic“; „superficial-profund“), cu scale gradate pentru fiecare pereche,
iar ca variantã privilegiatã s-a aplicat diferenþiatorul semantic. La capãtul unui
asemenea demers de colectare a imaginilor despre sine ºi despre „celãlalt“ s-au
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construit portretele globale, observîndu-se tonalitatea preponderent negativã sau
pozitivã a imaginilor identitare astfel rezultate (Klineberg, 1980).
În anii din urmã s-a produs o importantã reorientare metodologicã în studiul stereotipurilor (Chiru, 2000), astfel încît, fãrã sã se renunþe la investigaþia
prin intermediul listei de atribute, s-a optat tot mai frecvent pentru tehnici noi,
care recurg la suportul logistic al instrumentelor de calcul informatizate.
Pornind de la premisa care afirmã cã, o datã cu sporirea frecvenþei categoriilor întrebuinþate ce alcãtuiesc stereotipurile, stereotipul însuºi devine mai
accesibil ºi se activeazã practic automat (Stagnor et al., 1992; Higgins, 1996),
s-au organizat o serie de design-uri experimentale care au validat postulatul de
mai sus. De exemplu, în studiul lui L. Lepore ºi R. Brown (1997) s-a observat
articularea unui asemenea mecanism subteran printre studenþii britanici ce au
participat la experiment. Psihosociologii le-au prezentat acestora, într-o primã
situaþie, pe ecranul unui computer, o serie de cuvinte precum „blacks“, „reggae“,
„dreadlocks“, asociate implicit cu populaþia de culoare din Marea Britanie, dar cu
o vitezã atît de ridicatã, încît participanþii nu le-au putut distinge (condiþia 1), iar
în cealaltã situaþie doar cuvinte fãrã sens (condiþia 2). Apoi fiecare participant a
citit o descriere a unei persoane care doar în mod ambiguu era corelatã cu portretul stereotip al unui negru din Anglia (de genul „atletic ºi agresiv“) ºi, mai
apoi, a trebuit sã evalueze persoana þintã. În condiþia 1, aprecierea „celuilalt“ a
fost mult mai stereotipã decît în condiþia 2, iar efectul s-a manifestat cu atît mai
intens cu cît persoanele evaluatoare au fost identificate în prealabil, printr-un
chestionar separat, ca fiind mai negativ orientate împotriva 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 sunt activate stereotipurile etnice ºi rasiale.
Totodatã, cum s-a subliniat deja, prejudecãþile nu determinã doar o activare cognitivã a stereotipurilor, ci sunt însoþite ºi de o generare a unor sentimente
negative. O ingenioasã cale experimentalã, 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 s-a putut mãsura conductibilitatea electricã a activitãþii muºchilor faciali asociatã expresivitãþii zîmbetului sau
grimasei. Mãsurãtorile au surprins chiar ºi schimbãri ale expresiilor faciale ce nu
au fost vizibile ºi au putut aprecia modul în care au fost activate automat afecte
negative sau pozitive în raport cu anumite grupuri sociale (Vanman et al., 1997).
Într-un studiu asupra puterii stereotipurilor etnice ºi rasiale coordonat de R.
Fazio, psihologii au folosit tehnica primingului, în care participanþii au vizionat
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 sau nega-
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tiv (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) îngãduia
stabilirea unei evaluãri relative a intensitãþii prejudecãþii, proprie pentru fiecare
subiect în parte. O tehnicã asemãnãtor construitã poartã numele de „Testul asociaþiilor implicite“ (Implicit Association Test — IAT) ºi îºi propune sã mãsoare
asocierile automate ale grupurilor sociale cu evaluãri pozitive sau negative.
(Greenwald, McGhee, Schwartz, 1998). Acest test implicã o serie de sarcini realizate succesiv, prin prezentarea pe ecranul unui PC a unor nume, cuvinte ºi asociaþii nume-cuvinte, iar computerul înregistreazã timpul de rezolvare a sarcinii
de cãtre subiect. De exemplu, pentru o evaluare a douã grupuri rasiale („albii“,
„negrii“), dupã parcurgerea cîtorva sarcini de antrenament, de genul identificãrii numelor unor negri sau albi, sau a unor cuvinte plãcute-neplãcute, din
momentul realizãrii asociaþiilor, sarcinile cresc în dificultate. Astfel, combinaþia
de genul: „nume al unui negru-cuvînt plãcut“ este mult mai greu de realizat de
cãtre un „alb“ decît sarcina „nume negru-cuvînt neplãcut“, produsã 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. Desigur, toate aceste procedee nu sunt de interes doar pentru un
psihodiagnostic individual, cãci prin prelucrarea statisticã pe un eºantion a intensitãþii stereotipurilor etnice ºi rasiale ale participanþilor la cercetare se poate evidenþia o anumitã orientare faþã de „celãlalt“ pentru întreaga populaþie.
Tot cu mijloace informatizate opereazã ºi aºa-numitul procedeu diagnostic
ratio, în care se pãrãseºte abordarea ce identifica prezenþa sau absenþa unei anumite imagini cliºeu despre alteritate (de tipul „totul sau nimic“) în favoarea estimãrii procentajelor prezenþei unei anumite trãsãturi identitare (McCauley, Stitt,
1978, apud Chelcea et al., 1998, p. 271). Pe aceastã cale se pot realiza auto-evaluãri ºi hetero-evaluãri ale diferitelor grupuri etnice care pot configura mai nuanþat imaginile identitare.
În toate aceste variante metodologice, omisiunile ºi deformãrile etnostereotipurilor nu þin numai de deficitul de cunoaºtere, ci ºi de infiltrarea unor stãri
afective, a unor surse de iraþionalitate socialã, precum ºi a unor interese de grup
divergente. Prin urmare, un filtru imaginar de plan secund determinã ca anumite informaþii ce pun la încercare deopotrivã interesele grupale, dar ºi dominanta
emoþionalã, sã fie blocate, etnostereotipurile devenind, astfel, impenetrabile la
informaþiile care nu le legitimeazã (Hewstone, Ward, 1985). Stereotipul etnic
fiind o specie mai puþin elaboratã de reprezentare socialã, întocmai ca ºi în cazul
paradigmei înglobante, se produce o transformarea rezistentã prin care sistemul
central rãmîne neafectat (Guimelli, 1994). În consecinþã, evaluarea alteritãþii se
întemeiazã doar pe trãsãturile sistemului periferic tocmai renegociate, reþinîndu-se
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doar trãsãturile care confirmã cliºeul propriu ºi se pierd cele care-l contrazic.
D. Byrne ºi R. Baron (1997, p. 217) sugereazã ca tratament potrivit al simptomatologiei diferenþiatoare evocate mai sus sporirea contractelor intergrupale prin
construirea comunã a unor acþiuni convergente înspre atingerea unor scopuri
supraordonate, transferînd modelul rezolutiv probat de psihologii sociali ca fiind
eficient la nivel micro-social înspre un nivel macro-social, în care, spre exemplu,
Europa unitã ar ilustra articularea unui asemenea proiect de anvergurã. Strategia
evocatã 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).
Mai mult proiecþia etnocentricã, ce exprimã o reacþie universalã de raportare la
„celãlalt“, întîlnitã în toate societãþile ºi în toate grupurile (Mihãilescu, 1993,
p. 224), trebuie mereu asociatã cu un relativism cultural moderator, cãci: „Nu
existã popoare excelente ºi popoare abjecte (...). Deºi avem posibilitatea de a le
compara, aºa cum putem compara roadele pãmîntului, nu existã nici un temei
obiectiv pentru a trage de aici concluzii de ordin axiologic. Fiecare în parte nu
este decît un eºantion de umanitate, nici mai bun, nici mai rãu, nici mai frumos,
nici mai urît decît celãlalt, numai toate laolaltã putînd da adevãrata mãsurã a
umanitãþii“ (Petcu, 1980, p. 187).
Desigur, mecanismul diferenþierii faþã de alteritate se va perpetua în toate
mediile ºi în toate perioadele istorice. El exprimã unicitatea ºi individualitatea
ireductibilã a fiecãrui actor social care se bizuie pe propria sa identitate ca pe un
patrimoniu vital, definitoriu. Importantã este, însã, învãþarea ºi exersarea dialogului cu diferenþa printr-o strãdanie sistematicã de deschidere faþã de alteritate
ca necesarã premisã a unei mai bune cunoaºteri de sine, dar ºi a asigurãrii unui
climat de încredere socialã. Oricum, conservînd un potenþial de cunoaºtere ºi
acþiune remarcabilã, în toate aceste demersuri generoase rolul imagologiei este
departe de a fi fost pe deplin valorificat.
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3. „Cine suntem noi, românii?“ O sintezã a
cercetãrilor etnopsihologice româneºti

Dupã ce am desluºit principalele repere teoretice ale proiectului în care
ne-am angajat, sã parcurgem în paginile urmãtoare concluziile unor serii de cercetãri focalizate nemijlocit asupra imaginarului identitar etno-naþional, ce au
antrenat resursele terminologice ºi metodologice proprii momentelor istorice din
cursul modernizãrii României în care au fost articulate ºi care au mobilizat,
într-o formã implicitã sau nemijlocitã, demersul de cunoaºtere etnopsihologic.
Inventarul comprehensiv ce va rezulta va sta la baza elaborãrii principalelor ipoteze ale stadiului aplicativ al proiectului nostru, anchetele de teren urmînd sã-l
confirme sau sã-l infirme, redimensionînd notele sale distinctive. Dacã în capitolul pe care îl deschidem acum vom urmãri exclusiv abordãrile specializate, prin
vocea actorilor de prim-plan ce vor intra în scenã (îndeosebi psihosociologi, dar
ºi oameni de litere sau istorici), în stadiul ulterior al lucrãrii vom lãrgi sfera dialogului identitar, încercînd sã asigurãm o reprezentativitate cît mai largã a actorilor individuali ºi colectivi din aceastã parte a þãrii, astfel încît portretul despre
ceea ce suntem sã fie elaborat de straturi sociale cît mai diverse din zona
Banatului. Pornind de la succesiunea de imagini analizatã în acest capitol, ce va
reprezenta ulterior un reper tematic important, ne vom centra atenþia în capitolul final al lucrãrii noastre asupra modului de articulare ºi structurare a imaginarului identitar al acestei pãrþi din „românitate“, investigat prin intermediul unor
instrumente de cunoaºtere plurale, precum un ansamblu de interviuri de istorie
oralã, de teste proiective autoreferenþiale sau scale de atitudini etnice. Aºadar, sã
rezumãm în paginile urmãtoare, pe linia evoluþiei cronologice, dar ºi a diferitelor
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perspective disciplinare, demersurile etnopsihologice româneºti — fie ele explicite sau implicite — începînd cu ultima parte a secolului al XIX-lea ºi sfîrºind cu
cea mai fierbinte actualitate.

3.1. Naºterea etnopsihologiei în spaþiul cultural
românesc
Confruntatã cu proiectul modernizãrii tînãrului stat, elitele româneºti ale
celei de-a doua jumãtãþi a secolului al XIX-lea au înþeles necesitatea definirii
identitãþii etnonaþionale, ca premisã necesarã a unei acþiuni colective ce urmãrea
împlinirea potenþialitãþilor cu care era înzestrat ceea ce actorii principali ai dezbaterii identitare naþionale numeau, în manierã herderianã, sufletul poporului.
Rãspunzînd acestui imperativ, preocupãrile româneºti în cîmpul etnopsihologiei
se sincronizeazã rapid cu cele europene. Astfel, publicaþia lansatã de M. Lazarus
ºi H. Steinthal în 1860, prin tematica ºi abordãrile ei, va atrage atenþia lui
A. Hurmuzachi, cel care în 1866 va formula prima interpretare de la noi referitoare la noua disciplinã, explicatã de autor ca fiind „acea ºtiinþã <ce> are scopul
<de> a cerceta fiinþa ºi lucrarea spiritului poporal, adecã a poporului ca totalitate, a o cunoaºte psihologiceºte ºi a descoperi legile care cîrmuiesc ºi reguleazã
activitatea spiritualã ºi idealã a poporului, adicã modul în care se manifesteazã
acea activitate în viaþa, religiunea, ºtiinþa ºi arta acelui popor, cum creºte, cum se
dezvoltã ºi se stinge acea activitate; ea cearcã a afla temeiurile, cauzele din care
ºi prin care se iveºte, se dezvãluieºte ºi apune particularitatea, adicã individualitatea deosebitã a poporului“ (apud Iacob, 1995, p. 75).
A.D. Xenopol ºi M. Eminescu, aflaþi atunci la studii în Germania, vor intra
ºi ei în contact direct cu ideile înnoitoare ale etnopsihologiei, regãsindu-ºi propriile interogaþii în problematica acestui curent ce se afirma, ºi vor lectura ºi sistematiza principiile enunþate în numerele „Revistei de Psihologie a Popoarelor ºi
Lingvisticã“. A.D. Xenopol a manifestat un interes special pentru viziunea psihologiei popoarelor ºi a tradus o colecþie consistentã de articole ale publicaþiei, aºa
cum reiese din scrisoarea datatã din vara lui 1869 adresatã lui I. Negruzzi
(Xenopol, 1869, apud Vatamaniuc, 1993, p. 899).
Totodatã, într-un caiet ce dateazã din anii 1871–1873, M. Eminescu transcrie în germanã articolul-program al revistei germane, pentru ca peste un deceniu sã-ºi reconfirme în ziarul Timpul, în numãrul din 6 mai 1880, preþuirea pãstratã abordãrii: „În urma noastrã s-au fãcut încercãri de a întemeia o ºtiinþã nouã:
psihologia etnicã (...). Neapãrat cã ºi-n zona care locuieºte ºi natura pãrinþilor din
care coboarã ºi încruciºãrile trebuie sã se fi înmagazinat, în spiritul poporului ºi
în limba lui într-o formã oarecare (...)“ (Eminescu, 1880, apud Vatamaniuc, 1993,
p. 900). Poziþia lui M. Eminescu faþã de tînãra disciplinã este contrapusã semna-
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lãrii neajunsurilor etnografiei, care „are de obiect descrierea, împãrþeala ºi spiþa
de înrudire a popoarelor (...). Etnografia nu are a face decît cu lucruri exterioare:
distribuþie, descendenþã, migraþiune, datine; ea nu se ocupã cu rezultatul lãsat în
spiritul poporului prin toate schimbãrile acestea, cu substratul psihologic“
(Eminescu, 1880, apud Murãraºu, 1967, p. 365), ºi susþine depãºirea viziunii
etnografice printr-o psihologie a popoarelor diacronicã, singura care poate surprinde naþiunile ca „nuanþe prismatice ale omenirii“ (ibidem). T. Maiorescu l-a
cunoscut ºi frecventat chiar, în peregrinãrile sale berlineze, pe unul dintre iniþiatorii disciplinei, M. Lazarus (apud Vatamaniuc, 1993, p. 898), iar în þarã,
B.P. Hasdeu va instituþionaliza direcþia de studiu prin susþinerea, în cadrul
Universitãþii din Bucureºti, a „Prelegerilor de etnopsihologie“, unde contribuþiile
iniþiatorilor sunt privite inclusiv dintr-un unghi critic. Influenþele ulterioare ale
lui W. Wundt asupra discipolilor sãi români C. Rãdulescu-Motru ºi D. Gusti vor
consolida achiziþiile ramurii germane a ºcolii româneºti de etnopsihologie. În
studiile sale de psihologia culturii, W. Wundt atribuie ca ºi cauzã majorã a creaþiei
un tip de voinþã, ce induce un alt tip de cauzalitate decît cea materialã, dar nu
mai puþin pregnantã. Încadrîndu-se într-o astfel de moºtenire intelectualã,
C. Rãdulescu-Motru va construi teoria personalismului energetic, iar D. Gusti va
articula teoretic principiul voinþei sociale.
Dar, la noi, nu doar ideile promovate de Völkerpsychologie îºi vor face simþitã prezenþa, ci, pe filierã francezã, ºi cele proprii caracterologiei etnice. Astfel, în
1874, la Sorbona, I. Crãciunescu îºi va susþine teza de doctorat „Le peuple roumain d’après ses chants nationaux“, apãrutã apoi la prestigioasa editurã
Hachette; iar în 1897 P. Popescu va publica, în spiritul modelului metodologic
francez, „Psihologia poporului român dupã literatura poporanã“. Revendicîndu-se de la aceeaºi ºcoalã, C. Hogaº inaugureazã un ciclu de conferinþe la
Universitatea din Iaºi, între 1899 ºi 1900, finalizate prin studiul „Psihologia ºi
caracterul românului“, iar D. Drãghicescu va redacta, în 1907, volumul sãu cu un
ecou semnificativ, „Din psihologia poporului român“.
În sinteza asupra demersurilor etnopsihologice româneºti din „Privire cãtre
noi înºine, ca popor“, ce reuneºte contribuþiile sale din domeniu pe parcursul
unei jumãtãþi de veac, I. Chelcea evocã ºi evalueazã lucrãrile de la debutul secolului trecut ale lui V. Pârvan sau S. Mehedinþi, dar ºi cele din anii ’40 ale lui
C. Rãdulescu-Motru, I. Buricescu, ª. Bârsãnescu, L. Blaga, C. Noica, subliniind
vitalitatea ºi policromia cunoaºterii furnizate de psihologia popoarelor, care, în
conlucrare cu exerciþiul etnografic, poate dezvãlui caracterul etnic al comunitãþii
investigate, realizînd o „caracterizare însãºi a poporului ca individualitate proprie, privindu-se în mers istoric ºi în raport cu spaþiul sãu — geografic — de dezvoltare“ (Chelcea, 2002, p. 22).
Oricum, toatã aceastã sumarã trecere în revistã a receptãrii preocupãrilor
etnopsihologice în atmosfera intelectualã a epocii ilustreazã ecoul considerabil al
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unei orientãri ce rãspundea marilor provocãri pe care procesul modernizãrii
României le inducea, conferind o legitimitate ºtiinþificã argumentaþiei identitare.
Se impunea, aºadar, sã clarificãm cine ºi, mai ales, cum suntem, pentru a decide,
asumîndu-ne identitatea astfel dezvãluitã, încotro ne îndreptãm. Subsumîndu-se
acestui deziderat de cunoaºtere, cercetarea care deschide seria contribuþiilor
etnopsihologice explicite beneficiazã de un înalt sprijin instituþional. Dorindu-se
a fi o etapã preliminarã în cadrul unei reforme educaþionale globale, lansatã în
august 1877 la iniþiativa ministerului învãþãmîntului, ea viza redactarea unui
„cestionar juridic“ ºi a unuia „lingvistic mitologic pentru culegerea ºi descrierea
moravurilor, instituþiilor ºi datinilor noastre“ (Hasdeu, 1886, apud Muºlea,
Bîrlea, 1970, p. 43), „(...) care chestionare, unite cu cel archeologic elaborat de
eminentul nostru profesor de archeologie D.A. Odobescu, sã facã (...) un bogat
vandemecum al învãþãtorului, preotului, revizorului, (...) ca sã poatã, mai cu
înlesnire ºi mai sistematic, a spicui pe acest vast teren prin toate þãrile locuite de
români“ (Hasdeu, 1886/1985, p. 370).
Cele douã chestionare concepute de B.P. Hasdeu, adresate îndeosebi intelectualitãþii rurale, urmãresc sondarea aspectelor economice ºi sociale ale satului
românesc — în cadrul celui juridic, publicat în 1878 — ºi evidenþierea mitologiei
populare ºi a ciclului calendaristic — în cel lingvistic, din 1886. Valorificînd
sugestiile metodologice preluate din opera clasicã a fraþilor J. ºi W. Grimm, ele
reunesc un larg registru tematic. Astfel, chestionarul juridic e subîmpãrþit în trei
domenii principale: „satul“, „casa“ ºi „lucrurile“, iar cel lingvistico-mitologic în
„limba“, „viaþa ºi cultura popularã“, „obiceiuri, credinþe ºi mitologia popularã“,
fiind alcãtuite din 400, respectiv 206 întrebãri (apud Muºlea, Bîrlea, 1970, p. 44).
Surprinde prezenþa unei formulãri foarte moderne a întrebãrilor, ca ºi recurenþa unor subiecte problematice dominante, ce se perpetueazã peste timp, fiind
la fel de actuale ºi astãzi, aºa cum remarca ºi L. Iacob (1995). Sã enumerãm cîteva astfel de întrebãri, grupate pe secþiuni discursive (apud Iacob, 1995,
pp. 27–28):
a) Raporturile intercomunitare
„I4 — Cum trãieºte satul cu satele învecinate(...)? / I7 — Care este pãrerea
sãtenilor despre orãºeni (...)? / I8 — Cum sînt priviþi sãtenii ce merg a se aºeza la
oraº?“
b) Raporturile cu alteritatea:
„I10 — Ce se înþelege pe acolo sub cuvîntul de strãin? / I12 — Care sunt
zicãtorile sau alte poveºti ºi vorbe piºcãtoare despre oamenii de alt neam sau de
altã lege (...)? / I400 — Ce zic þãranii, cînd oamenii strãini (...), cumpãrã pãmînt
în þarã?“
c) Configurarea statusului de prestigiu:
„I17 — Care dintre strãini sunt priviþi ca mai de frunte în sat? / — ce fel de
însuºiri trebuie sã aibã pentru a fi priviþi astfel?(...) / I74 — Ce însuºiri, bunãoa-
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rã înþelepciune, tãrie, îndrãznealã, avuþie sau altele se cautã mai mult la alegerea
capului cetei? / I162 — Ce însuºiri sunt cele mai cãutate într-o mireasã, bunãoarã: — frumuseþea ei? /- ori hãrnicia ºi buna purtare? /- sau avuþia /(...)?“
d) Ierarhizãri valorice:
„I113 — Care vini ºi greºeli se socotesc ca cele mai grele dupã pãrerea poporului? / I115 — Ce pãrere are poporul despre cinste ºi necinste?“
e) Autoreflexive (chiar cu un conþinut imagologic):
„I136 — Care sunt credinþele poporului în privinþa cugetului, a minþii, a gîndirii? / I134 — Cum privesc <subl.ns.> oare haiducii pe sine înºiºi? adicã / — ca
rãzbunãtori? / — ca apãrãtori ai sãracilor? / — sau cum altminteri?“
Primind mii de rãspunsuri, venite din 37 de localitãþi, pentru chestionarul
juridic ºi din 701 localitãþi, pentru chestionarul lingvistico-mitologic, B.P. Hasdeu
a întreprins un prim proces de eºantionare primarã realizat în ºtiinþa psihologicã
de la noi. Astfel, aprecierile sale conclusive la adresa cîmpului supus investigaþiei
— lumea ruralului românesc — dobîndesc un plus de validitate. Ele reconfirmã
imaginea þãranului român caracterizat prin autonomia ºi autovalorizarea mediului de apartenenþã (aºa cum apar grupate rãspunsurile în grupele convenþionale
a ºi b de mai sus), preþuirea acordatã înþelepciunii, tãriei sufleteºti ºi cinstei (c,
d), ca ºi bogãþia considerabilã a universului mitologic hrãnit de un folclor viu ºi
omniprezent (e), dupã cum reiese ºi din scrierea sa de bilanþ „Obiceiele juridice
ale poporului Român. Programa“ (Hasdeu, 1878/1985, pp. 376–411), dar ºi din
prefaþa la „Etymologicum Magnum Romaniae“ (Hasdeu, 1886/1985,
pp. 316–327).
Din acelaºi registru metodologic ºi animate de aceleaºi idei generoase se vor
dezvolta peste ani demersurile ªcolii sociologice de la Bucureºti condusã de
D. Gusti. De exemplu, studiul interbelic iniþiat de Institutul Social
Banat-Criºana, „Anchetã monograficã în comuna Belinþ“ (1938), pãstreazã multe
linii de continuitate cu abordarea iniþiatorului etnopsihologiei româneºti.
Bunãoarã, la secþiile medico-sociale, culturale, economice ºi juridice, construcþia
chestionarelor se apropie foarte mult de maniera hasdeanã, ilustrînd o frecventare privilegiatã a acestui registru metodologic ºi dupã o jumãtate de secol.
Tehnica chestionarului va mai fi folositã ºi în dezbaterea declarat etnopsihologicã gãzduitã de „Noua Revistã Românã“ în numãrul 12 din 1900. Iniþiatã de
personalitãþi reprezentative ale cercurilor intelectuale de la graniþa dintre secole
— G. Coºbuc, A. Demetrescu, O. Densusianu, C. Rãdulescu-Motru —, investigaþia identitarã s-a bizuit pe o difuzare a întrebãrilor într-un mod public ºi a
corelat analiza produselor culturale cu interviul psihologic.
Întrebãrile pe baza cãrora s-ar putea structura portretul etnopsihologic al
românului ºi cadrul acestui sondaj ad-hoc asupra imaginii de sine etno-naþionale sunt (apud Buricescu, 1944, p. 117): „1) Care operã literarã, dupã pãrerea Dvs.,
exprimã cel mai bine firea ºi aspiraþiile neamului românesc? / 2) Care e trãsãtu-
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ra dominantã în firea românului? / 3) Care sunt calitãþile ºi defectele care deosebesc naþionalitatea românã de celelalte naþionalitãþi? / 4) Care fapt istoric a scos
pînã acum mai bine la ivealã calitãþile sau defectele neamului românesc?“
Rãspunsurile au fost, în bunã mãsurã, dezamãgitoare. Printre opiniile
puþinilor respondenþi, în numãr de douãzeci ºi cinci, s-au strecurat, totuºi, cîteva poziþii notabile, unele chiar savuroase, precum cea a lui Al. Macedonski, care
a identificat ca trãsãturã definitorie a românilor „papagalismul“ (Macedonski,
1900, ibidem, p. 118), V. Pârvan care a apreciat cã românul se aflã sub imperiul
unei „veºnice melancolii optimiste“ (Pârvan, 1900, ibidem, p. 119) sau J. Bart,
care a remarcat „lipsa stãruinþei ºi a unui program de viaþã“ (Bart, 1900, ibidem,
p. 122), cu toate cã românul „poate desfãºura o energie mult mai mare decît indivizii de alte naþionalitãþi“ (ibidem, p. 123).
Datorãm lui I. Chimet (1992) realizarea unei remarcabile sinteze în patru
volume asupra dezbaterii intelectuale asupra specificului naþional, care a reunit
cele mai importante texte ale unor voci publice de la sfîrºitul secolului al XIX-lea
pînã la comunizarea þãrii, întregitã mai apoi de un alt volum-bilanþ similar tematic, elaborat împreunã cu o serie de intelectuali români ai prezentului (Chimet,
1996). În cea dintîi lucrare, autorul clujean oferã o imagine panoramicã asupra
dialogului identitar din epoca formãrii ºi consolidãrii statului român modern,
cuprinzînd întreg spectrul discursiv al perioadei. În volumul al treilea al sintezei
sale, putem urmãri cum tehnica chestionarului pãstreazã în perioada interbelicã
un rol privilegiat. Astfel, este redatã in extenso ancheta iniþiatã de unul din liderii generaþiei 1927, P. Comarnescu, ce ºi-a îndreptat atenþia asupra specificului
naþional în arta româneascã. Acesta a coordonat redactarea ºi dezbaterea unui
chestionar cu conotaþii etnopsihologice, în paginile revistei „Politica“. Provocãrii
sale i-au rãspuns nume de rezonanþã ale culturii noastre: N. Iorga, G. Enescu,
F. ªirato, N. Tonitza, O. Han, S. Dimitrescu, M. Simionescu-Rîmniceanu,
C. Brãiloiu, M. Jora, G.D. Kiriac ori I. Pillat. Cel puþin trei (din cele cinci) întrebãri formulate în conþinutul chestionarului sunt impregnate cu conotaþii etnopsihologice (apud Chimet, 1992, III; p. 436): „(3) Credeþi în valoarea notei noastre? / (4) Existã un stil românesc sau este numai o afirmaþie neadevãratã existenþa lui? / (5) <Care ar fi> valorile de seamã ºi caracteristicile pentru sufletul
românesc, manifestate prin artã?“
Paleta caracterizãrilor e foarte variatã, mergînd în încercarea de a dezvãlui
specificul naþional de la aprecierea spiritului artistic românesc ca distingîndu-se
„printr-o unicã lenevie“ (Simionescu-Rîmniceanu, 1927, ibidem, p. 443), pînã la
„nostalgia“, „nota plîngãtoare“, „dorul, acel ceva ce nu se poate stinge“ (Enescu,
1927, ibidem, pp. 439–440) ce l-ar însufleþi, sau „prudenþa logicã ºi gravã, un
remarcabil spirit de ordine ºi claritate — ºi o dragoste înþeleaptã ºi profundã de
naturã“ (Dimitrescu, 1927, ibidem, p. 451). N. Iorga va rezuma acest spectru
schimbãtor al specificitãþii, afirmînd cã „(...) pînã acum avem parþial lucruri bune
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ºi caracteristice, nu însã un tip de sintezã a întregului suflet românesc“ (Iorga,
1927, ibidem, p. 439).
O anchetã asemãnãtoare va organiza P. Comarnescu ºi în 1928 (apud Ornea,
1980, pp. 440–446), de data aceasta asupra „noii spiritualitãþi“, pentru ca în 1930
sã elaboreze el însuºi un portret etnopsihologic, definind sensibilitatea româneascã prin aceste trei caracteristici: „un sentiment al naturii, simþul mãsurii ºi
vioiciunea <ce> se înmãnuncheazã firesc ºi inevitabil într-o seninãtate de viaþã,
armonioasã ºi purã“ (Comarnescu, 1930, ibidem, pp. 462–463).

3.2. Sintezele referenþiale
O figurã aparte a etnopsihologiei româneºti, cunoscutã mai mult prin ecoul
cãrþii sale „Din psihologia poporului român“ decît prin validitatea argumentaþiei
pe care a articulat-o, a fost D. Drãghicescu, primul ºi singurul român cu un doctorat obþinut la É. Durkheim. Deºi foarte polemicã, lucrarea se caracterizeazã
prin numeroase limite, îndeosebi prin ignorarea referinþelor istorice ale celor mai
importanþi analiºti ai trecutului românesc, precum N. Iorga sau V. Pãrvan, prin
citarea ce dã dovadã de parþialitate a lui A.D. Xenopol sau O. Densusianu, dar
îndeosebi prin invocarea unor surse bibliografice strãine pline de subiectivitate,
lipsite de valoare ºtiinþificã. Cu toate acestea, studiul publicat în 1907 era anunþat
ca o etapã exploratorie iniþialã a unui proiect laborios, sub forma unei trilogii,
ce-ºi propunea sã surprindã evoluþia tensionatã a sufletului românesc în diferite
etape istorice, de la momentul etnogenezei pînã în contemporaneitate ºi invita la
o primã reflecþie criticã, din perspectiva ºtiinþelor sociale, asupra destinului identitar românesc. Reacþiile dure ºi practicile neloiale ce l-au expatriat din miezul
dialogului pe care îl lansase îl vor obliga pe D. Drãghicescu sã renunþe la proiectul iniþial, dar impactul tezelor sale s-a propagat în mediul intelectual cu o sporitã vivacitate, inaugurînd o direcþie de studiu autoreflexivã, care va culmina în
deceniile trei ºi patru ale secolului XX cu marea dezbatere asupra specificului
naþional.
Fãrã îndoialã, în pofida numeroaselor inferenþe discutabile despre ceea ce
suntem, suntem în faþa primei sinteze româneºti majore de etnopsihologie întemeiatã pe un arsenal metodologic ºi conceptual actualizat ºi consistent, preluat
îndeosebi pe filiera francezã a psihologiei popoarelor. Apoi, se cuvine evidenþiatã
strãdania de obiectivare a demersului de cunoaºtere prin intermediul unei analize deliberat contrastante, ce gãzduieºte confruntarea calitãþilor moºtenite cu slãbiciunile, cedãrile ºi neputinþele românilor în decursul unei istorii în care arareori ºi-au putut asuma un rol autonom, de prim-plan. Avînd conºtiinþa unui
moment de rãscruce pe care-l traverseazã destinul românesc aflat în faþa unei
alternative decisive — fie înnãmolirea în inerþiile ºi inadecvãrile trecutului de tip
balcanic-oriental, fie efortul perseverent ºi statornic pentru însãnãtoºirea menta-
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litãþii prin însuºirea personalã a modelului cultural occidental (francez, cu deosebire), autorul sugereazã depãºirea tuturor neîmplinirilor ºi ratãrilor noastre
istorice printr-un proces de clarificare ºi înþelegere a stãrii de fapt, ca singurã premisã a unor viitoare „energii ºi iniþiative excepþionale“ (Drãghicescu, 1907/1996,
p. 425). Doar asumîndu-ne ºi integrîndu-ne trecutul putem construi un mîine mai
bun, ne atrage atenþia etnopsihologul român: „mintalitatea noastrã (...) intrã
într-o epocã de creaþie ºi desãvîrºire (...); ne gãsim la o cotiturã a istoriei, care ne
lasã înaintea ochilor o perspectivã mai fericitã decît cea care se închide îndãrãtul
nostru“ (ibidem, p. 2). D. Drãghicescu, unul dintre iniþiatorii determinismului
social în sociologia europeanã, va instrumentaliza noul cod metodologic în lucrarea sa, sesizînd cã factorii sociali, spre deosebire de cei geografici sau rasiali,
modeleazã hotãrîtor portretul etnonaþional: „regularitatea ºi consistenþa structurii sociale determinã neîndoios consistenþa ºi regularitatea liniilor caracterului ºi
inteligenþa poporului, cari formeazã societatea (...), <cãci> mentalitatea ºi
caracterul unui popor sunt un produs exclusiv istoric ºi social <subl.ns.>“ (ibidem, p. 55).
Fãrã sã ignore în economia lucrãrii datul geografic (clima, morfologia
mediului) ori alchimia rasialã în structurarea unui profil identitar, forþele sociale
sunt cele care dominã seriile cauzale ce acþioneazã cumulat în construcþia chipului de a fi al sufletului românesc, chip greu încercat, alãturare încordatã de calitãþi ºi defecte. Primele capitole enumerã toate seminþiile (ºi însuºirile lor sufleteºti) care au contribuit la naºterea organismului etnic românesc. Deºi discutabilã ca metodã — românii sunt reînviaþi astfel, în lipsa unor izvoare istorice, prin
mecanismul combinãrii trãsãturilor psihologice —, abordarea este frecventã în
epocã — aºa cum reiese ºi din citãrile frecvente ale contemporanilor É. Boutmy
ºi A. Fouillée — ºi ipostaziazã secvenþial diferitele influenþe ºi transferuri ale
unor conþinuturi mentale ºi ansambluri comportamentale dinspre popoarele cu
care românii au intrat în relaþie în cursul istoriei lor.
Dacã bagajul ereditar etnogenetic era format dintr-un material de sintezã al
geto-dacilor (cu spiritul deschis, voinþa puternicã, credinþa în nemurire, dar ºi
duplicitatea lor renumitã) cu romanii (cei cu spirit organizator ºi legislativ, dominaþi de un caracter pozitiv) ºi slavii (sociabili, dar dominaþi de nepãsare, fatalism
ºi resemnare), influenþele ulterioare, aproape exclusiv degenerative, au alterat, în
opinia lui D. Drãghicescu, mentalul colectiv al românilor. Îndeosebi turcii, prin
birurile impuse, instabilitatea politicã ºi socialã provocatã, neîntreruptele intrigi
întreþinute au desfigurat „corpul social (...) românesc <ce> pare a trãi într-un
continuu acces de isterie, în care convulsiunile ºi spaimele se urmãresc la intervale foarte scurte“ (ibidem, p. 221). Cum în perioada întemeierii principatelor ºi
a independenþei politice medievale românii s-au caracterizat, conform analizei
sale, printr-o „inteligenþã simplã, dar viguroasã ºi sistematicã, o imaginaþie vie,
hrãnitã ºi însufleþitã de un sentiment religios foarte adînc“ (ibidem, p. 206),
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curînd s-a produs o mutaþie regresivã, deformantã ce aduce în prim-plan
„însuºirea sufleteascã de a se ascunde, a se amãgi, — singura armã ce mai rãmîne celor prea slabi în luptã cu cei prea tari“ (ibidem, p. 216). Grecii ºi influenþa
fanariotã au „desãvîrºit“ aceastã înrobire sufleteascã prin „sãrãcirea ºi pustiirea
þãrii ºi înstrãinarea ogorului românesc“ (ibidem, p. 256), accentuînd tendinþa de
instabilitate ºi nedesãvîrºire, precum ºi gustul amar al unei înfrîngeri morale. ªi
cum modelul social determinã modelul mintal, „lipsa de ordine, de metodã a trecut din acþiunea noastrã în cugetarea noastrã“, iar portretul „vioi, ager ºi însufleþit“ (ibidem, p. 274) al românului din secolul al XV-lea se transformã într-o „caricaturã ºubredã ºi infirmã“ (ibidem).
Doar binefãcãtoarea înrîurire francezã, ce a dobîndit o pondere însemnatã o
datã cu mijlocul secolului al XIX-lea — francezii devin, în opinia lui
D. Drãghicescu, adevãraþi „pãrinþi ºi educatori etnici“ (ibidem, p. 111) — ºi,
parþial, cea germanã din ultimele decenii ale aceluiaºi veac readuc speranþa în
reconfigurarea sãnãtoasã a profilului identitar naþional. Dar, în fond, cum s-ar
putea contura imaginea românului rezultatã în urma acestui excurs etnopsihologic? Încercînd sã ilustrãm notele sale definitorii, trebuie subliniat cã din punctul
de vedere al comportamentelor sociale românul apare, în viziunea lui
D. Drãghicescu, înclinat spre formalism ºi salvarea aparenþelor, situîndu-se precumpãnitor într-un un registru al pãrelniciei: „... aproape nimic nu se face la noi
fundamental. Totul nu este sã fie ceva, ci sã parã cã este <subl.ns.>“ (ibidem,
p. 374). De aici, probabil, se naºte ºi superficialitatea trãirii credinþei prin favorizarea excesivã a ritualului: „românii sunt dintre toate naþionalitãþile creºtine de
orice rit poporul cel mai ateu, cel mai sceptic, cel mai puþin credincios
<subl.ns.>“ (ibidem, p. 279). Totodatã, în opinia autorului, românul (înþeles ca
þãran român, cãci celorlalte categorii sociale înstrãinate li se refuzã aceastã calitate) e un dedublat, neîncrezãtor în autoritatea vremelnicã, ºtiind cã efortul ºi
strãdaniile sale sunt inutile de vreme ce pãmîntul nu-i aparþine, iar arbitrarul
administraþiei e singura lege a þãrii; el se supune, astfel, crîcnind strãinilor ºi legii
formale. O asemenea aparenþã a supunerii necondiþionate ºi umile, precum ºi
exerciþiul duplicitãþii, e doar un baraj mental ce stãvileºte apele agitate ale dispreþului sãu concentrat faþã de imoralismul lumii politice, faþã de lãcomia boierului
ºi faþã de nestatornicia istoriei. Citîndu-l pe X. Marmier, autorul subliniazã absenþa unui orizont aspiraþional autentic al þãranului român covîrºit de povara unui
mediu social, economic ºi politic ostil: „ceea ce ºtiu ei este cã trãesc ca sã munceascã, sã plãteascã, sã sufere ºi sã tacã“ (ibidem, p. 348). Pînã la paralizia civicã
ºi abulia socialã nu mai este decît un pas, aceastã „resemnare mutã“ (ibidem,
p. 349) imobilizînd orice energie comunitarã într-un nucleu vindicativ schizoid,
întors cãtre sine ca singurã cale de supravieþuire. Astfel s-ar putea explica nepãsarea ºi neprevederea românului, doveditã ºi prin sãrãcia mijloacelor de subzistenþã (inimaginabilã pentru cãlãtorii strãini invocaþi de D. Drãghicescu). Pe teri-
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toriul unor asemenea rememorãri de istorie socialã, bordeiul devine un fel de
simbol al arhitecturii lui sufleteºti: mizeria, întunecimea, boala ºi spaþiul sufocant par a fi, într-o reconstituire simbolicã, adevãrate atribute identitare. În
sfîrºit, datoritã tuturor acestor determinãri, românul pare a trãi într-un continuu
refuz al istoriei, cãci destinul þãrii a fost deturnat o datã cu înrobirea strãinã, ºi
pervertit, se pãrea, iremediabil.
Toate trãsãturile amintite nu sunt, însã, expresii ale caracterului esenþial,
proprii structurii sufleteºti originare, ci deformãri impuse de un fel de instinct de
conservare istoric care pãstreazã intact sîmburele iniþial, sãnãtos ºi viu din
perioada Þãrilor Române independente. Prin redescoperirea sa, sugereazã
D. Drãghicescu, se cere reînceputã reînsufleþirea spiritului naþional, întemeiatã
ºi pe activarea inteligenþei native atît de bogate, dar ºi pe acea „pornire adîncã
cãtre neatîrnare“ (ibidem, p. 394) ºi acea „neînfrînatã trebuinþã de libertate“ (ibidem), ce l-a animat, nerostit, pe întinderea întregii epoci tragice. Mentalitatea
francezã ar putea deveni, pe aceastã cale, principalul agent al redescoperirii de
sine ºi al vindecãrii de boala grea a boicotului istoriei.
Din punctul de vedere al stratificãrii ºi capilaritãþii sociale, întreaga istorie
a ultimelor trei secole se desparte, brutal, în douã istorii: pe de o parte, cea a
majoritãþii zdrobitoare a populaþiei, reprezentatã de þãrani, care sociologic dominã prin pondere ºi penetrare straturile societãþii, ºi, pe de altã parte, istoria unei
clase subþiri numericeºte ºi intelectualiceºte, tot mai înstrãinatã, coruptã, ce-ºi
urmãreºte exclusiv propriul interes, depersonalizatã ºi fãrã orizont. Or,
D. Drãghicescu pledeazã tocmai pentru o reaºezare a raporturilor sociale care sã
preschimbe chipul societãþii ºi sã refacã reþelele de comunicare intracomunitarã,
pregãtind terenul reintrãrii în istorie a majoritãþii tãcute ºi a reumanizãrii ºi reorientãrii elitei înspre un ideal social comun, prin regãsirea unei istorii reunificate
a întregului corp social românesc.
O personalitate de prim-plan a etnopsihologiei româneºti din prima jumãtate a secolului al XX-lea este C. Rãdulescu-Motru. Dacã D. Drãghicescu a rãmas
în spaþiul psihologiei etnice omul unei singure cãrþi, C. Rãdulescu-Motru a fost
un autor prolific, publicînd pe parcursul a aproape patru decenii numeroase volume ce au explorat tema specificului naþional. Exprimîndu-se pe linia influenþelor
germane ºi încadrîndu-se natural în tradiþia junimistã, preocupãrile sale n-au
ocolit disjuncþia culturã-civilizaþie.
Astfel, încã de la prima sa carte „Cultura românã ºi politicianismul“ (1904),
cultura e definitã ca întrupare organicã a spiritului unei comunitãþi, reunind
toate înclinaþiile spirituale ale unui popor. În schimb, civilizaþia evolueazã într-un
cadru exterior, reprezentînd „lucrurile vieþii sociale determinate de progresul
tehnologic ºi economic“ (Rãdulescu-Motru, 1904/1984, p. 20). Prin urmare, postuleazã C. Rãdulescu-Motru, cultura e superioarã civilizaþiei, prima constituind
esenþa spiritualitãþii naþionale, cãci ea „sãlãºuia în suflet“, în timp ce civilizaþia
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rãmîne doar un „veºmînt pentru trup“; civilizaþia, poate fi „împrumutatã“, cultura, niciodatã (ibidem, pp. 39–41).
Am rezumat aceastã abordare antinomicã, proprie filosofiei culturii, tocmai
pentru a înþelege modul de construcþie a portretului identitar care pleacã de la
polaritatea tensionatã culturã-civilizaþie. Influenþa teoriei maioresciene a formelor fãrã fond e evidentã, C. Rãdulescu-Motru identificînd civilizaþia cu forma ºi
cultura cu fondul. Reproºul sãu se îndreaptã asupra generaþiei paºoptiste care ar
fi alterat dezvoltarea organicã a sufletului românesc — rural, tradiþional — prin
împrumuturi ºi imitaþii instituþionale. Toate implantãrile occidentale au rãmas,
conform viziunii sale, conþinuturi amorfe ale unei civilizaþii externe ºi reci.
Inadecvãrile ar putea fi depãºite, sugereazã psihosociologul român, prin reîntoarcerea cãtre un trecut senin, în care boierii ºi þãranii au ºtiut sã conserve o armonie socialã naturalã ce se impune sã fie regãsitã. În sfîrºit, imaginea despre românul zilelor sale consemneazã prezenþa unui actor social care nu manifestã aptitudini pentru industrie, spirit de risc, comerþ, mai mult, el este incapabil de muncã
disciplinatã ºi de planificare, „obiceiuri superioare“ care au generat dinamica
societate capitalistã occidentalã (ibidem, pp. 52–57). Satul poate ºi trebuie sã
redevinã, în opinia lui C. Rãdulescu-Motru, nucleul identitar vital care sã anime
revitalizarea sufletului românesc. El va enunþa ºi o idee ce va sta la baza construcþiilor teoretice ulterioare: nu e suficient sã localizãm sîmburele valoric esenþial —
identificat în sufletul rural —, ci trebuie sondate cãile care conduc la rezervorul
de energie ºi coerenþã ce poate reconfigura, înnobilînd, structura psihicã colectivã: „pentru ca un popor sã fie apt de culturã, se cere ca el sã fie apt de o personalitate“ (ibidem, p. 64).
În „Sufletul neamului nostru. Calitãþi ºi defecte“ (1910), principala trãsãturã etnonaþionalã devine în viziunea sa „gregarismul sufletesc, care ne-a fost de
mare ajutor în trecut, de aici înainte ne poate fi stricãtor“ (Rãdulescu-Motru,
1910/1990, p. 14), sugerînd astfel necesitatea preschimbãrii profilului nostru
etnic în acord cu liniile dominante ale modelului occidental, ca o condiþie primordialã a accesului României pe calea modernizãrii. Se impune, conform viziunii autorului, formarea unui nou tip de personalitate care sã depãºeascã orizontul
autarhic al satului, imperativ expus explicit în „Personalismul energetic“ (1927):
„Satul român nu este doar lipsit de personalitate. Pe cea istoricã sau etnicã el o
are fãrã discuþie. El nu are însã o personalitate energeticã, adicã o personalitate
care, continuînd natura, sã creeze, peste naturã, forma nouã de energie“
(Rãdulescu-Motru, 1927/1984, pp. 624–625). Urmãrind profilul culturii noastre,
se poate remarca preponderenþa creaþiei colective în dauna celei individuale, cãci
românii „erau constrînºi în trecut sã-ºi înãbuºe vitalitatea pentru a-ºi ascunde
mai bine existenþa“ (ibidem, p. 734). Dar o personalitate reînnoitã nu poate fi
îngemãnatã decît prin împlinirea vocaþiei sale autentice, creatoare, considerã
autorul. În „Românismul, catehismul unei noi spiritualitãþi“ (1936), psihosociolo-
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gul reconfirmã ideea potrivit cãreia: „etnicul este acumulare, vocaþia este creare.
(...) Dreptul de a participa la viaþa economicã a omenirii îl dã numai conºtiinþa
vocaþiei de român (...) care este focul care purificã fiinþa poporului ºi compromisurile etnicului sãu“ (Rãdulescu-Motru, 1936/1990, p. 91) ºi argumenteazã necesitatea unei noi reconstrucþii spirituale centrate pe românism. Acesta ar transfigura vocaþia interioarã într-o acþiune colectivã de amploare care sã urmeze nu un
impuls imitativ, ci acel imbold care e „întronat în plãmãdeala sufleteascã a poporului român, în tradiþiile, instituþiile de baºtinã ale acestui popor. Românismul nu
cautã sã-ºi afirme legitimitatea, el se afirmã pe sine ca fapt“ (ibidem, p. 72).
Asociind etniei un anumit mod de organizare social ºi economic, românii ar
putea structura un alt sistem social, original, care sã nu contrarieze trãsãturile
portretului psihic ºi care nu ar putea fi decît statul þãrãnesc, bazat pe consolidarea statutului social ºi economic al þãranului.
Apãrutã în 1938, monumentala „Enciclopedia României“ a reprezentat un
uriaº efort autoreflexiv al elitei româneºti ºi a constituit o adevãratã oglindã imagologicã a stãrii naþiunii, aºa cum sublinia coordonatorul ei, D. Gusti. Acest bilanþ
ºtiinþific de referinþã configura „dupã ani de zile de muncã ºi încordarea colectivã a celor mai bune puteri pe care le au specialiºtii noºtri din toate ramurile (...)
imaginea þãrii ºi a neamului românesc (subl.ns), aºa cum s-a închegat a doua zi
dupã unire“ (Gusti, 1938, I, p. VII). Recunoscîndu-i-se autoritatea ºtiinþificã în
domeniu, capitolul de etnopsihologie îi va fi încredinþat lui C. Rãdulescu-Motru,
care va redacta studiul cel mai penetrant al carierei: „Psihologia poporului
român“. Ne-am îngãduit sã formulãm calificarea anterioarã þinînd cont de rezonanþa considerabil sporitã a ideilor sale prin publicarea lor într-o ediþie ce se
dorea sinteza sintezelor vremii, ce respira aerul definitivului.
Sã rezumãm notele semnificative ale imaginii românilor conturate aici, la
întîlnirea dintre însuºirile identitare ale poporului cu mediul sãu socio-istoric.
S-au manifestat în dinamica istoricã naþionalã, apreciazã C. Rãdulescu-Motru,
trei condiþionãri asupra profilului populaþiei: dinspre factorul biologic-ereditar,
cel asociat mediului geografic, dar ºi cel datorat caracterului instituþional, cel din
urmã aducînd cu sine o bogatã încãrcãturã spiritualã — obiceiuri morale ºi juridice, concepþii despre viaþã, anumite atitudini sociale, toate consolidate prin tradiþie. Statornic ancoraþi în primele douã cadre, românii sunt apreciaþi drept un
popor cu o culturã care nu a reuºit, încã, sã-ºi proiecteze o „finalitate spiritualã“
în cadrul instituþional decît „nebulos ºi fragmentar“ (Rãdulescu-Motru, 1938,
p. 162). Însuºirile sufleteºti ale românului, manifestate în cadrul vieþii sociale ºi
economice, sunt rezumate de autor în patru registre critice: individualismul
sufletului românesc, uºor anarhic, fãrã sã mobilizeze iniþiativa în economie ºi
independenþa în politicã (proprii popoarelor apusene); apoi lipsa perseverenþei în
proiectele în care s-a angajat; dar ºi lipsa de metodã, indisciplina în muncã,
absenþa spiritului comercial; precum ºi inadaptarea românilor la structura insti-

144

tuþionalã preluatã din Apus. Pe lîngã cauzele obiective care considerã psihosociologul cã au generat aceastã respingere (precum dificultãþile economice sau condiþiile de viaþã precare) se pot extrage ºi cauze mai profunde. Aici autorul evocã
în primul rînd o disparitate între universul valorilor sociale ale românilor ºi cele
apusene, alegerea unei cariere sau spiritul competitiv fiind refuzate, apreciazã
C. Rãdulescu-Motru, de cãtre românul tradiþional.
Pe lîngã trãsãturile negative se pot identifica ºi unele luminoase: românul
este ospitalier, tolerant, credincios ºi iubitor de dreptate. Toate aceste caracterizãri în termeni de calitãþi ºi defecte au o relevanþã numai în mãsura în care portretul global dobîndeºte o anumitã funcþionalitate în acord cu o finalitate superioarã: se impune a se stabili dacã unitatea sufleteascã rezultatã urmãreºte afirmarea spiritului burghez sau a unui alt tip de spiritualitate, diferitã ºi asumatã
organic de cãtre mentalul colectiv. Cãci judecata ce decurge de aici asupra profilului etnopsihologic are semnificaþii diferite, în funcþie de orizontul spiritual spre
care se îndreaptã. Or, mesajul subiacent pe care-l transmite C. Rãdulescu-Motru
pledeazã pentru reconsiderarea autenticei spiritualitãþi româneºti, care ar trebui
sã reflecte o psihologie proprie, un cadru instituþional adecvat ei ºi, mai ales, o
finalitate asociatã unui ideal social original, nãscut prin confruntarea cu o istorie
specificã, cãci „ruºine nu este pentru poporul care se ºtie deosebit sufleteºte de
popoare glorioase ºi puternice, (...) este ruºine pentru poporul care n-are îndemnul sã-ºi cunoascã firea ºi destinul“ (ibidem, p. 168).
Într-o ultimã lucrare importantã cu tematicã etnopsihologicã, „Etnicul
românesc“ (1942), autorul a dezvoltat aceastã idee ºi a lãrgit perspectiva etnicistã, considerînd cã elementul fundamental al etnicului va deveni voinþa sa de a trãi
ºi afirma în numele unui destin care, transgresînd limitãrile unui anumit model
cultural izolaþionist, în loc sã despartã poate uni: „Europa viitoare, va fi, probabil,
organizatã pe baza comunitãþii de destin“ (Rãdulescu-Motru, 1942/1996, p. 128).
Ca ºi în pasajul tocmai evocat, ceea ce frapeazã la C. Rãdulescu-Motru este noutatea ºi actualitatea ideilor sale, precum ºi viziunea sa deschisã cãtre o abordare
care depãºeºte viziunea reducþionistã gen Drãghicescu, în termeni de calitãþi ºi
defecte, în favoarea unei perspective ce integreazã dominantele duratei lungi
istorice, în care trãsãturile etnice se cuvin înþelese în funcþionalitatea lor socialã
asociatã unui destin istoric particular.
Tînãra generaþie intelectualã, confruntatã cu provocarea dezvãluirii specificului naþional, se va raporta deopotrivã fecund ºi polemic la tezele magistrului,
contribuind la reconfigurarea imaginarului social românesc din perspectiva autoreflexivã.
În paginile urmãtoare vom menþiona doar douã nume, unul ce se impune în
spaþiul dezvoltãrii intelectuale la sfîrºitul deceniului al treilea al secolului XX,
celãlalt în primii ani ai deceniului al cincilea: e vorba de M. Ralea ºi
M. Vulcãnescu. Sã parcurgem, pe scurt, traseul ideatic dezvoltat de cei doi cerce-
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tãtori români. O exegezã etnopsihologicã care a iniþiat o dezbatere identitarã fertilã a apãrut în revista „Viaþa Româneascã“, în 1927. Prin „Fenomenul românesc“,
M. Ralea (1927/1997) s-a lansat în cãutarea unei formule distincte a identitãþii
naþionale bizuindu-se pe o metodologie preluatã de la psihologia popoarelor,
abandonînd îngustarea doctrinarã a antropologiei vremii ce cunoºtea deriva rasismului.
Un principiu cãlãuzitor al cercetãrilor sale cu o largã validitate etnopsihologicã va postula cã structura psihicã a unui popor nu este imuabilã. Prin urmare,
fiind un fenomen social, etnicul suportã o dinamicã vie, motiv pentru care studiul fenomenelor de psihologie etnicã trebuie sã se limiteze la o perioadã bine
precizatã. Totodatã, în cadrul structurii primare a personalitãþii etnice se regãsesc cîteva elemente de mare stabilitate, care se relaþioneazã într-o structurã fundamentalã, ce poate fi descifratã prin observarea acelor facultãþi principale care
apar cu cea mai mare frecvenþã ºi care unificã în diversitate variaþiile nucleului
structural esenþial.
Altfel spus, în jurul structurii fundamentale durabile, celelalte elemente —
conjuncturale — înregistreazã o prefacere continuã impusã de presiunile istoriei,
dar focalizarea investigaþiei se cere orientatã nu înspre aceste variabile febrile —
un fel de prefigurare a valurilor evenimenþialului ºi a curenþilor conjuncturii
braudeliene —, ci înspre elementele statornice, înspre acele trãsãturi ce se traduc
în formula sufleteascã proprie psihologiei etnice a comunitãþii explorate. Privind
înspre trecut, M. Ralea sesizeazã la nivelul personalitãþii etnice coexistenþa a douã
universuri mentale, asociate sciziunii sociale perpetuatã de secole, dintre þãrãnime ºi pãtura dominatoare. Sprijinindu-se pe aceste coduri de înþelegere, autorul
schiþeazã un portret al sufletului românesc în care, între deschiderea creatoare a
Occidentului ºi resemnarea pasivã a Orientului, românul a întreþinut o valoare de
confluenþã. Dominantã în structura sa sufleteascã — adaptarea — e o sintezã
calitativ superioarã a celor douã valori polare, depãºindu-le printr-o simbiozã
subtilã ce întreþine echilibrul nostru sufletesc (Ralea, 1927/1997, p. 76). În jurul
acestei valori centrale se distribuie celelalte valori consonante, precum inteligenþa, cãci „la rãspîntie se cere mai multã înþelepciune decît oriunde“ (Ralea, 1927,
apud Chimet, 1992, p. 425), dar ºi spiritul practic, relativismul, luciditatea, spiritul critic dezvoltat, scepticismul, absenþa misticismului religios.
Faþã de popoarele meridionale vecine, adaptarea e proprie doar românilor,
susþine M. Ralea, aceasta nefiind doar o imitaþie inerþialã, ci „o prefacere, o ajustare, o localizare, ea înseamnã trecerea printr-un temperament special a unui sistem de viaþã. <Adaptarea> (...) are un sens activ, presupune o voinþã de transformare. Cãci, de fapt, se poate imita orice. Nu te poþi adapta însã decît la ceva.
Adaptarea e o selecþie“ (Ralea, 1927, apud Ornea, 1980, p. 402). Centralitatea
libertãþii aparþine alchimiei spirituale a românilor, ºi, sugereazã autorul, ar fi
mult mai înþelept sã învãþãm s-o valorificãm: „canalizatã, condusã, ea poate sã ne
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ducã la perfecþiune. Cãci nu e puþin lucru sã ai în lupta pentru existenþã supleþe,
elasticitate, tact, bun simþ ºi luciditate“ (Ralea, 1927, apud Chimet, 1992, p. 625).
Prin adaptabilitate, M. Ralea configureazã o structurã sufleteascã specificã
românilor, de simbiozã, la întîlnirea unor modele sufleteºti a cãror tensiune e
topitã într-o substanþã calmã, armonioasã, cumpãtatã, dar, aºa cum a dovedit-o în
atîtea rînduri istoria, ºi salvatoare.
M. Vulcãnescu, îmbogãþit în cunoaºtere ºi acþiune prin participarea sa la
campaniile monografice ale ºcolii lui D. Gusti ºi continuînd exerciþiul etnopsihologic din „Omul românesc“ (1937), ºi-a expus rodul proiectului sãu explorator în
„Dimensiunea româneascã a existenþei“ (1943). Urmînd traseul unei schiþe fenomenologice prin studierea limbajului, M. Vulcãnescu a conturat un tablou imaginar al identitãþii româneºti care îl ipostaziazã pe român ca fiind animat de un sentiment al totalitãþii ºi al organicitãþii, al solidaritãþii cu Cosmosul: „ceea ce dominã toatã aceastã concepþie a lumii româneºti e (...) sentimentul unei vaste solidaritãþi universale. Fiecare fapt rãsunã în întreaga lume, fiecare gest îºi propagã
muzica în tot“ (Vulcãnescu, 1943/1991, pp. 104–105). Totodatã, autorul a subliniat nevoia omului acestor locuri de a atribui sens existenþei personale ºi comunitare, precum ºi flexibilitatea conferitã de o adaptabilitate cumpãnitã, care face
ca orizontul românului sã fie mereu miºcãtor, ajutîndu-l sã se angajeze în traseul
sãu istoric fãrã sã trãiascã drama unei „rupturi existenþiale“ (ibidem,
pp. 107–108). Atitudinile fundamentale ale românului îl individualizeazã ca un
actor aparte în istorie, cãci drumul prin destinul sãu individual ºi colectiv se îngemãneazã într-un spaþiu fluid în care existenþa se scurge în posibilitate, iar viaþa
este trãitã fãrã sentimentul gravitãþii existenþei, cãci, integrîndu-se într-un „plan
cu lucrurile veºnice“, ea se desfãºoarã „lin ºi fãrã drame“ (ibidem, p. 141). De aici
se naºte lipsa spaimei în faþa morþii, atît de des evocatã de tradiþia popularã, care
încheie conturul unui portret cu tentã filosoficã, dar care nu pãrãseºte referinþele psihosociologice.
Aceste portrete imagologice construite de C. Rãdulescu-Motru, M. Ralea ºi
M. Vulcãnescu, dincolo de adevãrul lor inevitabil parþial, au constituit repere
temeinice ale amplei dezbateri asupra a „ceea ce suntem“ ºi au prefigurat un
portret imaginar nuanþat, care va reprezenta temeiul ipotetic ºi pentru unele studii de teren aplicate. Meritã semnalat, totuºi, cã aceste tablouri identitare zugrãvite de etnopsihologii români evocaþi sunt departe de a surprinde tot spectrul
divers ºi nuanþat al demersurilor exploratorii autoreflexive. În cîmpuri disciplinare diferite, în perioada amintitã, s-ar mai cuveni amintiþi ºi alþi actori de
prim-plan ai dezbaterii asupra specificului naþional, între care se impun
D. Gusti, S. Mehedinþi, E. Lovinescu, I.F. Buricescu, T. Brãileanu, N. Petrescu,
E. Cioran, M. Eliade, Cl. Petrescu, O. Papadima, N. Crainic, I. Pillat, N. Iorga,
D. Stãniloae, G. Cãlinescu, L. Blaga, T. Vianu, C. Noica (Ornea, 1980; Chimet,
1992; Hitchins, 1996; Chelcea, 2002). Scrierile lor pe tema identitãþii naþionale

147

româneºti hrãnesc, însã, un discurs în subsidiar etnopsihologic, spre deosebire de
maniera declarat etnopsihologicã a lucrãrilor reþinute în acest capitol.

3.3. Cercetãri aplicative timpurii realizate cu instrumentarul ºtiinþific al psihosociologiei
Sincronizîndu-se celor mai evoluate practici metodologice ale vremii, cercetãrile pozitive de etnopsihologie au contribuit, împreunã cu demersurile teoretice rezumate deja, la legitimarea unor imagini identitare perpetuate în mediul
intelectual în perioada interbelicã. Mai puþin cunoscute, arareori citate în lucrãrile de specialitate — excepþiile ce se cuvin menþionate sunt: Iacob, 1995,
pp. 30–31; Chelcea, 2002a, p. 66 —, aceste abordãri se dovedesc a fi peste ani
repere ale proiectãrii ºi valorificãrii unor studii de psihologia popoarelor. Apelînd
la metode directe — ancheta prin chestionar ºi interviu, aplicarea unor baterii de
teste — eforturile direcþiei pragmatice de investigare etnopsihologicã au întregit
portretul identitar, reprofilîndu-l.
Cronologic, prima cercetare importantã pe acest teritoriu tematic a aparþinut lui G. Zapan, „Sistematizãri în teoria temperamentelor“ (1940), prin studierea structurii temperamentale a românilor pe un eºantion de 2850 de subiecþi,
luînd în considerare grupa de vîrstã, genul, profesia ºi mediul de rezidenþã.
Instrumentalizarea unor teste specifice a stat la baza întemeierii raportului final,
care a indicat o tendinþã ce a confirmat modelele comportamentale asociate
românilor semnalate în demersurile exploratorii anterioare. Urmãrind latura
morfologic-funcþionalã cu încãrcãturã ereditarã a personalitãþii ºi operînd cu clasificarea tipologicã realizatã de N. Pende, G. Heymans, E.D. Wiersma (ce combinã repercusivitatea cu emotivitatea ºi activitatea), psihologul bucureºtean a descris un tablou temperamental al românilor dominat de categoria „colericilor“, aºa
cum reiese din tabelul nr. 1.
Portretul identitar rezultat ne indicã prevalenþa a douã tipuri de temperament: „colericul“ (30%) ºi „sentimentalul“ (25%), împreunã cele douã categorii
reprezentînd majoritatea absolutã a subiecþilor din eºantion. O asemenea distribuþie temperamentalã l-a îndreptãþit pe autor sã afirme cã „rezultatul nostru pare
sã precizeze unele pãreri ale poporului însuºi asupra temperamentului românului“ — preluînd formula amintitã ºi de C. Rãdulescu-Motru, ce aparþinea reflecþiei populare. „E greu pînã românul sã s-apuce de ceva, cã de lãsat se lasã repede“ (Zapan, 1940, pp. 20–21).
Incoerenþa acþiunilor colective, precum ºi o anumitã lipsã de coeziune
socialã, sugereazã G. Zapan, îºi pot afla o parte din explicaþie ºi în distribuþia statisticã a structurii temperamentale a românilor, cãci, subliniazã autorul: „trebuie
sã recunoaºtem cã ºi colericul, ºi sentimentalul, pe lîngã calitãþile pe care le pre-
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Tabelul nr. 1 Tabloul temperamental al românilor — studiu din 1940 pe un
eºantion naþional reprezentativ ( apud Zapan, 1940, p. 20)
Temperament
Colerici
Sentimentali
Nervoºi
Flegmatici
Pasionaþi
Apatici
Sanguini
Amorfi
Total

Nr. cazuri
855
713
342
285
228
199
171
57
2850

Procente
30
25
12
10
8
7
6
2
100

(%)

zintã, au ºi unele defecte: primul nu are o activitate de duratã, iar al doilea nici
nu prea activeazã. Predominarea acestor douã tipuri într-o societate duce la o
oarecare lipsã de organizare“ (ibidem, p. 21).
Dacã lucrarea deja citatã se preocupã indirect de formele de expresie grupalã, mijlocite de un anumit dozaj temperamental, monografia psihologului clujean A. Chircev, „Atitudinile sociale cu privire specialã la români“ (1941), le
vizeazã explicit. Cercetãtorul ºi-a îndreptat atenþia îndeosebi asupra universului
educaþional, subiecþii fiind elevi, studenþi, profesori ºi învãþãtori, iar ipoteza de
lucru a enunþat ideea unei implicãri mai influente a variabilelor atitudinale, în
dauna celor aptitudinale, în delimitarea diferenþierilor etnice. O variantã a scalelor de tip Thurstone de mãsurare a atitudinilor sociale, prelucratã ºi validatã de
A. Chircev, M. Draser ºi N. Mãrgineanu de la Institutul de Psihologie al
Universitãþii din Cluj, a fost aplicatã unui numãr de peste 1300 de subiecþi din
Timiºoara, Cluj, Iaºi, Tîrgu-Mureº ºi Sibiu.
O dimensiune discriminativã în masa informaþiilor colectate a constituit-o
originea etnicã a subiecþilor, pe lîngã profesie, gen, grupã de vîrstã ºi confesiune.
Miza studiului a fost fixatã încã din debutul cercetãrii, propunîndu-ºi sã confrunte imaginea îngemãnatã prin acest demers pozitiv cu moºtenirea imagologicã
propagatã stereotip: „rezultatele experimentale la care am ajuns în cercetãrile
noastre ne vor da prilejul sã verificãm validitatea unor credinþe — atît de rãspîndite în cercurile noastre intelectuale — cu privire la psihologia poporului român“
(Chircev, 1941, p. 161).
Lucrarea se finalizeazã cu o serie de concluzii care au trasat contururile
unui personalitãþi etnice specifice, pornind de la semnalarea unor diferenþe semnificative dupã originea etnicã privitoare la atitudinile sociale esenþiale (faþã de
religie, naþionalism-internaþionalism, tradiþie-progres). Prin urmare, subiecþii
români (doar la ei ne vom opri în scurta noastrã recapitulare) se caracterizeazã
printr-o tendinþã atitudinalã ce se plaseazã într-un registru extrem — în cazul
atitudinilor în raport cu biserica ºi cu binomul naþionalism-internaþionalism, dar
ºi spre un registru median atunci cînd atitudinile sunt articulate pe axa simbolicã tradiþie-progres. Se poate observa, aºadar, „o atitudine extrem de omogenã ºi
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de consistentã faþã de bisericã“ ºi „naþionalism“; astfel „românii sunt pentru
bisericã ºi naþionalism; sunt împotriva internaþionalismului ºi pãstreazã atitudini
intermediare faþã de tradiþie-progres (subl.ns.)“ (ibidem, p. 163). Prezenþa atît de
marcantã a atitudinilor sociale angajante ºi favorizante faþã de bisericã ºi naþionalism demonstreazã cã „aceste valori sociale sunt realitãþi vii, întrucît se reflectã ºi
sunt trãite intens de majoritatea statisticã a conºtiinþelor individuale“ ºi, continuã A. Chircev, „aderenþa maximã a populaþiei la ele, privitã din punct de vedere
psihologic, ne aratã necesitatea lor practicã pe plan social, pentru fragmentul de
populaþie examinat, care, de altfel, este suficient de reprezentativ pentru întreaga populaþie româneascã“ (ibidem, p. 164).
Toate aceste constatãri finale contrariazã cliºeul imagologic al românului
inactiv, retras din istorie, însufleþit de o credinþã superficialã, ipostaziindu-l în
schimb ca fiind purtãtorul unei personalitãþi ancorate într-o tradiþie vie, angajatã responsabil în destinul sãu istoric: „Omogenitatea de atitudini faþã de instituþiile fundamentale ale statului nostru ne aratã existenþa unei conºtiinþe comune, o solidaritate organicã cu valorile trecutului nostru, cu instituþiile sociale ºi
culturale prezente, precum ºi cu aspiraþiile ºi idealurile proiectate în viitor
(subl.ns.)“ (ibidem, pp. 164–165).
O ultimã cercetare care meritã semnalatã a fost adusã în centrul dezbaterilor ºtiinþifice la sfîrºitul deceniului cinci al secolului XX: „Cercetãri experimentale asupra inteligenþei la români“, semnatã de C. Rãdulescu-Motru ºi
I.M. Nestor (1948). Rezultatã în urma a 14 ani de acumulãri ºi susþinutã de
Academia Românã, lucrarea a fãcut parte dintr-un proiect mai cuprinzãtor, foarte îndrãzneþ, gîndit la mijlocul deceniului patru, ce ºi-a propus alcãtuirea unei
„Antropologii somato-psihologice româneºti“. Printre animatorii sãi s-au numãrat
nume de prestigiu ale culturii noastre interbelice, precum D. Gusti, C.I. Parhon,
D. Caracostea, N. Bagdasar sau V. Pavelcu.
Totodatã, aceastã lucrare-bilanþ a reprezentat, simbolic, ºi sfîrºitul unei
epoci de afirmare a demersului etnopsihologic — încheind o etapã frãmîntatã,
dar fecundã, inauguratã la sfîrºitul secolului al XIX-lea de B.P. Hasdeu. Cei doi
autori s-au concentrat asupra unui sector al structurii personalitãþii — inteligenþa — care intenþiona sã preceadã alte abordãri ale „Sectorului psihic“, privit ca un
capitol complementar unui „Sector somatic“ tratat de ceilalþi specialiºti angajaþi
în acest demers global. Pe lîngã cercetarea inteligenþei, în proiectul iniþiatorilor
se viza, în egalã mãsurã, culegerea unor date relevante privitoare la tipul de personalitate dominant, înclinaþiile psihoneurotice, universul imaginativ, spiritul de
observaþie ºi sugestibilitate al românilor.
Folosind cel mai mare numãr de subiecþi chestionaþi într-o cercetare psihosociologicã din România (59.817), selectaþi din toate regiunile istorice, mediile sociale ºi profesionale, studiul a avut în vedere în primul rînd o problematicã interregionalã ºi interdepartamentalã, încercînd sã evidenþieze eventualele variaþii
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intraetnice ale inteligenþei. Astfel, dupã variabila mediu geografic, a reieºit cã
„locuitorul de la munte este superior din punct de vedere al inteligenþei; printre
aceºtia se gãseºte numãrul cel mai mare de excepþionali (4,03%) ºi cel mai mic
din cei cu valori scãzute (12,30%). Imediat se plaseazã locuitorul din zonele de
deal ºi apoi cel din cîmpie“ (Rãdulescu-Motru, Nestor, 1948, p. 49). O altã concluzie ce a derivat din aceastã tendinþã statisticã a indicat faptul cã „oamenii care
locuiesc într-o zonã geograficã uniformã (munte, deal, cîmpie) sînt superiori ca
inteligenþã celor care trãiesc în zone mixte (1/2 munte-1/2 deal)“ (ibidem, p. 50).
Dupã variabila regionalã: „Românul din Banat se plaseazã primul (în privinþa inteligenþei, n.ns); pe ultimul rang al clasificãrii se aflã locuitorii din Transilvania ºi
Oltenia“ (ibidem, p. 48), iar din punct de vedere al fluiditãþii ºi dinamicii intelectuale „Românul din Banat pare, în medie, mai rapid ca ceilalþi, în timp ce locuitorul Bucovinei este mai lent“ (ibidem). În sfîrºit, dupã variabila departamentalã,
care lua în considerare unitãþile administrativ-teritoriale asemãnãtoare judeþelor,
s-a constatat cã: „departamentul Caraº are valoarea cea mai mare a centilelor (60),
în timp ce departamentul Tîrnava Micã se clasificã ultima avînd (40) de centile“
(ibidem, p. 49).
Neîndoielnic, concluziile acestui studiu propun precumpãnitor o alãturare
de imagini stereotipe intraetnice, ºi nu o înºiruire a unor potenþialitãþi cognitive
autentice, ce diferã interregional, metodologia fiind conceputã pentru a surprinde mai degrabã capitalul educaþional al subiecþilor decît inteligenþa lor. Lucrarea,
însã, prin proporþiile investigaþiei ºi prin calitatea operaþionalizãrii conceptelor a
fost apreciatã ºi în mediul academic occidental, pilduitoare fiind citarea sa în sinteza care a reprezentat pentru mai multe generaþii de psihologi postbelici o referinþã aproape canonicã în domeniu: „Tratatul de psihologie aplicatã“ („Traité de
psychologie appliqué“), realizat de H. Piéron (1958, pp. 1389–1390).
Toate aceste eforturi de cunoaºtere în care s-a angajat etnopsihologia de
teren au construit un teritoriu terminologic ºi metodologic care s-ar fi dezvoltat
natural, îngãduind realizarea unor sinteze ºi mai consistente, urmînd procesul de
rafinare progresivã a tehnicilor de investigaþie din studiile citate. Din pãcate, o
datã cu comunizarea þãrii, acest gen de cercetare a fost sistat pentru mai multe
decenii, studiile concrete de etnopsihologie fiind practic absente din inventarul
demersurilor psihologice ale vremii, fapt atestat ºi de analiza conþinuturilor
tematice din publicaþiile de specialitate din þarã, realizatã de cãtre L. Iacob (1995,
p. 32) în perioada 1949–1989. De aceea, cu excepþia unor abordãri implicite ale
unor istorici români apropiaþi ºcolii de la Annales, care au putut publica studiile
lor îndeosebi o datã cu începutul deceniului al optulea, etnopsihologia româneascã a urmat în bunã mãsurã destinul tuturor celorlalte ºtiinþe socio-umane
surori: acela al expulzãrii într-o tãcere impusã.
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3.4. Imaginarul identitar naþional studiat cu
mijloacele sociologiei
O lucrare care oferã o imagine panoramicã asupra straturilor sociale ce
compun România contemporanã, identificând trãsãturile psiho-sociale reprezentative ale actorilor ei individuali ºi colectivi ºi construind o imagine despre ceea
ce suntem în urma unor cercetãri de teren derulate pe parcursul a cinci ani de
investigaþii, o constituie „Sociologia tranziþiei“ a lui D. Sandu (1996). Grupate
într-un ansamblu teoretic ce semnaleazã prezenþa unui complex cultural al reformei, datele sistematizate de cãtre sociologul bucureºtean se articuleazã într-o
succesiune de tablouri imaginare ale unor segmente ale societãþii româneºti care
se împletesc nu întotdeauna armonios. Vom reþine ca pliindu-se cîmpului nostru
de interes doar modul de conturare al tipologiei sociale a tranziþiei postcomuniste
(luînd ca ºi criteriu atitudinea faþã de schimbare) ºi articularea regionalizãrilor
identitare ºi a frontierelor geo-culturale.
În ceea ce priveºte primul domeniu supus atenþiei, imaginea pare sã urmeze contururile conservatorismului ºi închiderii. Instrumentalizînd o analizã multicriterialã, prin care elaboreazã tipuri sociale operaþionale, D. Sandu dovedeºte
cum românii, în majoritate absolutã, sunt puþin favorabili schimbãrilor — conservatorul prin constrîngere cumulativã (care respinge reforma datoritã resurselor sociale ºi simbolice modeste — nivel de instrucþie mai scãzut, rezidenþã în
regiuni sãrace, stare materialã precarã) cumuleazã singur 35% din totalul populaþiei adulte, urmat ca pondere în þesutul social de conservatorul prin constrîngere de status (sãrac, cu o instrucþie scãzutã, dar care locuieºte în zone cu mare
potenþial de dezvoltare), ce caracterizeazã 17% dintre subiecþii eºantionului
naþional reprezentativ. Atitudinea decisã în favoarea schimbãrilor are o susþinere
moderatã: cei mai activi fiind, în ordine, reformatorii cu oportunitãþi multiple
(adicã cei instruiþi, cu o situaþie materialã bunã ºi care au rezidenþa în zone bogate) ºi cei prin oportunitãþi de status (care acumuleazã acelaºi capital social, dar
care trãiesc în zone sãrace, cu probleme sociale majore), împreunã aceºtia avînd
o pondere de aproximativ 10% (Sandu, 1996, pp. 75–76).
În privinþa caracterizãrilor interregionale, studiul citat semnaleazã prevalenþa tipurilor sociale conservatoare în satele din Vechiul Regat, în timp ce clasa
de mijloc, care favorizeazã un tip social angajant, se regãseºte predominant în
„þara de dincolo de munþi“ (ibidem, p. 72), în oraºele transilvane ºi bãnãþene
îndeosebi. Mitul prezenþei marcante al unui reformist de tip luminat, care înþelege necesitatea reformei ºi se angajeazã voluntar în lupta pentru dobîndirea unui
status de prestigiu sporit, este invalidat de analiza multifactorialã. Deºi este de
aºteptat sã identificãm, susþine autorul, o circulaþie a tipurilor sociale prin ceea
ce D. Sandu numeºte o „migraþie a modernitãþii“ (ibidem, p. 76) dinspre urban
spre rural, dinspre Ardeal spre Vechiul Regat, dinspre cei cu status înalt spre cei

152

cu status scãzut, informaþiile de facturã sociologicã reunite în acest volum ne
impun distingerea unei stabilitãþi remarcabile a tipurilor sociale evocate deja, cel
puþin în zona conjuncturilor braudeliene.
Cît priveºte al doilea domeniu de interes, sociologul bucureºtean ne prezintã modul în care se individualizeazã diversele spaþii identitare intranaþionale în
„configuraþii de variabile, relativ durabile, cu un grad mare de structurare, care
determinã fenomenele de identitate grupalã“ (Sandu, 1995, p. 16). Lectura
rezultatelor ne oferã o succesiune de autoetnoimagini alternative din perspective
reflexive diferite. Astfel, fenomenul specificului regional indicã intensitatea loialitãþilor regionale, permiþînd ºi o lecturã comparativã asupra identificãrii regionale sau locale faþã de cea ocupaþionalã, aºa cum reiese din tabelul nr. 2.

Moldova
Muntenia
Oltenia
Dobrogea
Transilvania
CriºanaMaramureº
Banat
Bucureºti
TOTAL

1
5
1
4
3
-

94
86
94
87
93

5
4
3

90

-

1
2

92
95
97
99
98

3
4
1

96

-

5
2

Rang

În ce mãsurã sunteþi legat sufleteºte
de...?
Satul /
Regiunea
Profesia sau
oraºul în
sau
meseria pe
care
partea de
care o aveþi
trãiþi
þarã unde
locuiþi
%
%
%

Rang

În ce mãsurã sunteþi legat sufleteºte
de...?
Satul /
Regiunea
Profesia sau
oraºul în sau partea meseria pe
care trãiþi
de
þarã care o aveþi
unde
locuiþi
%
%
%

Rang

URBAN

Rang

RURAL

Rang

–

Rang

Tabelul nr. 2
Imaginarul identitar naþional în funcþie de loialitãþile regionale ºi ataºamentele profesionale
eºantion reprezentativ la nivel naþional – 1995 (apud Sandu, 1995, p. 17)

82
77
88
67
83

5
7
8
2
4
1

88
87
83
94
89
96

3
7
6
4
1
1

93
85
89
92
95
95

6
3
7
8
3
1

73
79
70
67
79
82

78

2
5

94
88
89

5
8

91
83
90

5
2

76
81
77

Notã: cu „–” au fost notate subeºantioanele formate din mai puþin de 30 de subiecþi, pentru care nu se puteau articul a
inferenþe statistice.

Lectura acestor date evidenþiazã prezenþa unui tradiþionalism identitar
foarte puternic în mediul rural, în care influenþele nivelatoare ale modernizãrii
par atenuate. Pe de altã parte, cum se observã, identificãrile în termeni de regiune sunt mai intense decît cele în termeni de comunitate localã ºi mult mai intense decît cele ocupaþionale, Transilvania înregistrînd un maxim al importanþei
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loialitãþii regionale. În privinþa identificãrilor profesionale, orãºenii din Moldova,
Oltenia ºi Dobrogea sunt cel mai puþin legaþi afectiv de ocupaþiile lor, spre deosebire de Bucureºti, Transilvania, Muntenia unde identificarea ocupaþionalã
dobîndeºte un nivel ridicat.
Urbanizarea ºi modernizarea au produs, totodatã, o reorganizare a spaþiilor
identitare, Bucureºtiul dovedind cu limpezime aceastã aserþiune, prin înregistrarea unei diferenþe semnificative în favoarea loialitãþilor comunitare faþã de cele
regionale. Un fenomen asemãnãtor mai este înregistrat ºi în regiunea în care
sunt concentrate cele mai importante resurse de capital social: Banatul. În acest
fel imaginea bucureºtenilor sau a bãnãþenilor care-ºi preþuiesc comunitatea
direct accesibilã ºi meseria, spre deosebire de moldoveni ºi olteni care se identificã precumpãnitor prin regiune (comunitate mai largã, accesibilã doar prin
medieri simbolice), fiind mai puþin legaþi de profesie, sugereazã prezenþa unor
portrete paralele ale românului.
Oricum, mergînd cãtre cauzele diferenþierilor tipologice, D. Sandu constatã cã nu atît o culturã localã specificã ºi supraindividualã oferã marca identitãþii
— explicaþie facilã, proprie unui cliºeu influent al discursului public —, cît mai
degrabã caracterul predominant social al variaþilor identitare interregionale, ce
opereazã cu variabile precum vîrsta, satisfacþia materialã, universul aspiraþional.
Altfel spus, dacã populaþia din Transilvania ne apare într-o imagine identitarã în
care ataºamentul faþã de zona spiritual-geograficã este cel mai intens, legãtura
sufleteascã puternicã se datoreazã nu atît unei culturi locale proprii acestei zone,
cît ponderii mai ridicate de populaþie vîrstnicã ºi nivelului mediu mai înalt al
satisfacþiei materiale ºi aspiraþionale, cele din urmã fiind generate mai degrabã
de o situaþie a resurselor personale ºi zonale mai favorabilã decît în alte regiuni.
Tendinþa este semnalatã prin articularea unor modele de regresie multiplã care
atestã rolul hotãrîtor al factorilor legaþi de capitalul social ca predictori ai unei
anumite calificãri identitare. Aºadar, structura socio-demograficã se dovedeºte a
fi mai influentã decît cultura regionalã în percepþia identitarã (Sandu, 1995,
pp. 17–18; 1996, pp. 246–250).
Dar cum coloreazã tradiþionalismul portretele interregionale? D. Sandu
construieºte variabila tradiþionalism comunitar, constituitã din ansamblul loialitãþilor faþã de grupurile naturale care se manifestã ca agenþi tradiþionali de socializare: familia, comunitãþile locale ºi biserica. Nivelul mediu al tradiþionalismului identitar pe regiuni istorice ºi tipuri de rezidenþã, calculat convenþional ca o
medie între nivelele de loialitãþi multiple, este înfãþiºat în tabelul nr. 3.
Datele de mai sus ne înfãþiºeazã cum subiecþii din interiorul arcului carpatic (Criºana-Maramureº, Banat, Transilvania) manifestã un nivel semnificativ
mai ridicat de tradiþionalism comunitar, spre deosebire de cei din zona oraºelor
sudice (Muntenia, Oltenia, Bucureºti) unde se înregistreazã nivelul minim. În
egalã mãsurã, aceastã nuanþatã diferenþiere regionalã a fenomenelor identitare
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poate fi completatã cu diferenþierea mult mai pronunþatã a problemelor sociale.
Percepþia lor ilustreazã un subiect temãtor în faþa exploziei preþurilor ºi a ascensiunii ºomajului (mai ales în oraºele din Muntenia, Dobrogea ºi toatã Moldova),
înfricoºat de corupþie ºi infracþionalitate (cu deosebire în oraºele din Dobrogea
ºi Bucureºti), sãtul de imobilismul serviciilor publice (Bucureºti), singurul
român mai „relaxat“ în faþa avalanºei problemelor sociale fiind cel din interiorul
arcului carpatic.
Tabelul nr. 3 Atitudinea studenêilor români faêÁ de grupurile etnice din România (
1994, p. 287)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Etnia
Români
Germani
Armeni
Sîrbi
Evrei
Bulgari
Maghiari
Ucraineni
TÁtari
Ruæi
Turci
Romi (êigani)

ICCS
23,68
18,18
14,10
13,53
13,45
13,20
11,78
10,65
10,20
9,86
9,56
4,28

Lucrarea citatã mai prezintã modul în care se deseneazã pe o hartã imaginarã
frontierele geo-culturale intranaþionale, ce nu urmãresc întru totul conturul diverselor provincii tradiþionale. Analizele efectuate de D. Sandu (1996, pp. 228–254)
susþin „imaginea regiunilor istorice ca straturi socio-culturale de profunzime peste
care s-au suprapus straturi mai noi de mare consistenþã ºi vizibilitate, manifeste ca
arii culturale care fie <sparg> regiunile istorice, fie încalcã graniþele lor“ (Sandu,
1995, p. 20). Se pune în discuþie, astfel, imaginea unei Românii omogene, substituitã fiind de o Românie multiculturalã, divizatã ºi eterogenã. Chiar ºi provinciile sunt,
în funcþie de diverse criterii diferenþiatoare, mai degrabã reuniuni tensionate de
entitãþi geo-culturale decît integralitãþi senine. Transilvania, bunãoarã, din punctul
de vedere al gravitãþii problemelor sociale, este discriminatã în arii centrale, cu un
nivel moderat al acestora („perechile“ Braºov-Sibiu, Cluj-Mureº ºi
Covasna-Harghita) ºi arii periferice cu disfuncþionalitãþi majore (Bistriþa-Nãsãud ºi
Sãlaj), ori arii semiperiferice, intermediare în privinþa problemelor sociale
(Alba-Hunedoara). În Moldova, spre exemplu, se poate evidenþia o arie perifericã,
caracterizatã de probleme sociale grave (Botoºani-Vaslui), dar ºi douã arii semiperiferice (Galaþi-Iaºi, Neamþ-Vrancea-Bacãu-Suceava). Multe frontiere provinciale tradiþionale sunt încãlcate din punctul de vedere al afinitãþilor culturale ataºate unor
seturi de atitudini ºi comportamente sociale specifice. Astfel, dintr-o asemenea
perspectivã, Timiºul „preferã“ o asociere nu cu celãlalt judeþ bãnãþean

155

Caraº-Severin, ci cu mai nordicul Arad, ce aparþine de Criºana-Maramureº. Prin
urmare, se formeazã noi unitãþi regionale ce se impun a fi luate în considerare ca
premisã necesarã a înþelegerii acestei geologii identitare, sugerîndu-se prezenþa
unei unitãþi în diversitate, care, dacã ar fi ignoratã în numele unei omogenitãþi
depline intranaþionale, ar genera erori de judecatã sociologicã.
Portretul identitar policrom construit de D. Sandu avea sã fie nuanþat într-o
lucrare recentã, „Spaþiul social al tranziþiei“ (1999), în care, pe lîngã evaluãrile
statistice asupra indicatorilor proprii tranziþiei româneºti, sociologul bucureºtean
a apelat ºi la metoda comparativã, ponderînd aprecierile realizate în textele anterioare asupra tipurilor sociale conservatoare majoritare de la noi. Astfel, de vreme
ce, conform raportului World Value Survey din 1998, focalizat pe studierea realitãþilor sociale din 41 de þãri, tendinþa dominantã înregistratã pretutindeni este atitudinea de tip conservator, universul social românesc nu se caracterizeazã ca
fiind unul din registrul singularului (Sandu, 1999, p. 63). Reluînd analizele din
volumul precedent asupra spaþiilor regionale ºi comunitare, urmãrind dinamica
internã a capitalului social asociat dezvoltãrii regionale, precum ºi configurarea
ariilor culturale, cercetarea lui D. Sandu (1999, pp. 131–170) reconfirmã imaginea unei Românii plurale din punct de vedere al capitalului social ºi al unitãþilor
culturale.

3.5. Confluenþele cu psihologia socialã ce opereazã
cu paradigma reprezentãrilor sociale
Plecînd de la conceptul de identitate culturalã, definit de J.R. Ladmiral ºi
E.M. Lipansky (1989, p. 9) la întrepãtrunderea între factorii obiectivi ºi cei
subiectivi ºi subliniind rolul hotãrîtor al celor din urmã în combustia identitarã
(imagini colective, stereotipuri, mituri, simboluri împãrtãºite), S. Chelcea (1994,
pp. 241–257) a conceput ºi coordonat un program de cercetare a reprezentãrii
sociale a identitãþii naþionale a românilor prin intermediul investigãrii stereotipurilor etnice, care succede unei anchete de teren similare desfãºuratã în 1988 în
judeþele Cãlãraºi ºi Prahova (Chelcea, 1991), ce a vizat surprinderea calitãþilor ºi
defectelor psihomorale ale românilor.
Pãrãsind procedeul mai frecventat ºi mai facil al instrumentalizãrii unor liste
de atribute cu rãspunsuri scalate, psihosociologul român a apelat la un set de
întrebãri deschise, evitînd, astfel, neajunsurile chestionarului de tip check-list.
Întrucît procedeul listei de atribute are un rol nivelator asupra nuanþãrilor ºi deosebirilor argumentative ale subiecþilor atunci cînd sunt solicitaþi sã îºi „producã“
discursiv identitatea, s-a optat pentru procedeul întrebãrilor deschise, care a
îngãduit o mobilizare a vocabularului activ proiectat în cliºeul verbal cvasiautomat al stereotipului.
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Cercetarea s-a derulat în 1992 pe un eºantion format din 1024 de etnici
români, subiecþii chestionaþi participînd astfel la un examen imaginar autointerogativ, construind imaginea de sine a românilor prin combinarea stereotipurilor
negative cu cele pozitive.
Lectura rezultatelor ne aratã cã, în privinþa tabloului stereotipurilor etnice
pozitive, din 1024 de persoane, 841 au atribuit cel puþin o calitate psihomoralã
etniei proprii (82,1%). Solicitaþi sã desemneze trei astfel de calitãþi, 23,9% dintre participanþii la anchetã nu au putut sã specifice o a doua trãsãturã pozitivã, iar
38% au ocolit o a treia menþiune. Dintre cei 17,9% care nu au precizat nici o calitate psihomoralã, femeile, rezidenþii în rural ºi cei cu un nivel de instrucþie mai
scãzut au ponderea cea mai consistentã. Principalele calitãþi psihomorale autoatribuite românilor sunt prezentate în tabelul nr. 4.
Tabelul nr. 4. Calitãþile psihomorale autoatribuite românilor ( apud Chelcea, 1994, p. 248)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Calitãþi psihomorale

Nr.

%

Ospitalitate
Hãrnicie
Omenie
Muncã
Inteligenþã
Cinste
Patriotism
Prietenie
Rãbdare
Gospodari
Alte calitãþi (toleranþa, curajul, firea paºnicã, îngãduinþa º.a.)
Non rãspunsuri

167
114
102
85
57
37
37
31
25
24
162
183

16,3
11,1
10,0
8,3
5,6
3,6
3,6
3,0
2,4
2,3
15,9
17,9

Se poate remarca dominaþia simbolicã a „ospitalitãþii“ în portretul identitar
al românilor, care devine un adevãrat nucleu al imaginii de sine. Acest atribut
etnic a fost mai frecvent autoatribuit de cãtre cei din mediul urban în dauna
populaþiei rurale (opþiunile sunt 72,5% urban ºi 27,5% în rural), precum ºi de
cãtre românii transilvãneni, care au menþionat-o ca ºi calitate psihomoralã de
bazã în mai mare mãsurã decît locuitorii altor provincii (21,1%). „Hãrnicia“ i-a
succedat pe acest podium al calitãþilor, urmatã de „omenie“, o trãsãturã cu o arie
semanticã difuzã, dar conotatã puternic pozitiv.
Autorul mai delimiteazã un tablou psihologic de unul sociologic, urmãrind
distribuþia calitãþilor identitare în structura personalitãþii, dar ºi în cadrul angajãrii comunitare a românilor. Din punct de vedere psihologic, majoritatea subiecþilor din eºantion (65%) au semnalat pozitiv în portretul autoreferenþial o specie
de atitudini sociale („ospitalitatea“, „hãrnicia“, „munca“), 15% au remarcat prezenþa unor calitãþi intelectuale („inteligenþa“, „creativitatea“, „adaptabilitatea“,
„simþul umorului“), dupã cum alþi 15% au valorizat pozitiv caracteristicile afec-
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tive („omenie“, „spirit de înþelegere“, „religiozitate“) ºi numai 7% au atribuit
românilor trãsãturi temperamentale („rãbdare“, „blîndeþe“, „sociabilitate“).
Caracteristicile fizice precum „frumuseþea“ sau „curãþenia fizicã“ au avut parte
de o reprezentare modestã în ºirul autoidentificãrilor.
Din punct de vedere sociologic s-au impus o serie de trãsãturi ce pot
influenþa nemijlocit dezvoltarea economico-socialã („munca“, „hãrnicia“, „perseverenþa“, dar ºi „voinþa de a înfãptui“), reunind împreunã aproximativ 30%,
altele ce o influenþeazã ca fundal obligatoriu („cinstea“, „ordinea“, „cultura ºi
civilizaþia“, „demnitatea“, „patriotismul“), grupînd aproximativ 30% dintre alegeri, restul de 40% fiind neutre din perspectiva stimulãrii registrului economico-social (precum „ospitalitatea“).
În privinþa stereotipurilor etnice negative, numãrul subiecþilor care au atribuit defecte psihomorale propriului grup etnic este considerabil mai redus decît
al subiecþilor ce au identificat calitãþi psihomorale. Dacã numãrul potenþial
maxim de calitãþi ºi defecte exprimate de fiecare participant la anchetã este 3072
(1024 x 3), au fost menþionate calitãþile corespondente în proporþie de 73,1% din
cazuri (2248) ºi defectele în doar 48,01% din rãspunsuri (1475). Cei ce sunt mai
rezervaþi în aceste autodefiniri critice sunt, din nou, femeile, locuitorii din
mediul rural ºi cei cu un nivel de ºcolarizare scãzut. Meritã evidenþiat faptul cã
spectrul defectelor psihomorale autoatribuite românilor este mai larg decît cel al
calitãþilor, fiind evocate 93 de defecte (în 1475 de rãspunsuri) faþã de 83 de calitãþi (în 2248 de rãspunsuri). Ierarhia defectelor care a rezultat în urma prelucrãrii statistice are configuraþia din tabelul nr. 5.
Tabelul nr. 5. Defecte psihomorale autoatribuite românilor ( apud
Chelcea, 1994, p. 254)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Calitãþi psihomorale
Necinste
Hoþie
Lene
Dezbinare
Influenþabilitate
Toleranþã
Credulitate
Delãsare
Laºitate
Invidie
Alte defecte
Non rãspunsuri

Nr.

%

66
63
53
48
45
44
39
32
29
21
238
346

6,4
6,2
5,2
4,7
4,4
4,3
3,8
3,1
2,8
2,1
23,4
33,9

Se constatã o dispersie considerabilã a defectelor, alte trãsãturi negative
înregistrate cu ponderi între 1 ºi 2% dintre evocãri au fost „naivitatea“, „lipsa de
educaþie“, „alcoolismul“, „inconsecvenþa“, „duplicitatea“, „violenþa“ ºi „docilitatea“, iar între 0,5 ºi 1% au apãrut menþionate „egoismul“, „neseriozitatea“,
„dezorganizarea“, „prostia“, „lãcomia“, „lãudãroºenia“ ºi „resemnarea“.
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„Necinstea“ a apãrut, aºadar, ca principalã trãsãturã psihomoralã negativã ºi
a fost perceputã precumpãnitor în mediul urban, în timp ce „hoþia“ a ocupat
dezonoranta întîietate în aceastã ierarhie printre subiecþii de gen masculin ºi a
înregistrat ponderi sporite printre moldoveni. „Lenea“ e mai frecvent autoatribuitã de citadini, dar pe ansamblul defectelor urmeazã „dezbinãrii“ (6,6% faþã
de 7,3%).
Prin urmare, stereotipul etnic negativ al românilor ar cuprinde „necinstea“,
„hoþia“, „lenea“, „dezbinarea“, conturînd un portret identitar la nivelul imaginarului social care se întîlneºte în multe registre cu portretele critice antebelice.
Clasificarea psihologicã a defectelor cuprinde atitudini sociale (26,5%), trãsãturi caracteriale (17,1%), capacitãþi intelectuale (10%) ºi afective (6%), precum ºi deficienþe temperamentale (5%), cele fizice fiind nesemnificative. Clasificarea sociologicã a aceloraºi defecte sugereazã cum 80% din totalul lor sunt
incompatibile cu progresul social-economic („lenea“, „hoþia“, „naivitatea“,
„prostia“ º.a.), 20% avînd un rol vãdit stînjenitor, dar uneori instrumental
(„egoism“, „toleranþã“, „lãudãroºenie“, „invidie“).
Am prezentat pe larg aceste rezultate, întrucît tabloul sintezã obþinut va
constitui un termen de comparaþie important pentru cercetarea pe care am realizat-o în vestul þãrii în 2002, inclusã în proiectul de faþã. Se observã cum portretul identitar al românilor rezultat în urma studierii autostereotipurilor etnice din
1992 a evidenþiat proiecþia etnocentricã în articularea imaginii de sine regãsitã ºi
în alte cercetãri de facturã etnopsihologicã (Katz, Braly, 1933; Gilbert, 1951;
Buchanan, Cantril, 1953; Diab, 1962, 1963a, 1963b; Gardner et al., 1968; Karlins,
Coffman, Walters, 1969; Kalin, 1981; Kalin, Berry, 1994). Totodatã, comparativ cu
cercetarea anterioarã derulatã în 1988, demersul longitudinal al lui S. Chelcea a
semnalat, pe lîngã stabilitatea stereotipurilor etnice, ºi o anumitã dozã de fluiditate a acestora, determinatã de impactul conjuncturilor social-politice ºi culturale, accentuînd rolul contextualizãrilor istorice în înþelegerea dinamicii identitare.
Studiul analizat mai sus a reprezentat doar o primã etapã dintr-o serie de
investigaþii etnopsihologice coordonate de psihosociologul român, care au continuat cu investigarea autoetnostereotipurilor produse de cãtre studenþii români
sau de cãtre elevii de vîrstã ºcolarã micã, ce au dezvãluit o consistentã similaritate portretisticã la nivelul imaginarului identitar cu cercetarea derulatã pe eºantionul naþional reprezentativ.
Astfel, în studiul efectuat asupra unui eºantion naþional de 1620 de studenþi
(Chelcea, 1994, pp. 279–303) s-au înregistrat aceleaºi trãsãturi dominante ca în
stereotipul etnic pozitiv global, articulate în jurul „ospitalitãþii“, dar centrale apar
ºi „inteligenþa“ ºi „omenia“, aºa cum reiese din figura nr. 1, în care sunt înfãþiºate
primele alegeri ale subiecþilor.
Tendinþa de convergenþã se pãstreazã neschimbatã ºi în cazul tabloului stereotipurilor negative autoreferenþiale, în care „lenea“, „delãsarea“ ºi „credulita-
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Dacã toate aceste studii evocate pînã acum au utilizat resursele metodologice oferite de chestionarul cu întrebãri deschise, S. Chelcea, împreunã cu o
echipã de cercetãtori de la Institutul de Psihologie al Academiei, a organizat ºi o
investigaþie etnopsihologicã ce îºi propunea sã valorifice avantajele deja evocatei
abordãri ratio (Chelcea, Moþescu, 1994). Aceastã explorare psihosociologicã s-a
derulat în patru instituþii de învãþãmînt superior din Bucureºti ºi Timiºoara pe
un lot de 236 de studenþi. Operaþionalizînd un inventar de atribute etnice, ce
cuprindea 35 de atribute bipolare — în care subiecþii trebuiau sã le aprecieze
prezenþa printr-o pondere procentualã —, studiul a evidenþiat existenþa aceluiaºi
nucleu identitar care configureazã imaginea de sine a românilor, dar a furnizat ºi
o analizã comparativã a acestei imagini cu cea despre „oameni în general“. Astfel,
autostereotipul etnic pozitiv al românilor a cuprins: „ospitalitatea“, „firea deschisã“, „toleranþa faþã de strãini“, „colectivismul“, toate prezente statistic semnificativ în mai mare mãsurã la români, faþã de oameni în general, dar portretul a fost
întregit ºi de prezenþa unor trãsãturi precum „vitejia“, „firea veselã“, „simþul
artistic“, „inteligenþa“, „hãrnicia“, „modestia“, „frumuseþea fizicã“, „religiozitatea“ ºi „curajul“. În acelaºi timp, autostereotipul negativ a fost alcãtuit din urmãtoarele atribute: „dezorganizaþi“, „nechibzuiþi“, „duºmãnoºi“, „lipsiþi de demnitate naþionalã“, „individualiºti“, „nehotãrîþi“, „egoiºti“, „prefãcuþi“, „leneºi“,
aºadar aceleaºi elemente care configureazã atît imaginea de sine apreciativã, cît
ºi cea criticã în toate cercetãrile de acest gen asupra reprezentãrii sociale a identitãþii naþionale a românilor.
Rezultate consistente cu acest ansamblu de studii au fost obþinute ºi în
investigaþiile psihosociologice din ultimii ani. De exemplu, o strãdanie de
cunoaºtere a imaginarului identitar românesc realizatã cu mijloacele psihologiei
sociale a fost finalizatã ºi de cãtre o echipã de cercetãtori din cadrul Institutului
de Studii ºi Sondaje „Esop Omega“, coordonatã de I.A. Popescu, M. Oancea ºi
D. Popescu (1999). Intitulatã „Stereotipuri interetnice ºi modele identitare“,
ancheta desfãºuratã pe un eºantion reprezentativ la nivel naþional ºi-a propus sã
alãture autostereotipurile (cum se percep românii pe ei înºiºi) cu heterostereotipurile (cum percep românii comunitãþile etnice cu care convieþuiesc). Solicitaþi
sã caracterizeze „românul obiºnuit“ prin intermediul unei liste de atribute care
reunea 20 de calitãþi ºi 20 de defecte, în care puteau realiza alegeri multiple,
investigaþia a condus la construirea urmãtorului portret identitar în termeni de
calitãþi ºi defecte ce este prezentat în tabelul nr. 6, din care vom reþine doar cele
mai influente 10 atribute pozitive ºi negative, percepute ca atare de cãtre subiecþii
participanþi. Se cuvine sã menþionãm cã suma calitãþilor ºi defectelor depãºeºte
100 %, întrucît subiecþii au realizat mai multe alegeri.
Imaginea globalã rezultatã se suprapune în bunã mãsurã, prin dominantele
ei, pe notele portretistice anterioare, înfãþiºîndu-l pe român ca fiind „ataºat de
familie“, pe care o valorizeazã puternic, dar ºi „ospitalier“, aceste douã calitãþi
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Tabelul nr. 6. Calitãþile ºi defectele românilor – cercetare realizatã pe un eºantion naþional
reprezentativ în 1999 ( apud Popescu, Oancea, Popescu, 1999)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Calitãþi
Familia este importantã
Prietenos cu strãinii
Respectã tradiþiile
Munceºte din greu
Îi respectã pe ceilalþi
Descurcãreþ
Educat
Respectã legile
Îi ajutã pe ceilalþi
Mereu activ

%
88.4
82.1
72.8
69.4
66.9
65.3
64.9
62.3
62.2
58.8

Defecte
Lucreazã singur
Puþin îi pasã de pãrerea altora
Nu ºtie sã facã bani
Picã mereu prost
Se miºcã lent
Nu respectã legile
Prefãcut
Nu reuºeºte nimic
Nu are încredere în nimeni
Necinstit

%
24.0
22.6
21.1
19.3
18.3
18.1
16.9
16.1
15.6
15.2

diferenþiindu-se sensibil de celelalte trãsãturi, fiind evocate de peste 80 % din
eºantion. Totodatã, autostereotipul etnic mai reuneºte atributele inserãrii într-o
„tradiþie“ organicã ºi al angajãrii în activitate, prin respectul „muncii“. Toate calitãþile sunt expresia unei proiecþii etnocentriste (Hewstone, Ward, 1985), virtuþile fiind mult mai influente în autoimaginea etnicã decît defectele. Se observã
cum cea mai puþin însemnatã calitate din acest „clasament“ convenþional, „activismul“, este de peste douã ori mai pregnantã decît defectul auto-perceput ca cel
mai prezent. Autostereotipul negativ nu evidenþiazã nici un atribut negativ care
sã se impunã ºi reia vechile cliºee despre sine ipostaziate în studiile precedente.
Meritã semnalat faptul cã „românul“ se vede pe sine ca fiind foarte apropiat de „celãlalt“ similar, care face parte din nucleul familial, dar ºi de „celãlalt“
radical diferit (strãinul faþã de care îºi manifestã „ospitalitatea“), fãrã sã stabileascã în aceeaºi mãsurã, în aceastã argumentare discursivã sui-generis de la nivelul imaginarului social, o relaþie bazatã pe cordialitate ºi cooperare cu „celãlalt“
intermediar (vecinul, consãteanul, conaþionalul), constatare întãritã ºi de prezenþa unor defecte specifice, precum „lucreazã singur“, „puþin îi pasã de pãrerea
altora“, este „prefãcut“ sau „nu are încredere în nimeni“.
O cercetare similarã ºi mai recentã desfãºuratã pe un eºantion naþional
reprezentativ (Culic, Horvath, Raþ, 2000), centratã îndeosebi asupra relaþiilor
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interetnice din România, a oferit, în zona noastrã de interes, un tablou foarte asemãnãtor cu cele inventariate pînã acum. Rugaþi sã aleagã trei atribute definitorii
pentru români dintr-o listã de 24 de trãsãturi etnice, subiecþii de etnie românã au
conturat urmãtoarea imagine autoreferenþialã, aºa cum poate fi ea urmãritã în
tabelul nr. 7.
Tabelul nr. 7. Imaginea de sine a românilor – cercetare desfãºuratã pe un eºantion naþional
reprezentativ în 2000 ( apud Culic, Horvath, Raþ, 2000, p. 261)

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Atribute etnice
Ospitalieri
De treabã
Sîrguincioºi
Inteligenþi
Uniþi
Religioºi
Modeºti
Dezbinaþi
Puturoºi
Civilizaþi

%
18,5
12,5
12,2
8,8
7,7
6,7
4,9
3,7
3,6
2,9

Se observã cum calitãþile obþin o victorie simbolicã remarcabilã (în primele
zece atribute, 8 sunt pozitive, ºi numai 2 sunt negative, ºi acestea clasate pe ultimele ranguri).
Tabloul identitar din toate aceste studii confirmã fenomenul protecþiei reprezentãrii autoreferenþiale (Levine, Campbell, 1972), pus în evidenþã de cercetãrile
de psihologie socialã experimentalã, ºi contribuie la dezvãluirea unor matrici mentale stereotipe pe care se pliazã construcþia imaginii identitare. Asemenea convergenþe portretistice sugereazã încã o datã subordonarea liniilor forþã ale imaginarului identitar normativitãþii duratei lungi istorice. Realizate cu mijloace evoluate
de eºantionare, derulare a anchetei ºi prelucrare a datelor, investigaþiile efectuate
cu instrumentarul psihologiei sociale întregesc portretul etnonaþional al românului faþã în faþã cu modernitatea, compunînd un suport pozitiv indispensabil oricãror viitoare ipoteze de cercetare în aceastã zonã tematicã.

3.6. Explorãri declarat imagologice
Iatã-ne ajunºi spre sfîrºitul inventarierilor identitare etno-naþionale la categoria cercetãrilor care-ºi revendicã explicit diagnosticul imagologic. Pentru cã ne
aflãm pe un teren arareori explorat, se cuvine sã rezumãm etapele instalãrii
demersului imagologic în dezbaterea asupra specificului naþional, semnalînd
efortul întemeietor al lui D.A. Lãzãrescu, ca ºi contribuþia din domeniu a lui
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A. Duþu, cel din urmã reprezentînd pentru cultura noastrã social-istoricã un adevãrat deschizãtor de drumuri în abordarea mentalitãþilor ºi a realitãþilor imaginarului social.
Mai apoi vom parcurge reperele teoretice ºi aplicative ale unui proiect în
care s-a angajat istoricul clujean S. Mitu (1997) din perspectiva imagologiei istorice, centrat pe studierea imaginii românului ardelean în secolul afirmãrii identitãþii sale naþionale, ºi vom încheia capitolul de faþã analizînd demersurile proprii imagologiei psihologice realizate de L. Iacob (1995, 1998, 1999) asupra imaginarului identitar naþional, urmînd determinãrile permanenþelor mentale braudeliene.
Prima intervenþie declarat imagologicã în peisajul publicistic românesc
aparþine lui D.A. Lãzãrescu (1967), cel care a redactat articolul „O ºtiinþã nouã:
imagologia“, urmat de o preocupare constantã în ineditul domeniu, caracterizatã
prin apariþia a trei volume ale lucrãrii „Imaginea poporului român în conºtiinþa
europeanã“ (Lãzãrescu, 1985, 1986, 1995). Urmãrind reflectarea spaþiului social,
politic ºi cultural românesc în universul lingvistic ºi mental englez, francez, german ºi italian, prin lectura acestor cãrþi de imagologie devenim martorii unei
întîlniri, nu de puþine ori tensionate, între spiritul locului ºi prejudecãþile occidentale despre lumea Orientului care ne îngloba. Parcurgînd dinamica acestui
dialog simbolic „noi-ei“ vreme de mai bine de un secol (1716–1834), descifrat
prin grila de înþelegere a epocii, lucrarea surprinde felul în care „deºteptarea
interesului ºi simpatiei opiniei publice europene pentru poporul român a constituit un lung ºi îndelungat proces imagologic“ (Lãzãrescu, 1995, III, p. 13), în care
majoritatea autorilor reflecþiei despre români, fie ei politicieni, savanþi, cãlãtori,
diplomaþi, jurnaliºti „au reuºit sã vadã esenþialul — calitãþile unui popor vremelnic urgisit de soartã, dar destoinic sã-ºi ia în mîinile sale puternice propriului
destin“ (ibidem, p. 318). Mai cu seamã dupã înlãturarea fanarioþilor se va demonta acea nedreaptã cortinã de fier imagologicã între Þãrile Române ºi Apus, iluminînd zone altãdatã obscure ale identitãþii noastre în raport cu alteritatea: românii
sunt priviþi tot mai mult ca un popor de origine nobilã, plasaþi într-un interval
strategic la întîlnirea zonelor de influenþã a marilor puteri, cu o vitalitate culturalã aparte ºi, în sfîrºit, ca un adevãrat baraj „cãruia Traian i-a încredinþat misiunea apãrãrii civilizaþiei Europei, situîndu-l pe placa turnantã a strategiei europene“ (ibidem, pp. 12–13). Fãrã a fi singularã prin problematica sa în istoriografia
româneascã — de-ar fi sã-i amintim numai pe N. Iorga (1922/1981) ori, mai
aproape de noi, pe P. Cernovodeanu (1980), A. Corbea (1983) sau
R. Theodorescu (1983) —, lucrarea lui D.A. Lãzãrescu se individualizeazã de
strãdaniile predecesorilor sãi prin articularea unui discurs imagologic explicit,
care sondeazã realitatea istoricã prin intermediul unei perspective etice articulatã de cei care au intrat în contact cu noi în secolele al XVIII-lea ºi al XIX-lea.
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ªi I. Chelcea (2002) realizeazã un demers imagologic asemãnãtor, urmãrind
„Cum ne vãd strãinii?“, parcurgînd critic textele lui T. Griselini despre Banat
(ibidem, pp. 43–46), A. de Gérando despre Transilvania (ibidem, pp. 49–54),
E. de Martonne despre Muntenia (ibidem, pp. 75–77) ºi ale ªcolii etnografice de
la Viena despre ansamblul românitãþii (ibidem, pp. 102–110), evidenþiind determinãrile istorice ºi sociale ale configurãrii imaginii identitare, dar ºi deformãrile
acesteia impuse de cliºeele ideologice ale autorilor imaginii.
A. Duþu (1972, 1982, 1985, 1986, 1997), pãrintele ºcolii româneºti de istorie
a mentalitãþilor, s-a interesat în cãrþile sale de configurarea imaginarului în cîmpul comparativismului cultural, literar ºi istoric, pledînd sistematic pentru o
reformã metodologicã aptã sã realizeze saltul de la „imagologia îmbãtrânitã, axatã
doar pe cercetarea surselor“ la o imagologie nu doar expozitivã, „ci preocupatã sã
explice cum a apãrut ºi s-a dezvoltat acea imagine (...), cum a acþionat ea asupra
celor care au elaborat imaginea, cît ºi asupra celor care au inspirat-o“ (Duþu,
1982, pp. 132–133).
Rãspunzînd acestor deziderate, istoricul bucureºtean va construi numeroase tablouri imaginare succesive, asociate diferitelor straturi istorice ale realitãþii
româneºti. Din marea diversitate a abordãrilor tematice sã parcurgem, fugar, chipul dezvãluit de autor al lumii tãinuite, statornice ºi profunde, a culturii comune,
precum ºi pe cel al României severe, ipostazã a demnitãþii ºi a simplitãþii restauratoare a lumii care tace din vremea rãscoalei lui Horea. Aflãm, astfel, cum dincolo de cutremurele politice ºi în urma expansiunii culturii tipãrite occidentale,
creºte o lume ascunsã, cu o vigoare a comunicãrii orale ºi o longevitate a folclorului remarcabile. Adevãratã rezistenþã pozitivã infiltratã în arterele duratei lungi,
ea devine o „formã de apãrare a unui sistem de viaþã ameninþat de o presiune
devastatoare, declanºatã în numele schimbãrii ºi al perfecþionãrii“ (Duþu, 1985,
p. 235), transformîndu-se în agentul dinamitãrii unui întreg sistem de norme ºi
tradiþii ancestrale.
Replicîndu-i, cultura românã — ca parte a unui ansamblu de civilizaþie mai
larg, sud-est european — îºi conserva ataºamentul faþã de o tradiþie adînc înrãdãcinatã, iar cartea popularã, aºezatã la interfaþa dintre literaturã tipãritã, cultã ºi
cea folcloricã, oralã, va individualiza un imaginar ce continua sã trãiascã dupã
coordonatele mitului ºi legendei, la graniþa dintre utopie ºi posibil, controlînd
agresivitatea imediatului (ibidem, p. 242). Exteriorizîndu-se în momentele de
rãscruce ale istoriei, aºa cum a fost rãscoala lui Horea, chipul tãinuit al lumii
tãcute se multiplicã, nelãmurit, la dimensiunea masei, cristalizîndu-se în imaginea eroului colectiv, ce alcãtuieºte un impunãtor ºir simbolic reunit în trupul
unei entitãþi supraindividuale ºi, practic, transistorice, care „nu se joacã cu vorbele“, trãind, „în adevãrurile ºlefuite de veacuri“ (ibidem, p. 268), o lume care „a
cinstit munca ºi demnitatea omului, obrazul“ (ibidem, p. 269). Iar metabolismul
societãþii româneºti nu ar putea fi înþeles fãrã a pãtrunde metamorfoza tipurilor
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de solidaritate comunitarã asociatã acestui spaþiu cultural, în care solidaritãþile
organice, construite pe temeiuri religioase ºi etnice, întemeiate pe continuitatea
instituþiilor ºi pe o memorie comunã popularã, lasã locul, treptat, la graniþa dintre secolele XVIII-XIX, unei solidaritãþi organizate, secularizate, voluntare, construite în jurul mitului naþiunii (Duþu, 1997, p. 37).
Într-o astfel de lume fluidã, sugereazã A. Duþu, în care poporul tãcut ajunge sã vorbeascã în istorie, oricîte lovituri ar primi din parte-i, românul a ºtiut
mereu sã-ºi regãseascã acest chip luminat, demn, energic ºi statornic, care-i
reconfirmã puterea ºi integralitatea.
Afirmarea deplinã a demersului imagologic în dezbaterea interdisciplinarã
din zona ºtiinþelor socio-umane de la noi e doveditã de scrierile lui S. Mitu ºi
L. Iacob, simbolic, un istoric ºi un psiholog, adicã reprezentanþii celor douã discipline socio-umane care au contaminat cel mai fertil abordarea imagologicã.
S. Mitu (1997) ne oferã în „Geneza identitãþii naþionale la românii ardeleni“
o interpretare a influenþei autopercepþiei în construirea identitãþii naþionale ºi a
populãrii imaginarului social modern. Miza, anunþatã dintru-nceput, a cãrþii autorului clujean este de a surprinde ºi explica geneza ºi dinamica autostereotipurilor
etnice ºi a tiparelor mentale prin care societatea româneascã transilvãneanã învaþã
sã se cunoascã pe sine, ca premisã a înþelegerii procesului de construire a propriei
sale identitãþii. Adoptînd calea unui relativism temperat, istoricul realizeazã analiza unor documente de epocã foarte diverse, precum scrierile de mare audienþã,
de genul textelor cu caracter politic, petiþiilor, discursurilor sau programelor ideologice, dar ºi a surselor documentare mai neconvenþionale, precum calendarele
populare, însemnãrile de naturã intimã, jurnale sau corespondenþe particulare.
Încercînd sã scoatã la ivealã configuraþiile mentale de odinioarã, stãrile de spirit
care rãzbat dincolo de vocile actorilor vremii articulate în texte, istoricul „poate sã
intre într-o relaþie de naturã comprehensivã cu personajele anchetei sale, sã depisteze urme încã vii ale prezenþei lor, capabile sã îl punã într-un dialog mai direct cu
sistemul de valori al acestuia“ (Mitu, 1997, p. 19).
Urmãrind tipurile de definire ale identitãþii naþionale proprii comunitãþii
româneºti din Transilvania, autorul se lanseazã într-o analizã descriptivã a imaginii de sine în perioada 1770–1850, de la epoca iluminismului ªcolii Ardelene
pînã la romantismul politic ºi cultural al revoluþiei de la 1848, evidenþiind marile
ansambluri tematice, structura reprezentãrilor ºi cliºeelor care se îngemãneazã
într-o imagine globalã (ibidem, p. 15). Dialogul intergeneraþional astfel îngemãnat grupeazã în selecþia de texte ºi idei personalitãþi reprezentative ale epocii,
precum S. Micu, A. Papiu-Ilarian, P. Maior, G. Bariþiu, S. Bãrnuþiu,
I. Budai-Deleanu. Totodatã, în demersul sãu, S. Mitu a încercat sã pãtrundã dincolo de elaborarea primarã a auto- ºi heteroimaginilor, cãutînd sã extragã funcþionalitatea imaginilor, rolul lor social, ideologic ºi cultural.
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Prima observaþie ordonatoare a cîmpului investigat evidenþiazã tendinþa
imaginii de sine a românilor de la începutul epocii moderne de a se articula într-o
manierã concurenþialã, ca o replicã energicã la imaginile ostile promovate de
„celãlalt“ (ibidem, p. 26). Conflictul dintre auto- ºi heteroimagini va sta la baza
elaborãrii primei scheme de referinþã a unei imagini de sine nesemnificante pînã
atunci. Conºtiinþa ºi cultura naþionalã ardeleanã se va naºte ºi va evolua astfel
polemic. Definiþiile identitare devin, treptat, mai ales pe mãsurã ce avansãm în
epoca naþionalismului romantic, o contrapondere la atitudinea autorilor strãini,
caracterizatã de „o adevãratã urã naþionalã, înverºunatã ºi iraþionalã, motivatã
doar de resentimente ºi prejudecãþi de naturã etnicã sau confesionalã“ (ibidem,
p. 37).
Reunite, cliºeele imaginare semnalate de istoricul clujean se vor întîlni în
motivul sintezã al sorþii nefericite a românilor, riscînd sã „configureze o conºtiinþã de sine tragicã (...) ca ºi asumarea dureroasã a acestei condiþii“ (ibidem,
p. 172). Cît priveºte dimensiunea istoricã a imaginilor pozitive a românilor, se
cuvine sã observãm cum auto-imaginile etnonaþionale nu sunt nicicînd monocolore, mobilizînd o singurã orientare valoricã, ci dau viaþã unui spectru nuanþat,
policrom, în care exagerãrile depreciative sunt echilibrate de reacþii asemãnãtoare în celãlat sens. Oricum, punctul de plecare pentru articularea unei imagini
pozitive îl reprezintã cîºtigarea încrederii în propriile forþe, combãtînd astfel ideea
cã „nu suntem buni de nimic“ (ibidem, p. 255). În acest proces de reaºezare valoricã românii sunt ajutaþi de funcþia compensatoare a istoriei, îndeosebi de afirmarea originii latine, element vital al discursului cultural din Transilvania primei
jumãtãþi a secolului al XIX-lea (ibidem, p. 273), alãturi de tema salvãrii Europei
creºtine în Evul de mijloc din faþa invaziei pãgînismului otoman.
Auto-imaginea pozitivã se întregeºte cu o serie de atribute cu caracter difuz,
asociate în special þãranului român, potrivit concepþiei care susþinea localizarea
autenticei identitãþi naþionale în spaþiul ruralului. Virtuþi precum inteligenþa,
bunãtatea, modestia, ospitalitatea, buna cuviinþã conjugate cu seriozitatea, spiritul de mãsurã ºi, mai ales, rãbdarea completeazã portretul unui popor paºnic ºi
bun, construind, într-un univers etnopsihologic de facturã herderianã, imaginea
unui rural idealizat ce absoarbe esenþa românismului. Alte argumentaþii ale logicii autoapreciative ce controleazã inferenþele imaginarului social evocã numãrul
mare al românilor (expresie a formulei suntem un popor mare, numeros ºi puternic), limba ca liant identitar esenþial ºi rolul cãlãuzitor al bisericii (trangresînd
divergenþele confesionale dintre ortodocºi ºi uniþi).
Construind o imagine de sine polemicã, ofensivã, românii ardeleni o încarcã cu un naþionalism organic (ibidem, p. 399), ca replicã la imaginea deformatã
elaboratã de „celãlalt“. Rãspunzînd unei ardente necesitãþi de autoidentificare
onorantã în confruntarea cu strãinii ce ne doreau pierzania, portretul imaginar
etnonaþional a dobîndit în toatã aceastã perioadã o funcþionalitate ce asigura coe-
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ziunea ºi emergenþa segmentelor sociale româneºti spre o þintã tot mai clarã ºi
mai stringentã: emanciparea naþionalã ce legitimeazã afirmarea unui destin autonom ºi roditor.
Deºi fixatã doar asupra unui spaþiu regional — cel transilvãnean — ºi asupra unei perioade limitate de timp — secolul afirmãrii identitãþii naþionale —,
cartea lui S. Mitu ne oferã, prin instrumentalizarea resurselor conceptuale ºi
metodologice ale imagologiei, deschiderea spre spaþiul mai larg naþional, invitînd
la un dialog comparativ ºi punctual-tematic, atît în perspectivã transversalã (cu
celelalte provincii extracarpatice), dar ºi longitudinalã (realizat în diverse epoci
istorice). Multe din nucleele imaginare reperate de istoricul clujean se regãsesc
în portretele anterioare selectate în acest capitol, sugerînd ideea unei omogenitãþi la nivelul reprezentãrilor sociale, în stratul duratei lungi istorice, a întregului
þesut social românesc. Mai acutizate ºi trãite cu intensitatea luptei continue pentru cauza naþionalã, identificãrile românilor ardeleni par, astfel, a se întîlni cu cele
ale românilor din Principate ºi a prefigura o uniune mentalã profundã, organizatã dupã o logicã imaginarã specificã, ce anticipeazã fericita uniune politicã.
Spre deosebire de volumul lui S. Mitu, ce se plaseazã în aria de investigaþie
a imagologiei istorice, cercetãrile Luminiþei Iacob (1995, 1998, 1999) mobilizeazã achiziþiile metodologice ale imagologiei psihologice în sfera etnopsihologiei.
Astfel, autoarea urmãreºte cum au receptat modernizarea actorii sociali principali
ai diverselor epoci istorice, cum au trãit-o, dar mai ales cum s-au autoperceput ºi
autodefinit sub presiunea prefacerilor modernizãrii, participînd la procesul alchimiei identitare. Continuînd o strãdanie anterioarã de inventariere a lucrãrilor
româneºti purtãtoare de etnoimagini, în cadrul cãreia realizase o primã eºantionare discursivã, etnopsihologul ieºean construieºte un cadru al dezbaterii identitare în care sunt aduse laolaltã vocile cele mai influente în lansarea interogaþiilor
asupra specificului naþional, de la D. Cantemir pînã la contemporaneitatea imediatã. În selecþia discursivã realizatã sunt reþinute 224 de titluri distribuite pe trei
perioade distincte (39 pînã în 1920, 104 în perioada interbelicã ºi 81 dupã cel
de-al doilea rãzboi mondial), semnate de 132 de personalitãþi de prim-plan ale
ºtiinþei ºi culturii naþionale (Iacob, 1995, pp. 87–173). Dintr-un unghi de abordare al lucrãrilor selecþionate deopotrivã axiologic ºi argumentativ, L. Iacob a formulat o serie de ipoteze de lucru (ibidem, pp. 35–36), cãrora le-a verificat validitatea. Astfel, în primul rînd, autoarea anticipeazã identificarea unui cadru
referenþial precis delimitat al autoetnoimaginilor, cu rol explicativ, dupã cum, în
al doilea rînd, presupune cã ruptura istoricã postbelicã se va regãsi într-un clivaj
corespondent al cadrului referenþial. Într-un al treilea registru ipotetic al cercetãrii se anticipeazã întîietatea unor valori corespunzãtoare satisfacþiei afective (de
genul „umanism“, „armonie interioarã“, „generozitate“) ºi, în sfîrºit, se considerã
cã reprezentãrile sociale asociate autoidentificãrii etnice vor fi ghidate de etnocentrism.
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Prelucrînd 2827 de judecãþi axiologice bazate pe 696 de contexte argumentative ºi mergînd pe firul acestor teme ipotetice, L. Iacob remarcã, în privinþa
cadrului referenþial, cã actorii dezbaterii identitare au optat cel mai frecvent pentru trei dintre domeniile discursive („omul“, „societatea“, „cultura“), ce devin
adevãrate nuclee tematice fundamentale, de la care derivã domenii narative
secundare, cu o prezenþã semnificativã, cum ar fi „istoria“, „þãranul“, „folclorul“.
Apoi, toate reperele care ordoneazã discursul public par a intra în categoria permanenþelor istorice, explicînd „de ce opþiuni axiologice cu caracter etnopsihologic aparþinînd trecutului imediat trimit spre aceste criterii, la fel ca ºi cele exprimate acum aproape 300 de ani de Cantemir“ (ibidem, p. 42). Se pune în evidenþã, în urma acestor evaluãri, cã mobilitatea cadrului referenþial e „lentã ºi nespectaculoasã“ (ibidem, p. 43), nefiind afectatã decît la suprafaþã de clivajele istoriei.
Iatã cum, transgresînd epoci ºi mutaþii abrupte socio-istorice, aceste repere
identitare configureazã un profil durabil al realitãþii mentale româneºti, structuratã conform ierarhiei referenþiale de mare stabilitate identificate, ce se pliazã pe
imperativele unei durate lungi specifice.
În privinþa dimensiunii axiologice a autoetnoimaginilor, aplicînd grila valoricã a lui M. Rokeach (1973) în analiza discursurilor, autoarea a creat un portret
axiologic global care indicã preponderenþa valorilor acþiunii („inteligenþã“, „imaginaþie“, „orizont larg“, „curaj“, „încredere în forþele proprii“), urmate de valorile de relaþie („dragoste“, „mãsurã“, „bunã dispoziþie“), valorile de autorealizare („înþelepciune“, „realizãri deosebite“) ºi, în final, valorile de satisfacþie afectivã (deºi cu valoarea „apropiere de naturã ºi de artã“ puternic autoperceputã, dar
cu celelalte valori din aceeaºi categorie mai modest prezente — „armonie interioarã“, „umanism“, „generozitate“) (ibidem, pp. 60–61). Totodatã, structura
esenþialã a reprezentãrilor sociale, responsabilã de conturarea autoetnoimaginilor amintite, e orientatã de perspectiva preponderent paseistã de raportare la propriul cadru de referinþã etnopsihologic, dar ºi de ceea ce autoarea numeºte „compromisul prin ambivalenþã“ (ibidem, p. 69) faþã de repertoriul axiologic propus
(regãsit în formule de genul potenþial deosebit, realizare deficitarã).
Fãrã sã-ºi propunã explicit o validare a modelului temporal triadic al lui
F. Braudel, concluziile finale ale studiului Luminiþei Iacob îi reafirmã veracitatea:
„Rezultatul pare sã confirme cã schimbãrile de substanþã la nivelul caracterologiei etnice — ºi cu atît mai mult în planul reprezentãrii ei — stau sub semnul
duratei lungi (subl.ns.) istorice, chiar dacã fenomenologia social-istoricã poate
încorpora schimbãri radicale. Atemporalitatea acestui gen de imagini s-a confirmat încã o datã. Ea indicã faptul cã în construcþiile mentale de acest gen este predilect angajatã dimensiunea secularã a identitãþii etnice, în raport cu cea momentanã“ (ibidem, pp. 179–180).
În anii din urmã, L. Iacob a rafinat proiectul sãu de cunoaºtere a imaginarului identitar naþional. Astfel, într-o primã etapã, etnopsihologul ieºean a reunit
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un demers din perspectivã eticã asupra a „ceea ce suntem“, analizînd un text
antropologic clasic care viza o descriere a caracterului naþional al românilor,
redactat de R. Benedict (Iacob, 1998), urmat mai apoi de o nouã sintezã a studiilor sale de imagologie psihologicã din ultimul deceniu, reconfiguratã prin operaþionalizarea unei serii de procedee statistice avansate de prelucrare a datelor
(Iacob, Lungu, 1999).
Toate aceste abordãri ilustreazã maturizarea demersului imagologic la noi,
precum ºi conºtientizarea faptului cã imagologia nu se poate exersa dintr-o perspectivã disciplinarã singularã, ci doar într-o manierã interdisciplinarã. Înscriindu-se într-o asemenea tendinþã, în anii din urmã au apãrut mai multe volume
consistente explicit imagologice, care au fost realizate fie de scriitori, sau oameni
de litere (Vighi, 1998; Mazilu, 1999), istorici (Nicoarã, Nicoarã, 1996; Nicoarã,
1997a, 1997b), sau antropologi (Oiºteanu, 2001; Corlan-Ioan, 2001). Devenitã o
cale privilegiatã de studiere a imaginarului identitar datoritã substanþialelor
resurse de cunoaºtere mobilizate, lectura imagologicã ne va oferi principalul
suport metodologic ºi conceptual în demersul explicativ propus în cadrul secþiunii aplicative, unde vom descrie cercetãrile de teren în care ne-am angajat.
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4. Memorie ºi identitate

4.1. Memoria socialã ca nucleu al definiþiilor
identitare
Aºadar, dupã ce am parcurs cele douã registre de configurare a identitãþii,
dupã ce am lãmurit metabolismul subiectivitãþii sociale, prin studierea rolului ºi
resurselor angajate de conceptele de mentalitate — în cadrul ºcolii de istorie a
mentalitãþilor —, imaginar — în cadrul ºcolilor imagologice — ºi stereotip naþional, în cadrul paradigmei reprezentãrilor sociale, dupã ce am urmãrit succesiunea chipurilor românitãþii îngemãnate în ultimul secol ºi înþelegînd, totodatã, cã
subiectul identitar este în primul rînd o construcþie socialã, sã privim înspre ceea
ce îi asigurã combustia neîntreruptã. Ne vom îndrepta, în consecinþã, cãtre acel
rezervor de amintiri referenþiale, imagini sensibile, tãceri mocnite, strigãte de
izbîndã sau de deznãdejde care au prefigurat un portret colectiv, mereu reînnoit
ºi reînsufleþit de acest miez mereu viu al subiectivitãþii de grup reprezentat de
memoria socialã. Cãci vom aprecia, de acum înainte, memoria socialã ca principala resursã care modeleazã identitãþile colective.
De asemenea, ne vom preocupa investigarea unei cãi particulare 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. Aceastã abordare specificã ne va
cãlãuzi conceptual ºi metodologic în prima parte a cercetãrii de teren ce compune proiectul de faþã.
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Se cuvine subliniat, de la bun început, cã identitatea ºi memoria sunt douã
concepte corelate, care se hrãnesc reciproc ºi care se restructureazã neîntrerupt
sub presiunea istoriei ºi societãþii. 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. P. 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 mai multe nivele de articulare a memoriei individuale. În primul rînd, sociologul francez evocã protomemoria sau memoria subteranã, adînc infiltratã în structura mentalã a individului, cea despre care nu se
poate vorbi, reunind cunoaºterea implicitã ºi ansamblul experienþelor cele mai
rezistente împãrtãºite de membrii unei societãþi. Acest prim registru al memoriei
este alcãtuit din urmele, amprentele ºi condiþionãrile constitutive ale ethosului care
nu mai gãsesc calea verbalizãrii. El este format din amalgamul mental internalizat
sub forma habitusului, conturat de P. Bourdieu (1970/1973, 1979, 1980/1999),
constituind o prezenþã a trecutului ºi „nu memoria trecutului“ (Bourdieu, 1997,
p. 251), o memorie anoeticã, inconºtientã, proceduralã. Datoritã unei asemenea
memorii putem sã recurgem la automatismele comportamentale adaptative, de la
învãþarea unor simple gesturi maºinale, precum salutul adresat unui cunoscut —
pe care-l realizãm fãrã a ne mai gîndi la adecvarea expresivitãþii gestuale —, pînã
la interiorizarea unei conduite sociale întemeiate pe supunere ºi conformism, sau
dimpotrivã, pe impunere ºi subordonarea celuilalt, în funcþie de capitalul social
moºtenit ºi de patternul atitudinal însuºit în cadrul socializãrii primare.
Apoi, în al doilea rînd, J. Candau precizeazã rolul memoriei propriu-zise sau
de nivel înalt, formatã îndeosebi dintr-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, reunind în egalã
mãsurã elemente de cunoaºtere, credinþe, senzaþii ºi sentimente.
În al treilea rînd, un registru vital al memoriei este format din metamemorie, ce constituie deopotrivã reprezentarea pe care fiecare individ ºi-o face despre
propria sa memorie, devenind un mod de a dialoga cu propriul trecut, dar ºi o
explicitã construcþie a identitãþii, transformîndu-se într-un fel de memorie
revendicatã.
Dacã primele douã categorii exprimã în mod direct o facultate a memoriei,
metamemoria are rolul unei reprezentãri a acestei facultãþi. Dar dacã o asemenea
memorie triadicã poate fi stabilitã la nivelul individului, la nivelul grupurilor sau
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al societãþii tipologia de mai sus se cuvine aplicatã cu precauþie. Dificultatea
constã mai ales în identificarea 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, prin
intermediul invocãrii unor comemorãri, aniversãri sau personalitãþi de
prim-plan. Interpretarea pe care o conferim acestei memorii naturale este, însã,
construitã social. Memoria socialã este, deci, o metamemorie, adicã o reprezentare socialã complexã, ºi nu un dat socio-cultural. Iatã cum cele douã teorii asupra
identitãþii analizate în debutul prezentei lucrãri — substanþialiste ºi interacþioniste — se rãsfrîng ºi în înþelegerea conceptului de memorie individualã sau
colectivã, maniera de lecturã interacþionist-culturalistã devenind prioritarã.
La capãtul unei astfel de delimitãri, ºi conservînd de-acum accepþia interacþionistã asupra memoriei sociale, vom putea înþelege punctul de vedere teoretic al iniþiatorului studierii sistematice a fenomenelor de memorie colectivã,
M. Halbwachs, care ºi-a construit propria teorie în „Les cadres sociaux de la
mémoire“ („Cadrele sociale ale memoriei“) (Halbwachs, 1925/1994), dar ºi în „La
mémoire collective“ („Memoria colectivã“) (Halbwachs, 1950/1980). Teza principalã a viziunii psihosociologului francez ar putea fi rezumatã în afirmaþia: spiritul reconstruieºte amintirile sub presiunea societãþii, subliniere ce evocã tocmai
rolul 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 carte ce 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 (Ricoeur, 2000/2001, p. 148).
Dacã ar fi sã rezumãm orizontul de semnificaþii al conceptului aºa cum a
fost conturat de M. Halbwachs, s-ar cuveni sã reþinem cã memoria socialã
reuneºte într-o sintezã alchimicã, proprie elaborãrilor sociale, memoriile personale ale membrilor unui grup ºi joacã rolul unei funcþii simbolice, în care tiparul
ordonator al re-amintirii îl constituie limba ºi categoriile gîndirii, ambele reprezentînd construcþii colective esenþiale. Apoi, deºi memoria este o entitate polimorfã, pluralã, înþelesurile atribuite evenimentelor ºi personalitãþilor convocate
din rezervorul de amintiri comunitare sunt întotdeauna particulare, se modeleazã dupã chipul societãþii respective, iar sensul unui fapt exemplar derulat în trecut are rezonanþe semantice ºi afective diferite în societãþi diferite. Vom înþelege,
astfel, mai limpede de ce existã o diferenþã considerabilã în reconfigurarea imaginarã a cuceririi Americii ºi a actorului central al acestei aventuri istorice de proporþii, dupã cum reconstituirea memorialã este realizatã de cãtre autohtonii din
America Latinã sau de cãtre urmaºii conchistadorilor spanioli.
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De asemenea, 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, personaje emblematice. Cadrele sunt amintiri dominante ºi durabile, încãrcate cu o mare dozã afectivã ºi capabile sã antreneze o remarcabilã energie colectivã, motiv pentru care memoria socialã este prescriptivã, devenind un
model de valorizare ºi jucînd rolul unei pedagogii comunitare. Totodatã, memoria
socialã este selectivã, cãci se regrupeazã mereu în funcþie de ordinea de zi a
actualitãþii. Astfel, grila de lecturã a prezentului stabileºte ce „pagini“ ale trecutului se cuvin „citite“, precum ºi înþelesurile ce se atribuie acestuia. Pe de altã
parte, remodelãrile pe care le angajeazã se efectueazã în corelaþie cu dinamica
socialã mai largã, iar modificarea neîntreruptã a societãþii conduce la modificarea
continuã a structurii cadrelor. Nu în ultimul rînd, uitarea devine una dintre formele privilegiate ale organizãrii memoriei sociale, asigurînd o deschidere, un
teritoriu ce poate fi reînnoit, dar care ºi înãbuºã, ascunde în profunzimi inconfortul unei ratãri (Neculau, 1999, p. 57).
Structurarea memoriei în funcþie de culturã ºi interese — ambele elaborate
social — a fost argumentatã de F.C. Bartlett (contemporan lui M. Halbwachs), dar
ºi de adepþii construcþionismului social (M. Billig, D. Edwards), care accentuau
rolul vital al limbajului în organizarea ºi în reorganizarea memoriei.
S. Chelcea (1996, pp. 113–114), pornind de la o lucrare mai tîrzie a lui
M. Halbwachs (1941), sistematizeazã legile care regleazã memoria grupului
amintite de sociologul francez ºi descrie legea concentrãrii, regãsitã în înclinaþia
de a localiza în acelaºi spaþiu mai multe evenimente ce nu au nici o legãturã între
ele; apoi legea fragmentãrii, care implicã despãrþirea unei amintiri dintr-un nucleu
iniþial în mai multe elemente componente, fiecare fiind localizat diferit; ºi legea
duplicitãþii, ce poate conduce la situarea în douã localitãþi a aceluiaºi eveniment
desfãºurat într-un trecut foarte îndepãrtat. La acest ansamblu triadic gîndit de
M. Halbwachs, psihosociologul bucureºtean adaugã o nouã lege, legea similitudinii acþiunilor, prin atribuirea aceluiaºi mod de acþiune original mai multor personaje din perioade istorice îndepãrtate. Într-un studiu de antropologie culturalã ºi
istorie oralã, S. 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 care 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 din Banat
din secolul al XVIII-lea, familiilor bãnãþene, indiferent de etnia lor, din secolul al
XIX-lea care sunt nevoite sã întemeieze noi aºezãri, dar ºi celor ce aveau sã înfrunte cu aproape o jumãtate de secol în urmã pustietatea Bãrãganului.
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Studiind într-un cadru mai restrîns raporturile dintre individ ºi mediul sãu
familial, A. Muxel (1996) a identificat patru funcþii ale memoriei grupale: funcþia
ereditarã, de conservare ºi transfer a istoriei grupului; cea afectivã, de reînsufleþire a trecutului conform sensibilitãþilor prezentului; funcþia reflexivã, de evaluare criticã a trecutului, prin intermediul acelei metamemorii evocate la începutul
subcapitolului nostru — prin care se negociazã semnificaþiile din registrul lui
ceea ce a fost în raport cu „definiþii sociale ale realitãþii“ prezente, pentru a prelua formula lui P.L. Berger ºi T. Luckmann (1966/1999)—; precum ºi funcþia
proiectivã, de construire a unui proiect de viaþã adaptat constrîngerilor, dar ºi
oportunitãþilor societãþii, pe baza unui rezervor de memorie colectivã împãrtãºit.
Nefiind doar o conservare pasivã a trecutului, memoria socialã este totodatã ºi teritoriul pe care se articuleazã acele revelatoare de identitate reprezentate
de discursurile 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.

4.2. Cadrul teoretic al abordãrii proprii istoriei orale
Devenitã o cale de democratizare a lecturii socialului prin înlesnirea accesului la vocile sale tãcute, la cei ce n-au avut glas în istorie, istoria oralã se întemeiazã pe o importantã tradiþie moºtenitã de la sociologia empiricã americanã a
anilor 1920–1930, ilustratã îndeosebi prin realizãrile ªcolii de la Chicago. Întrucît acest tip de lecturã asupra socialului constituie astãzi o direcþie de studiu în
plinã expansiune, vom înfãþiºa, în prima parte a prezentului subcapitol, un portret în miºcare al afirmãrii disciplinei, centrîndu-ne apoi pe resursele sale metodologice cele mai importante.
Cei ce au iniþiat noua abordare au fost doi reprezentanþi marcanþi ai noii
sociologii: W.I. Thomas ºi F. Znaniecki (1918–1920/1998), care au publicat la
începutul secolului XX cele cinci volume din „Þãranul polonez în Europa ºi
Statele Unite“ („The Polish Peasant in Europe and America“), deschizînd calea
unor contribuþii ulterioare foarte consistente, nu numai în domeniul migraþiilor,
rezumate în sinteza foarte influentã în epocã, semnatã de R.E. Park ºi
E.W. Burgess (1921) ºi reluatã prin studii de teren de cãtre L. Wirth (1928, 1938).
Fãrã sã refuze resursele metodologice ale abordãrii tradiþionale, cantitative,
W. Thomas ºi F. Znaniecki propuneau totodatã o lecturã nuanþatã a socialului
prin intermediul istoriilor vieþii (the stories of life), 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 indivi179

duale definitorii formate în contextul istoric ºi social al vremii ºi societãþii respective, transformîndu-se într-o materie primã de neînlocuit a cunoaºterii retrospective. Autorii au investigat conþinutul a 764 de scrisori expediate de þãranii
polonezi ce au emigrat în Statele Unite, trimise cãtre familiile lor din Europa.
Privite ca o datorie socialã cu caracter tradiþional, scrisorile ceremoniale vizeazã
conservarea ºi întãrirea solidaritãþii familiei în condiþiile separãrii membrilor ei
ºi parcurg un flux narativ care se pliazã pe anumite tipare discursive implicite, în
care se reitereazã, fie ºi simbolic, nevoia de unitate a familiei. Seria de scrisori
Jablokowski sau Kukielka constituie exemple grãitoare ale descompunerii ºi
recompunerii modurilor de viaþã tradiþionale, prin descrierea raportãrii la noul
mediu integrator, la noile grupuri profesionale ºi etnice, prin urmãrirea atitudinii faþã de familie, cãsãtorie, moarte ºi „destin“. Deºi fragmentare ºi subiective,
acest tip de documente îngãduie o lecturã mai adîncã a socialului, efectuatã în
condiþii naturale, ºi restituie autenticitatea strategiilor identitare individuale ºi
colective.
Dezvoltînd o sociologie a praxisului, istoria oralã îºi îndreaptã atenþia ºi asupra elementelor nevãzute din cadrul unui studiu tradiþional ºi se intereseazã mai
puþin de regularitãþile statistice, cît de aspectul interacþional al negocierii identitare. Recuzatã de cãtre sociologia cantitativã din Statele Unite, istoria oralã va
cunoaºte o însemnatã ascensiune europeanã prin reîntoarcerea lui F. Znaniecki în
Polonia ºi prin interesul arãtat de o serie de cercetãtori de la centrele universitare
din Varºovia, Cracovia ºi îndeosebi Poznan. Aici, în cadrul Institutului de Sociologie
pe care l-a patronat, F. Znaniecki a organizat un concurs cu premii pentru colectarea unor memorii muncitoreºti, care au stat la baza redactãrii volumului editat
în 1931 de Jakob Wojciechowski, Autobiografii muncitoreºti. O asemenea abordare,
care recurgea la culegerea unor biografii sociale, a dobîndit o pondere considerabilã în cercetarea polonezã interbelicã, motiv pentru care a fost cunoscutã ºi sub
numele de metoda polonezã. Astfel, în acest interval, Institutul de Economie
Socialã a adunat 774 de biografii ale unor ºomeri, dupã cum Institutul Polonez de
Culturã Ruralã a strîns în arhivele sale 1544 de autobiografii þãrãneºti. Mai mult,
ºi în perioada postbelicã s-a continuat aceastã tradiþie în Polonia, colectîndu-se
aproape 25000 de autobiografii (apud Chelcea, 2001, p. 259).
În þara în care 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 A. Nevins la Universitatea Columbia, un
spaþiu academic privilegiat, ce a gãzduit numeroase proiecte generoase interdisciplinare, ºi în care ºcoala difuzionistã creatã de F. Boas a rodit mai apoi în abordãrile culturaliste atît de influente ale lui R. Benedict ori M. Mead. Prin realizarea primului centru de cercetare sistematicã a istoriei orale în anii ’50 (Oral
History Office), A. Nevins instituþionaliza direcþia de studiu ºi înzestra comunitatea ºtiinþificã americanã cu posibilitatea de a recupera memoria colectivã a unei
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þãri cu o istorie foarte scurtã, transformînd mãrturia personalã într-un patrimoniu identitar esenþial. Este perioada în care ºi alte universitãþi aratã deschidere
faþã de aceastã abordare, întemeindu-ºi propriile departamente specializate (cele
mai cunoscute fiind Universitãþile Texas ºi Berkeley).
Legãturile fireºti — datoritã specificului metodologic — cu antropologia
culturalã se consolideazã. Astfel, oamenii obiºnuiþi abordaþi de cercetãtori devin
martorii capabili sã reþinã, în cadrul unui concentrat discursiv ingenuu, multe
lumi sociale pe cale de dispariþie. Cele mai grãitoare exemple ale acestui tip de
studiu pot fi regãsite în cartea lui T. Kroeber (1961), în care se urmãreºte destinul dramatic al ultimilor supravieþuitori indieni concentraþi în rezervaþii, sau în
volumul des invocat de antropologi (Lévi-Strauss, 1948, p. 330) al lui
D.C. Talayesva (1941/1959), prin descrierea unei autobiografii realizate de un
indian Hopi. Dar metoda biografiilor încruciºate a devenit binecunoscutã o datã cu
publicarea unei cãrþi ce a avut un ecou semnificativ, ºi nu numai în mediul academic: „Copiii lui Sanchez“ („The children of Sanchez“), de cãtre O. Lewis
(1961/1978), în care este zugrãvitã povestea unei familii proletare din Ciudad de
Mexico. Propunîndu-se parcurgerea celor cinci biografii ale membrilor unei astfel de familii de condiþie modestã, autorul descrie o „culturã a sãrãciei“, care se
contrapune „culturii culte“, privilegiat studiatã în cercetãrile sociale ºi istorice.
Printr-un asemenea tip de lecturã asupra socialului se recupereazã tradiþia oralã a
unor comunitãþi de plan secund, în care dezmoºteniþii oraºelor, oamenii obiºnuiþi,
„uitaþii istoriei“ scot la ivealã concentratul de memorie sensibilã al unei lumi care
altfel ar fi rãmas ignoratã sau cunoscutã deformat de cãtre cultura elitei.
Începînd cu 1959, istoria oralã americanã cunoaºte o ascensiune remarcabilã. Se pot identifica deja 89 de centre de cercetare în 1965, 316 în 1973 ºi peste
500 în prezent, dar se înregistreazã ºi o tendinþã de continuã specializare internã: apar practicieni ai istoriei orale în cadrul societãþilor ºtiinþifice locale, sindicatelor, grupãrilor religioase, muzeelor ºi bibliotecilor. Metodologia se
reînnoieºte ºi autonomizeazã continuu, iar în 1967 apare ºi o asociaþie profesionalã reprezentativã: American Oral History Association. De altfel, dupã anii ’50 ºi
tehnicile de culegere a biografiilor au evoluat semnificativ, îndeosebi datoritã
folosirii magnetofonului, ºi mai apoi a reportofonului ºi chiar, în anii din urmã, a
tehnicilor video. Pe aceastã cale, chiar ºi subiecþi cu un capital educaþional mai
modest pot fi recuperaþi discursiv, ajungînd sã relateze dezinhibat, cu o mare
naturaleþe, propriile experienþe referenþiale.
Noul demers s-a impus curînd ºi în Canada, îndeosebi în regiunea Quebec,
unde exista deja o importantã disputã simbolicã interculturalã între comunitãþile francofone ºi anglofone. Minoritatea francofonã a recurs la acest gen de
microistorie cu un scop legitimant: prin regãsirea vocilor pline de vitalitate ale
oamenilor obiºnuiþi de aici se recompunea, de fapt, o istorie fondatoare, care
substituia marea istorie politicã, ce a avut un rol stigmatizant. Cel mai important
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centru de studii din zona canadianã s-a format la Universitatea Laval, unde
iniþiativele sociologilor ºi istoricilor s-au concentrat asupra unui asemenea
proiect recuperator, în care protagoniºti principali au fost F. Dumont, J. Hamelin
ºi N. 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 Quebec, de strategiile de formare a conºtiinþei
istorice ºi a conºtiinþei naþionale ºi, nu în ultimul rînd, de felul în care sunt interiorizate categoriile sociale de apartenenþã sau non-apartenenþã, punînd astfel în
discuþie ºi redimensionînd teoriile identitãþii sociale.
În Marea Britanie disciplina se instituþionalizeazã la începutul deceniului
opt al secolului XX, 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 sunt 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 rãmîne sinteza lui P. Thompson (1988): „Vocea trecutului. Istoria
oralã“ („The voice of the past. Oral History“), în care sunt reunite sub forma
unui bilanþ metodologic cele mai importante exigenþe ale unei cercetãri de teren
specifice, alãturi de o colecþie de interviuri nondirective.
Spaþiul ºtiinþific francofon european nu a rãmas, de asemenea, impasibil la
dezvoltarea istoriei orale. Universitãþile cele mai permeabile la noile concepte ºi
metodologii vor fi cele de la Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Paris VI, Rennes. Astfel,
un rol de prim-plan l-a jucat colectivul de cercetare al Universitãþii din Lille, care
a investigat fenomenele de coagulare comunitarã ºi raporturile de dominare
inter-grupalã din regiunile nordice ale Franþei. Reprezentanþii cei mai însemnaþi
ai ºcolii franceze de istorie oralã sunt: P. Joutard (1977), care a studiat permanenþele ºi variaþiile memoriei camisarzilor, I. ºi D. Bertaux (1976), preocupaþi de ucenicia brutarilor ºi migraþii, D. Schnapper (1987/1997), interesatã în studierea arhivelor orale ale securitãþii sociale sau a anumitor categorii identitare minoritare,
A. Burguière (1975/1978, 1988/1999, 1993), J. Goy (1974) ºi J. Ozuf (1993), care
s-au concentrat asupra reperelor subiectiv-discursive în percepþia timpului cotidian, a timpului istoric ºi a fenomenelor de tranziþie socialã. În ultimele decenii
s-au publicat ºi cîteva sinteze tematice importante, avîndu-i ca autori pe P. Lejeune
(1975), J. Pennef (1990), J. Goy (1995) ºi D. Bertaux (1997), care lãmuresc resursele metodologice ºi conceptuale pe care istoria oralã le poate mobiliza.
Alãturatã firesc ºi identificatã uneori cu studierea biografiilor sociale, istoria
oralã este privitã ca o alternativã metodologicã fertilã la cercetãrile cantitativiste,
oferind ºansa recuperãrii bogãþiei experienþei umane. Militînd împotriva secãtuirii imaginaþiei sociologice, N. Elias (1991, p. 60) propune, de altfel, valorificarea
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acestui gen de studiu calitativ, prin care sociologul îºi poate regãsi calitatea de
artizan intelectual (Mills, 1959/1975, pp. 281–321), adicã de cercetãtor inovativ,
care poate merge dincolo de inferenþele statistice rigide.
S-au organizat în anii din urmã ºi o serie de colective de cercetare ce urmãresc utilizarea abordãrii biografice în sociologie, precum grupul de studii de la
Maison des Sciences de l’Homme, patronat de acelaºi nucleu intelectual de la
École des Hautes Études en Sciences Sociales, apropiat ªcolii de la Annales. Aºa
cum sublinia principalul ei animator, D. Bertaux (1997), studiul biografiilor
sociale deschide calea unei etnosociologii care valorificã povestea vieþii ca o formã
simbolicã ce se bazeazã pe rememorare, în care evenimentele reper ale vieþii sunt
readuse în miezul fluxului narativ „aºa cum au fost trãite, memorate, totalizate“
(Bertaux, 1997, p. 18). Perspectiva etnosociologicã presupune mutarea accentului nu atît asupra povestirii ca realitate discursivã, cît asupra naraþiunii ca ºi concentrat al unei lumi sociale, centratã pe un context specific, pe o categorie de
situaþii anume, pe actorii ce le animã. Studiind povestea celor care s-au fãcut
brutari, D. Bertaux urmãreºte, în cheia istoriei mentalitãþilor, ce practici recurente supravieþuiesc dinamicii sociale ºi istorice imediate, ce logici de acþiune îi
determinã pe oameni sã opteze pentru o anumitã profesie, pentru un anumit
mod de viaþã, ºi, implicit, pentru anumite valori. De aceea, etnosociologia pe care
ne-o propune autorul francez vizeazã trei registre distincte: unul exploratoriu, în
care se deschide un teren, înþelegînd cã într-o astfel de viziune terenul se construieºte neîncetat, în timpul cercetãrii, unul explicativ, în care, prin intermediul
tehnicilor de cercetare proprii sociologiei ºi antropologiei culturale, se recurge la
o manierã analiticã de investigare a realitãþii sociale, ºi, în sfîrºit, unul expresiv,
prin care actorii sociali angrenaþi într-un scenariu de viaþã îºi lasã urmele sensibile, dar ºi intelectuale, ale cãlãtoriei lor existenþiale. Termenul, contariant la
prima vedere, propus de D. Bertaux reprezintã conjugarea tipului de cercetare de
teren proprie antropologiei culturale — sau etnologiei, în tradiþia francezã a acestui concept — cu un obiect de studiu construit în manierã sociologicã. De altfel,
particula etno nu semnificã invocarea unei anumite comunitãþi etnice, cît coexistenþa într-o societate a mai multor lumi sociale, care dezvoltã o culturã specificã.
Prin urmare, brutarii investigaþi de autorul francez devin o categorie socialã distinctã, care îºi elaboreazã propriile traiectorii identitare, iar povestirile permit o
mai bunã circumscriere a obiectului de studiu ºi o cunoaºtere din interior a
dimensiunii sociale a parcursurilor de viaþã. Stimulînd, aºadar, imaginaþia sociologicã în comparaþie cu anchetele pozitive pe bazã de chestionar, aceastã abordare investeºte un maximum de reflecþie teoreticã ºi minimum de proceduri ºi tehnici (Chelcea, 2001, p. 266).
Recunoaºterea rolului important jucat în sociologie de cãtre biografiile
sociale s-a produs ºi cu ocazia unor importante momente de bilanþ, precum cel
de-al IX-lea Congres Mondial de Sociologie de la Uppsala, din 1978, în care
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metoda biograficã a ocupat un loc de prim-plan, sau al XIII-lea Congres Mondial
de Sociologie de la Madrid, din 1990, în care a existat o secþiune de istorie oralã
coordonatã de D. Bertaux, printre participanþi numãrîndu-se ºi P. Thompson, dar
ºi C. Javeau (Belgia), J. Goy (Franþa) sau M. Marciati (Italia).
O cale de cercetare foarte frecventatã în anii din urmã este cea a genealogiilor
sociale comparate, de tipul celor realizate ºi în România în anii 1991–1993 de cãtre
D. Bertaux. O asemenea metodã „are avantajul abordãrii calitative, dar puterea de
generalizare oferitã de ancheta cu chestionar pe eºantioane reprezentative“
(Bertaux, 1991, apud Chelcea, 2001, p. 261). De exemplu, descriind procesul mobilitãþii sociale din regiunea Quebec, autorul dezvãluie strategiile pe termen lung din
cadrul familiei, construirea unui anumit status social de cãtre narator, raportul dintre istoria mare, naþionalã ºi politicã ºi istoria micã, personalã ºi familialã.
Recuperînd 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 remarcabilã de relevare a cadrelor sociale ale memoriei, în jurul cãrora se
articuleazã alchimiile identitãþii. Aºa cum sublinia T. 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 sociologului 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, pp. 1317–1321). 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 individului în
arena vieþii, dar ºi grupurilor mai ample care au participat la modelarea destinului personal. Fiind un discurs esenþialmente întemeietor (Vultur, 1998, p. 205),
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.
Dar care sunt mecanismele interne implicate în ordonarea procesului
re-amintirii? 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 despre
sine prezentã: eul trecut se adapteazã neîncetat la eul actual, pentru a prelua sintagmele lui M. Ross (1989). Individul realizeazã o neîntreruptã reevaluare a eului
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pentru a-i asigura echilibrul ºi coerenþa, concretizate într-o imagine de sine favorabilã. Mai mult, construind o poveste a vieþii, subiectul îºi mobilizeazã acea
înclinaþie geneticã pentru înþelegerea ºi istorisirea povestirilor pe care o evoca
J. Bruner (1986), cea prin care se poate dobîndi acel sens hotãrîtor al vieþii, amintit de B. Bettelheim (apud Boncu, 1996, pp. 148–149). Relatînd amintirile reunite în discurs retrospectiv împãrtãºite de cei ce au trãit experienþa lagãrelor de
concentrare, ni se oferã o cheie pentru înþelegerea întîmplãrilor plasate într-un
orizont (axiologic, în primul rînd) mai larg, ce lumineazã specific bilanþul. De
altfel, urmãrind modul de clarificare al sinelui în acest joc social, K. ºi M. Gergen
introduc termenul de 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 dobîndeºte 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). Subiecþii îºi privesc propriul trecut adunat în jurul unui flux existenþial,
asemenea unei curgeri într-o albie trasatã de destinul asumat, configurînd ceea
ce P. Bourdieu numea iluzia biograficã (1980/1999). Un astfel de exerciþiu narativ presupune o povestire cu sens, cu început ºi secvenþe închegate, care ascunde
o „logicã în acelaºi timp retrospectivã, o consistenþã ºi o constanþã (…) între stãrile succesive constituite astfel în etape ale unei dezvoltãri necesare“ (Bourdieu,
1980/1999, p. 59). Deºi viaþa realã se scurge dupã o logicã imprevizibilã, mult mai
puþin coerentã, subiectul are înclinaþia de a ordona evenimentele din trecut în
jurul unei traiectorii de viaþã, care îi conferã individualitate ºi rost, asigurînd
temeiul unei identitãþi sociale pozitive chiar ºi pentru cei ce au trecut prin împrejurãri traumatice.
Apoi aceastã coerenþã discursivã nu este formulatã monologal. Discursul
identitar este întotdeauna, aºa cum am subliniat de la bun început, un discurs
adresat celuilalt care ne ascultã. În grila de lecturã propusã de interacþionismul
simbolic, H. Blumer (1969, 1972) a descris cum oamenii acþioneazã conform semnificaþiilor asumate pentru diferitele obiecte sociale, apoi semnificaþiile acestora
sunt construite social în cadrul interacþiunii reciproce, iar semnificaþiile se transmit, remodelîndu-se ºi reînnoindu-se, prin procesul de interpretare la care sunt
supuse obiectele sociale, prin intermediul unor imagini-rãdãcinã (root-images),
un fel de elemente constitutive primare ale oricãrei elaborãri semantice, ce aduc
laolaltã interacþiunea, actorul ca subiect social ºi rolurile activate.
D. Bertaux (1997) ne dezvãluie, pe aceastã cale, valenþele pe care le dobîndeºte povestea vieþii (le récit de vie) în cunoaºterea lumilor sociale sau a situaþiilor construite în cîmpul interacþiunilor generate de naraþiunea memorialã. În primul rînd, antropologul 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
185

parcursul vieþii, suma raþionalizãrilor ºi evaluãrilor retrospective, ºi 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
am subliniat în prima parte a acestei lucrãri, de structuri mitologice mult mai
elaborate ce aparþin imaginarului social).
Între faptele sensibile, trãite ºi povestirea lor se interpune, aºadar, un nivel
intermediar, numit de D. Bertaux nivelul totalizãrii subiective, un registru dinamic, mereu reactualizat, alcãtuit din ansamblul conglomeratelor mentale pe care
subiectul le mobilizeazã pentru a produce o povestire, format din amintiri, reflecþii ºi evaluãri, perspective, elemente ideologice. Parcurgînd toate aceste nivele
interconectate, povestea vieþii ne dezvãluie, astfel, o multitudine de faþete ale
identitãþii, precum 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
G.H. Mead (1934/1963) —, raporturile sociale obiective sau obiectivate, în care
se definesc, printr-o continuã negociere colectivã a sensului, statusurile ºi rolurile sociale, normele, universul de aºteptãri, rivalitãþile ºi afinitãþile dintre actorii
naraþiunii, conflictul, logicile sociale, fenomenele simbolice, dar ºi punctele de
rãscruce sau de rupturã din traseul existenþial, 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.

4.3. Istoria oralã în România
Tipul de lecturã recuperator asupra socialului, ce se focalizeazã asupra
lumilor de plan secund, pornind de la o cunoaºtere nemijlocitã a realitãþilor
româneºti, are o lungã tradiþie în exerciþiul sociologic de la noi. Ne referim neîndoielnic la remarcabila contribuþie a ªcolii sociologice de la Bucureºti, care s-a
nãscut în forma sa embrionarã în anul 1925–1926, atunci cînd un grup de studenþi
ai Universitãþii din Bucureºti, coordonaþi de profesorul D. Gusti, au iniþiat
proiectul unei cercetãri monografice, prin deschiderea primului teren la Goicea
Mare, judeþul Dolj. Au urmat alte cercetãri de teren, precum cele de la Nerej,
Ruºeþ, Fundul Moldovei ºi Drãguº, în care metodologia se rafineazã ºi limpezeºte
(Gusti, 1934, 1935, 1941; Stahl, 1934, 1939; Golopenþia, Georgescu, 1938/2000;
Gusti, Herseni, 1940/2002; Herseni, 1944; Costa-Foru, 1945). Dialogul cu oame186

nii obiºnuiþi din cadrul acestor comunitãþi, prin intermediul unor interviuri
semi-structurate, care sã dezvãluie deopotrivã universul lor de valori, dar ºi de
aspiraþii, moºtenirea tradiþiei, dar ºi orizontul noutãþii, aveau sã constituie obiective de prim-plan ale studiului monografic. A-l incita pe „celãlalt“ sã-ºi construiascã narativ propria identitate devine, aºa cum sublinia H.H. Stahl, un imperativ metodologic al unei cercetãri autentice: „Regula de aur a oricãrui anchetator social este tãcerea. E bun anchetatorul care vorbeºte puþin, dar ºtie sã facã pe
alþii sã vorbeascã “ (Stahl, 1974, p. 272).
Totodatã, printre tehnicile întrebuinþate se numãrã ºi analiza spiþelor de
neam, care anticipeazã mai elaborata ºi mai tîrzia tehnicã a genealogiilor sociale
comparate, gînditã de D. Bertaux, prin care se urmãresc acele specii ale unor
documente personale neoficiale în care se descriu sistemele de rudenie intergeneraþionale (Chelcea, 2001, p. 256).
Un rol însemnat în recunoaºterea valorii documentare jucate de analizele
biografice l-au avut cercetãrile lui X. Costa-Foru (1945), care le-a semnalat de
timpuriu importanþa: „A doua sursã de informaþii pe care o avem la îndemînã sunt
însemnãrile ce eventual le-a fãcut un membru al familiei mai bãtrîn, cum de pildã
este cazul pe care l-am mai citat, al familiei Codru din Drãguº, care îºi avea un
catastif, <o carte de casã>, în care <Eu, Gheorghe Codru, nãscut în anul 1829>
îºi face o biografie ºi dã nenumãrate informaþii asupra membrilor ºi averii familiei
lui“ (Costa-Foru, 1945, apud Chelcea, 2001, p. 261). În cercetãrile de teren efectuate în anii din urmã s-a descoperit, de exemplu, un asemenea document de o
importanþã simbolicã vitalã pentru întreaga comunitate sãteascã din Tomnatic, un
fost important centru bãnãþean al minoritãþii germane din regiune, în care membrul cel mai prestigios al comunitãþii moºtenea caietul de genealogii al locului.
Mereu actualizat, acesta înregistra cu acribie evoluþia proprietãþii ºi a reþelelor
familiale de la sosirea primelor familii de ºvabi, acum mai bine de 230 de ani, pînã
în prezent (caietul Anei Cocron, apud Vultur, 2000b, p. 289). Loc de reunire a viilor ºi morþilor deopotrivã, într-un organism simbolic al unei comunitãþi care
transgreseazã istoria, un asemenea document vorbeºte despre nevoia unei comunitãþi de a lãsa mãrturie urmele trecerii ei prin lume ºi exprimã grãitor cum
anume se produce instituþionalizarea unei asemenea practici prin ritualuri foarte
expresive. Astfel, se poate urmãri cum se stabileºte, bunãoarã, printr-un adevãrat
forum al comunei, cine va fi cel care succede antecesorului în moºtenirea caietului, precum ºi în obligaþia, calificatã ca o mare onoare ºi o mare responsabilitate,
de a reþine pentru cei de mîine dinamica socialã a comunitãþii. Asemenea documente, care constituie o sursã extrem de bogatã de informaþii, aveau sã fie apreciate ca documente privilegiate ale cercetãrii monografice, fapt ilustrat ºi în investigaþiile derulate în perioada interbelicã sub conducerea Institutului Social
Banat-Criºana, aflat sub patronajul ªcolii sociologice de la Bucureºti, precum
„Ancheta monograficã în comuna Belinþ“ (1938, pp. 188–269). Contribuind la o
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mai bunã cunoaºtere a sensului desfãºurãrii în timp a proceselor sociale prin valorificarea unor informaþii pline de naturaleþe, biografiile sociale vor fi frecvent evocate ca surse alternative de dezvãluire a interrelaþiilor existente în cadrul unei unitãþi sociale. De altfel, publicaþia de specialitate cea mai influentã la noi în mediul
academic, „Sociologie româneascã“, va gãzdui în paginile sale numeroase astfel de
documente, precum Povestea lui Moº Pelea din Fibiº, în numãrul din
noiembrie-decembrie 1937, sau autobiografia unui învãþãtor din Þara Oltului, în
numãrul din aprilie-iunie 1939 (apud Chelcea, 2001, p. 261).
ªi în perioada postbelicã s-au derulat astfel de cercetãri ce porneau de la
construirea biografiilor sociale, de genul studiilor asupra noilor lucrãtori din
industrie, coordonate de T. Herseni în perioada 1965–1966 (apud Chelcea, 2001
pp. 261–262), în care, prin intermediul unui ghid biografic, se opera cu un chestionar alcãtuit din 200 de întrebãri specifice ºi se semnala prezenþa unor etape
evolutive ale omului contemporan în jurul unui ax al vieþii, care reuneºte entitãþile ºcoalã-întreprindere-familie.
Înscriindu-se în aceastã tradiþie metodologicã, S. Chelcea a realizat o serie
de cercetãri de teren utilizînd un asemenea instrument de lucru. Astfel, în studiul din 1966 S. Chelcea a recurs la colectarea unor biografii sociale provocate, ce
au pus în evidenþã transformãrile din cadrul procesului de adaptare la munca
industrialã a foºtilor agricultori; în 1968–1969 a urmãrit relaþia dintre procesul de
urbanizare ºi delicvenþã pe baza unui ghid de biografii sociale; iar în 1970–1973
a solicitat autobiografii post-factum, cu rol ilustrativ, de completare a chestionarului realizat cu întrebãri pre-codificate, prin care s-au identificat factorii adaptãrii industriale în cadrul procesului de urbanizare (apud Chelcea, 2001, p. 262).
ªi H.H. Stahl (1975, p. 75) a pledat pentru regãsirea valenþelor de
cunoaºtere proprii istoriei orale, vãzutã ca o cale prin care vechea lecturã canonicã a istoriei — exclusiv prin medierea documentelor scrise — este completatã de
o lecturã mai diversificatã, ce apeleazã la surse neconvenþionale, printre care istoriile vieþii joacã un rol aparte. O asemenea opþiune este cu atît mai legitimã cu cît
sursele scrise nu sunt decît un izvor de eroare sistematicã, cãci reþin în memoria
colectivã doar ceea ce reprezentanþii elitei au considerat necesar a fi pãstrat, în
numele unui adevãr care pledeazã, inevitabil, propria cauzã a celor care îl afirmã.
Dar pãtura þãrãneascã, care a constituit pînã de curînd majoritatea sociologicã a
lumilor sociale româneºti, nu a lãsat decît puþine documente scrise. Or, o
cunoaºtere autenticã a realitãþilor sociale naþionale nu se poate realiza prin ignorarea unuia din straturile sociale cele mai semnificative, ci numai prin recurgerea
la o metodologie nouã, mai deschisã, în care vocea acestei lumi tãcute, ce rãzbate
în naraþiunile memoriale, poate fi ascultatã.
Constituind o direcþie de cercetare interdisciplinarã, ascensiunea acestui
tip de demers epistemologic poate fi ilustratã ºi prin prezentarea, în cadrul celui
de-al XV-lea Congres internaþional de istorie de la Bucureºti din 1980, a unor
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lucrãri focalizate pe o asemenea abordare, privitã ca o modalitate înnoitoare de a
articula exerciþiul istoriografic, îndeosebi în registrul istoriei sociale.
Un rol important în clarificarea metodologicã ºi conceptualã în zona cercetãrii documentelor sociale, în general, ºi a istoriei orale, în special, l-a jucat volumul coordonat de S. Chelcea (1985). În acest volum sintetic, Z. Rostás (1985)
propune o sistematizare a cunoºtinþelor acumulate în noul cîmp disciplinar,
încercînd sã rãspundã la o întreitã interogaþie: cine, cu cine ºi, mai ales, cum se
realizeazã interviurile de istorie oralã? Rãspunsurile rezumate ar putea fi reunite în jurul urmãtoarelor imperative: pentru a obþine rezultate edificatoare, cercetãtorul însuºi — ºi nu un operator fãrã experienþã — este cel chemat sã se apropie, printr-un joc empatic, de intervievat, abandonînd mentalitatea intelectualistã, apoi subiecþii care constituie sursele cele mai fertile trebuie selectaþi dintre
cei inteligenþi, cu o memorie bunã, eventual cei „care au citit mai puþin în viaþã
ºi astfel nu confundã amintirile proprii cu cele pe care le-au trãit“ (Barker, 1980,
p. 565), ºi, în sfîrºit, cea mai adecvatã tehnicã este cea neutrã ºi intensivã, în care
firul cãlãuzitor al naraþiunii nu este întrerupt de cercetãtorul interesat, ci lãsat sã
urmeze logica discursivã naturalã. În consecinþã, nu de puþine ori divagaþiile ºi
incoerenþele devin mai grãitoare decît linia clarã a vieþii, transformîndu-se în adevãrate „comori de informaþie“ ºi în potenþiale noi ipoteze de lucru (Rostás, 1985,
p. 71). Sursa trebuie valorificatã pînã cînd cercetãtorul o considerã epuizatã, ceea
ce presupune renunþarea la orice îngrãdire temporalã. Astfel, un interviu este
alcãtuit, de fapt, din succesiunea mai multor ºedinþe de interviu. Singurul mare
neajuns al unui asemenea demers este datorat rolului inevitabil jucat de subiectivitatea cercetãtorului, care devine un adevãrat principiu metodologic, psihosociologul fiind singurul care poate decide, pe baza experienþei ºi a intuiþiei, cînd o
sursã este deja epuizatã (Chelcea, 2001, p. 266).
Totodatã, se cuvine înþeleasã natura dinamicã a sursei, care este în continuã
devenire, articulîndu-se în condiþiile în care „povestitorul ºtie deja urmãrile
fenomenelor trecute, devenite azi obiecte de cercetare, eventual chiar ºi deznodãmîntul procesului istoric“ (Glatz, 1980, pp. 576–577), de unde necesitatea unei
lecturi critice asupra surselor, corelarea continuã a documentelor provenite din
istoria oficialã cu, cele, dobîndite prin intermediul acestei istorii alternative.
De altfel, în anii ‘80 Z. Rostás a iniþiat un proiect doctoral centrat pe realizarea unei istorii orale a ºcolii sociologice de la Bucureºti, în care cei mai importanþi actori ai ºcolii interbelice au fost intervievaþi prin intermediul metodologiei
istoriilor vieþii. Intenþionînd introducerea experimentului în istoria culturalã a
þãrii (Rostás, 2000, p. 5), o asemenea abordare ºi-a propus deschiderea unor noi
perspective asupra înþelegerii rolului jucat în istoria sociologiei româneºti de
cãtre ºcoala gustianã, îndeosebi prin urmãrirea relaþiilor formale, dar mai ales
informale dintre acest grup ºi mediul intelectual mai larg, dintre curentele de
idei care l-au animat ºi ecoul lor social. Publicatã tîrziu (Rostás, 2001), cartea
189

despre istoria oralã a ºcolii sociologice de la Bucureºti aducea în prim-plan o
lume intelectualã febrilã, care recompune un univers social românesc interbelic
plin de viaþã, oferind din nou voce publicã unor importanþi reprezentanþi ai acestei grupãri, care, deºi intervievaþi în anii ’80, îºi reconfirmã spiritul liber. Cartea
de interviuri realizate în anii 1985–1987 cu profesorul H.H. Stahl (Rostás, 2000)
nu a acceptat nici un compromis faþã de momentul politic de atunci, fiind scrisã
în aºteptarea unor „vremi mai bune“. În faþa cititorului se perindã personaje de
prim-plan ale scenei intelectuale româneºti interbelice, precum D. Gusti,
P. Andrei, N. Iorga, C. Rãdulescu-Motru, dar ºi mai tinerii colegi de generaþie ai
lui H.H. Stahl, ca M. Vulcãnescu, M. Eliade, E. Ionescu, P. Comarnescu,
X. Costa-Foru, T. Herseni, E. Bernea, A. Golopenþia, M. Georgescu, C. Brãiloiu,
reînsufleþiþi prin rememorarea asumat subiectivã a naratorului, care dã viaþã unei
lumi trecute ºi care îngãduie accesul la o mai bunã cunoaºtere a acesteia. În egalã
mãsurã, cartea lui Z. Rostás reprezintã ºi un exerciþiu de onestitate metodologicã:
„pentru pãstrarea autenticitãþii convorbirilor, menþioneazã autorul, am renunþat
nu doar la reorganizarea tematicã ºi cronologicã a materialului rezultat, lãsînd
înregistrãrile sã curgã una dupã alta, ci ºi la <menajarea propriei imagini>, la
<aducerea la zi> a întrebãrilor, a intervenþiilor mele de acum aproape un deceniu ºi jumãtate. Mi-am pãstrat deci naivitãþile, nivelul — precar — al cunoºtinþelor, fiind de pãrere cã istoria oralã este opera a douã persoane (subl.ns.), ºi, ca
atare, modificarea esenþialã a întrebãrilor ar compromite ºi rãspunsurile“ (Rostás,
2000, p. 6). Prin urmare, iatã rezumate exigenþele unui bun interviu de istorie
oralã: interacþiune sincerã ºi interesatã cu „celãlalt“, înregistrare ºi transcriere
fidelã a convorbirilor, comunicare non-directivã ºi modestie expresivã.
De curînd, Z. Rostás (2002) a publicat ºi o carte despre „chipurile oraºului“
Bucureºti, printr-un fel de biografie subiectivã a metropolei realizatã de o multitudine de voci sociale distincte, de la cele provenite din sursã popularã, de la
meºteºugari, muncitori, comercianþi pînã la cele ale minoritãþilor, alãturi de
reprezentanþi ai „lumii bune“ a capitalei, recompunînd imaginea unui Bucureºti
pierdut, multicultural ºi cosmopolit. Abordarea specificã istorie orale devine tot
mai influentã în mediul intelectual românesc, fapt ilustrat ºi de înfiinþarea în
2000 a Institutului Român pentru Studiul Istoriei Recente (IRIR), care-ºi propune
cu precumpãnire coordonarea unor studii de istorie oralã asupra societãþii româneºti contemporane. De altfel, lucrarea anterioarã despre „chipurile oraºului“ a
fost redactatã printr-un proiect al IRIR, în cadrul cãruia mai sunt derulate în prezent ºi alte cercetãri, precum cele focalizate asupra dinamicii rurale româneºti de
astãzi prin intermediul unor studii comparative, sau cel ce urmãreºte destinul
identitar al comunitãþii evreieºti din Banat. Totodatã, sub patronajul ºtiinþific al
aceleiaºi instituþii se intenþioneazã ºi realizarea unor studii asupra condiþiei
femeii în perioada comunistã, ori asupra intervenþiei statului în viaþa universitarã începând din anii ’30 ºi culminând cu suprimarea autonomiei universitãþilor.
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În anii din urmã s-au publicat mai multe cãrþi în care se recurge la metodologia istoriei orale. Un volum grãitor este cel editat de P.H. Stahl (1999), care a
recuperat ºi adus în atenþia cercetãtorilor de astãzi o sursã foarte valoroasã: stenogramele de teren ale lui H.H. Stahl din anii douãzeci ºi treizeci, din perioada
de maximã efervescenþã a ªcolii sociologice de la Bucureºti. Firul narativ care
înfãþiºeazã cititorului chipul lumii rurale româneºti interbelice prin vocea omului obiºnuit, a þãranului din Runcu sau Nerej, ori din Fundul Moldovei, sau
Drãguº, ºi care îºi spune povestea cu naturaleþe în faþa unui sociolog sincer interesat, ne dezvãluie cît de bogate pot fi asemenea izvoare documentare autentice,
ce recupereazã, fãrã proiecþii anacronice, memoria unor comunitãþi rurale pline
de organicitate. Descriind modul în care materialele au fost culese, autorul subliniazã încã o datã nevoia de onestitate metodologicã deplinã a celui implicat într-o
cercetare de istorie oralã: „Multe din notele de teren ale specialiºtilor trecutului
sunt relatãri deformate ale gîndirii ºi sentimentelor þãrãneºti, nu numai pentru
cã sunt incomplete, dar ºi pentru cã la publicarea lor autorii le-au <curãþat>,
le-au <corectat>, le-au dat o înºiruire logicã, înºiruire ce riscã însã sã corespundã mai mult cu gîndirea redactorului decît cu gîndirea celui intervievat. Textele
din paginile acestui volum nu adaugã ºi nu eliminã nimic din spusele þãranilor“
(Stahl, 1999, p. 6). Înþelegînd cã „pierderea civilizaþiei þãrãneºti nu este mai puþin
gravã decît pierderea limbii naþionale“ (Stahl, 1999, p. 8), acest tip de demers
pledeazã pentru regãsirea, cu mijloacele ºtiinþei — dar niciodatã cu neutralitate
rece, ci cu o cãldurã a cunoaºterii sincerã — a unei civilizaþii þãrãneºti încã vii în
România, spre deosebire de cea mai mare parte a Europei, în care aceastã formã
de viaþã tradiþionalã a dispãrut.
O încercare de recuperare a memoriei urbane prin intermediul istoriei orale
o constituie cartea semnatã de I. Nicolau ºi I. Popescu (1999), în care se
urmãreºte destinul unei „strãzi oarecare din Bucureºti“, strada Oraþiu, ce face
parte din categoria uliþelor cu „case fãrã curte“, cu o arhitecturã plinã de amestecuri stilistice ºi în care numãrul cel mai însemnat al locuinþelor este format de
imobilele din casele naþionalizate. Viaþa chiriaºului, prin povestirile sale, este
expresivã în a dezvãlui un întreg ansamblu valoric ºi atitudinal, caracterizat îndeosebi prin dependenþã ºi valori asistenþiale, în care locatarii aºteaptã mereu ca la
poarta lor sã vinã cineva sã le dea ºi lor ceva (de la instalaþia de gaz, pînã la sistemul de canalizare, de la butelii, pînã la refacerea acoperiºului). Dincolo de fluxul narativ ni se descrie, printr-o metodologie calitativã, un tip de lume ºi un mod
de viaþã caracterizat prin numeroase tensiuni simbolice, care pot, în acest fel, sã
fie cunoscute mai bine, ºi care îngãduie anticiparea unor ipoteze fertile de cercetare pentru studii ulterioare cantitativiste.
Tot la un fel de istorie oralã sui-generis recurge ºi A. Liiceanu (1998) atunci
cînd reuneºte vocile unor oameni obiºnuiþi care au apelat, prin intermediul unei
emisiuni radiofonice, la consilierea psihologului. Transcriind ºi comentînd inter191

venþiile lor, autoarea urmãreºte impactul problemelor de viaþã dominante din anii
din urmã, unele cu totul inedite dupã 1989, ca noile raporturi cauzate de ºomaj,
dezorientarea tinerilor confruntaþi cu o piaþã a muncii neprimitoare, exodul feminin în Orient, migraþia forþei de muncã în Occident, dar ºi noile definiþii ale iubirii ºi ale împlinirii sociale generate de supremaþia banului ºi a descurcatului în
viaþã. Pledînd pentru o reumanizare a studiilor sociale, autoarea subliniazã cã „în
psihologia actualã valoarea de adevãr a celor cercetate este datã de apropierea de
viaþã“ (Liiceanu, 1998, p. 9). Tot o astfel de strãdanie transpare dintr-o carte mai
recentã a psihologului bucureºtean (Liiceanu, 2000), prin realizarea unui decupaj al istoriei unui sat oarecare din apropierea Ploieºtului, ce urmãreºte confruntarea dintre timpul sãtenilor, al unei istorii colective scurte, febrile, ºi aluviunile
unei durate lungi istorice, într-un spaþiu al negocierii simbolice, în care „destinul“ se înfãþiºeazã moderat de tonuri situate între alb ºi negru.
În acelaºi registru metodologic, combinînd analiza documentarã ºi metoda
etnograficã cu tehnica interviurilor de istorie oralã sau a interviurilor structurate, L. Chelcea ºi P. Lãþea (2000) au investigat raportul identitate-alteritate, parcurgînd destinul social a patru comunitãþi care coexistã în comuna arãdeanã
Sântana. Astfel, autorii descriu metabolismul identitar al „românilor locului“
care pãstreazã o identitate pozitivã — „comlãuºenii“, apoi al „nemþilor“ priviþi
într-o luminã apreciativã, dar ºi articulãrile tensionate ale alteritãþilor interioare,
de genul „moldovenilor“ stabiliþi aici dupã rãzboi, sau „þiganilor“. Exersînd un
tip de microistorie în grila interacþionismului simbolic, cercetãtorii sunt preocupaþi îndeosebi de dimensiunea narativã a identitãþii, precum ºi de strategiile de
negociere simbolicã între diferitele identitãþi locale pentru învingerea stigmatului ºi dobîndirea unei identitãþi sociale onorante.
Un rol important în afirmarea acestui tip de demers calitativ la noi l-au avut
studiile clujeanului D. Radosav (1994, 1998, 2001), preocupat cu precumpãnire
de o istorie oralã a etnicilor germani deportaþi în Donbas dupã cel de-al doilea
rãzboi mondial. De altfel, la Universitatea „Babeº Bolyai“ din Cluj funcþioneazã,
în cadrul Facultãþii de istorie ºi filosofie, un Institut de istorie oralã, ce organizeazã un program masteral, focalizat pe studierea anumitor episoade de istorie
recentã a României, precum cele legate de fenomenul colectivizãrii.
La Timiºoara s-a organizat, de-asemenea, un centru pentru studierea istoriei orale, coordonat de Smaranda Vultur. Reunind tineri cercetãtori din domenii
foarte diverse — sociologi, psihologi, antropologi, filologi, filosofi, istorici ºi lingviºti — , grupul bãnãþean a editat mai multe cãrþi în anii din urmã (Vultur, 2000a,
2000b, 2002), care au urmat volumului redactat de coordonatorul centrului despre deportarea în Bãrãgan (Vultur, 1997). În acest prim volum, autoarea abordeazã un episod de istorie socialã ºi politicã plin de traume individuale ºi colective:
deportarea în sud-estul României, în zorii zilei de 18 iunie 1951, a zeci de mii de
bãnãþeni. Punînd bazele unei arhive de istorie oralã despre memoria Banatului
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încã din 1991, S. Vultur urmãreºte, recurgînd la metodologia specificã tehnicii
autobiografice, cum se articuleazã relaþia dintre memorie, istorie ºi povestire în
cadrul unor naraþiuni autoreferenþiale produse de interlocutori care sunt oameni
simpli, dar care se împotrivesc ºtergerii urmelor prin ruperea unui contract al
tãcerii implicit, stabilit între victime ºi societate. În cadrul celor 38 de interviuri
devenim martorii unei transmutãri în masã operatã de regimul comunist, ce a
impus — dincolo de bariere sociale, etnice sau confesionale — frîngerea unui
curs firesc al vieþii pentru zeci de mii de bãnãþeni, siliþi sã trãiascã pînã în 1956
într-un spaþiu ostil ºi într-un mediu discriminatoriu. Semnificative sunt recurenþele discursive privitoare la modul în care deportaþii sunt aruncaþi într-o lume
vidatã de viaþã socialã, dar pe care, cãlãuziþi de modelul mental adus din locurile
de origine, reuºesc sã o umanizeze ºi sã o transforme într-un loc al respectului
faþã de muncã ºi „celãlalt“, bine gospodãrit. Numeroase sunt descrierile momentelor originare, înfãþiºînd cum noua comunitate, chiar dacã discriminatã, se formeazã ºi întemeiazã un „sat nou“ pe locul pustiu în care bãnãþenii au fost aruncaþi ºi în care, pînã la eliberarea din 1956, vor reuºi sã trãiascã cu demnitate. O
adevãratã geografie imaginarã mobilã este asociatã noilor aºezãri întemeiate de
deportaþi, care vor fi, dupã reîntoarcerea lor acasã, cedate deþinuþilor politici cu
domiciliu obligatoriu, aduºi în zonã în 1956, ce vor rãmîne în Bãrãgan pînã la
marea eliberare din 1964. Atunci autoritãþile comuniste, printr-o încercare de a
impune uitarea, au decis demolarea satelor ridicate de deþinuþi. Astfel, un spaþiu
golit de realitate prin intervenþia politicului cãlãtoreºte fantasmatic prin memoria victimelor ºi se umple de o realitate reconstruitã prin povestire.
Totodatã, traseele discursive memoriale din cadrul interviurilor realizate de
S. Vultur devin ºi un mod privilegiat de dezvãluire a identitãþii subiecþilor angrenaþi într-o istorie împovãrãtoare. Povestindu-ºi viaþa, bãnãþenii deportaþi subliniazã rolul evenimentului limitã, al momentului-rãscruce în ordonarea scenariului retrospectiv. Povestea vieþii devine, pe aceastã cale, recuperatoare la nivelul
identitãþii. Povestirea îi transformã pe cei ce au trãit odinioarã nedreptatea marginalizãrii în eroi ºi îi înzestreazã cu o serie de calitãþi proprii celor încercaþi de
soartã, dar care au învãþat sã nu fie covîrºiþi de ea: ºi totuºi, „noi am fost fruntea
satului“ afirmã actorii acelor vremi, precum în interviul Vioricãi Henþ (apud
Vultur, 1997, p. 93). Mai mult, prin intermediul rezervorului de memorie sensibilã mobilizat, subiecþii au puterea de a lua totul de la capãt, cãci þãranii cu domiciliu obligatoriu au sfidat privarea de libertate printr-o soluþie originalã: transformarea spaþiului arid, neprimitor al cîmpiei Bãrãganului într-unul roditor, asemenea celui de acasã. Naraþiunea descrie cum modelul lor de viaþã comunitarã
moºtenit a recreat o existenþã, chiar dacã plinã de tensiuni, într-un fel de nou
Banat, aºa cum transpare în relatarea Ginei Sterian (apud Vultur, 1997,
pp. 196–197): „dar sã stiþi (…) cã lumea aºa de bine a început sã se gospodãreascã ºi acolo! Fiecare a lucrat pe unde a putut. ªi din Bãrãganul acela, care a fost
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ciulinii Bãrãganului, din pustia aia care a fost, cã ai mers kilometri întregi ºi nu
ai vãzut nimic decît numai pãmînt drept ca în palmã, unde localnicii spuneau cã
nu se poate cultiva grãdinã, de lîngã Grabaþ — nemþii — ºi din Teremia, care erau
foarte buni agricultori ºi foarte buni grãdinari, pãi ce-au fãcut acolo, o recoltã,
nici nu vã pot spune! ªi de legume, ºi fructe, ºi nu mai vorbesc de cultura mare…
(…). Oamenii cît au fost de gospodari!“
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. Preponderent vor ieºi la ivealã, în structura discursului
memorial, acele acþiuni ce þin de caracterul testimonial al povestirii (Vultur, 1997,
p. 25). Deºi precumpãnitor simbolicã, o adîncã cerere de dreptate marcheazã discursurile. Se imagineazã chiar un proces sub forma unui dialog cu un judecãtor
absent, în care sociologul 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 sunt
cele validate social astãzi: se cuvine ca acum lumea sã nu uite! Memoria dezvãluitã dobîndeºte, în sfîrºit, o funcþie vindecãtoare, care 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 la un eu actual, eliberat prin confesiune.
În primul volum editat de Grupul de antropologie culturalã ºi istorie oralã
coordonat de S. Vultur (2000a), se propune un exerciþiu de istorie alternativã,
prin intermediul povestirilor vieþii unor bãnãþeni nãscuþi între 1900 ºi 1930, ºi se
încearcã surprinderea memoriei ºi culturii familiale a Banatului din perspectiva
identitãþilor plurale ale locului. Cartea reuneºte 15 interviuri comprehensive
selectate dintr-o arhivã deja însemnatã la acea datã — 1999 —, formatã din peste
200 de înregistrãri, ºi a fost precedatã de editarea unui caiet de lucru al membrilor
grupului, alcãtuit din alte 21 de interviuri în aceeaºi zonã tematicã (Vultur, 1998a).
Ulterior, grupul de cercetare timiºorean a iniþiat o colecþie intitulatã „Întîlnirea cu diferenþa“, editînd o serie de volume centrate pe locul ºi rolul comunitãþilor etnice ce au avut o contribuþie importantã în istoria Banatului, precum cea
a germanilor (Vultur, 2000b) sau evreilor (Vultur, 2002), care vor fi urmate de o
istorie oralã a bulgarilor catolici, a maghiarilor ºi sîrbilor bãnãþeni ºi se vor alãtura textelor din arhivã (peste 300, în 2002) despre românii bãnãþeni.
Astfel, dobîndind o pondere tot mai importantã în studierea realitãþilor
româneºti ºi beneficiind de o audienþã academicã, dar ºi editorialã tot mai largã,
demersurile de istorie oralã ne înfãþiºeazã dialogul viu ºi mereu reînnoit dintre
memorie-istorie-identitate, devenind o cale fertilã de cunoaºtere a subiectivitãþii
sociale. Vom opta în paginile urmãtoare pentru valorificarea unei asemenea
resurse, deopotrivã informativã ºi sensibilã, în scopul dezvãluirii unor repere
identitare ale Banatului contemporan.
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4.4. O cercetare asupra memoriei sociale bãnãþene
4.4.1. Descrierea cercetãrii
Scopul principal al cercetãrii în care ne-am angajat*, derulatã cu mijloacele
psihologiei sociale, antropologiei culturale ºi etnopsihologiei, îl constituie urmãrirea modului în care se articuleazã imaginea de sine ºi imaginea „celuilalt“ în
imaginarul social bãnãþean, pe baza unor anchete de teren ºi analize documentare. Aceastã parte din România realã este deopotrivã una regionalã — incluzînd fie
realitãþile sociale ale Banatului, fie ale unor judeþe (Timiº, Arad, Caraº-Severin ºi
Hunedoara) ce alcãtuiesc convenþional „zona vesticã a þãrii“, constituind teritoriul
românesc al Euroregiunii Dunãre-Criº-Mureº-Tisa —, dar ºi simbolicã, hrãnitã
fiind de reprezentãrile polare care populeazã imaginarul social-politic european
pe axa „Est-Vest“, aclimatizat la geografia imaginarã autohtonã, ce opune vestul
românesc „mai occidentalizat“, estului sau sudului „orientalizat sau balcanizat“
(Antohi, 1997, p. 304; Chelcea, Lãþea, 2000, pp. 39, 88).
Cele cîteva trãsãturi ale lecturii fenomenelor identitare pe care o propunem
aici s-ar putea rezuma dupã cum urmeazã: în primul rînd, actorul social — fie el
individual sau colectiv — angajat în confruntarea cu o istorie nestatornicã, nu de
puþine ori tragicã, se dovedeºte a fi un actor activ, înzestrat cu competenþã inductivã, capabil sã îºi reconfigureze pozitiv identitatea personalã sau grupalã. Astfel,
vom argumenta cum atît un individ, cît ºi o comunitate îºi descoperã, chiar în
contexte social-istorice dramatice, resurse pentru a se regãsi, întãri ºi afirma.
Apoi, identitatea socialã a subiecþilor apare mai puþin ca o substanþã imuabilã,
vãzutã într-o manierã naturalistã, cît o entitate fluidã, construitã social prin interacþiunea nemijlocitã, realã sau imaginarã, cu „celãlalt“. Astfel, temerile potenþiale
legate de ameninþãrile pierderii identitãþii, generate de fenomenele de modernizare
ºi de atît de des invocata integrare europeanã, se cuvin invalidate de însuºi specificul metabolismului identitar. Cãci identitatea nu „se pierde“ niciodatã, ci se aflã
într-un continuu proces de reconstrucþie în care, printr-o alchimie tainicã, elementele ce îi asigurã ºi conservã individualitatea se combinã cu cele ale diferenþei,
într-un context ce impune de fiecare datã sensul ºi miza prefacerilor care se petrec.
Se produce ceea ce am putea numi un fenomen de sublimare identitarã, în care, spre
exemplu, noua „identitate europeanã“ nu se va articula în opoziþie cu „identitatea
româneascã“, ci ca o entitate care, fãrã sã evacueze moºtenirile tradiþiei, le va valorifica într-un nou orizont valoric al lumii integratoare (Chelcea, 1998, p. 20).
În sfîrºit, ceea ce caracterizeazã teritoriul identitar studiat este mai degrabã
eterogenitatea decît omogenitatea sa, lectura noastrã sugerînd nevoia de abando* Cercetarea de faþã a fost iniþiatã în cadrul proiectului „Memoria ºi cultura familialã din Banat“,
coordonator: Smaranda Vultur, Fundaþia „A Treia Europã“, Timiºoara; iar selecþia ºi analiza primarã a interviurilor din arhivã s-a realizat împreunã cu Simona Adam.
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nare a perspectivei substanþialiste unificatoare. În consecinþã, cultivarea diferenþei poate deveni mai degrabã un atu decît un handicap, cãci întotdeauna realitatea localã ºi interacþiunea nemijlocitã cu „celãlalt“ (indiferent de etnie, confesiune, origine regionalã) cu care actorul a construit natural o istorie comunã vor
genera reprezentãri, aºteptãri ºi proiecte reciproce mai generoase decît cele proprii unei istorii siluite, în care o entitate strãinã realitãþilor locale impune identitãþile care se cuvin preþuite ºi care depreciate.
În cele ce urmeazã vom ilustra aceste trei trãsãturi descrise anterior prin
parcurgerea unui eºantion de interviuri comprehensive aflate în arhiva Grupului
de antropologie culturalã ºi istorie oralã din cadrul Fundaþiei „A Treia Europã“,
Timiºoara. Cele 35 de „istorii ale vieþii“ au fost astfel selecþionate încît, prin
apartenenþa autorilor, s-au strãduit sã reuneascã echilibrat „vocile“ tuturor etniilor importante — prin prezenþa lor demograficã, dar mai ales prin contribuþia lor
istoricã la dezvoltarea Banatului — ºi sã ofere o imagine cuprinzãtoare a prefacerilor sociale, culturale ºi politice a ultimelor decenii (Gavreliuc, Adam, 2000).
Toþi subiecþii selectaþi pot fi consideraþi „bãnãþeni“, fie pentru cã s-au nãscut în aceste locuri ºi au trãit aici (majoritatea lor covîrºitoare, 30 din 35), fie pentru cã traseele lor existenþiale i-au adus în zona Banatului, în care au optat sã se
stabileascã de cel puþin 50 de ani. Datele de identificare ale intervievaþilor ºi
intervievatorilor au fost cuprinse în Anexa nr. 1. Pentru ilustrarea specificului
acestui gen de cercetare, am inclus în Anexa nr. 2 transcrierea interviului numãrul 33, sesiunea întîi.
Totodatã, stratul generaþional este cvasi-exclusiv unul al supravieþuitorilor
vechii lumi, anterioare lui 1947: doar ºapte dintre cei intervievaþi sunt nãscuþi
dupã 1930, iar media de vîrstã a eºantionului este foarte ridicatã: 79 de ani.
Desigur, avem de-a face cu un grup de subiecþi care au avut parte precumpãnitor de destine traumatice, precum deportãrile, de la cele mai „blînde“ — în
Bãrãgan — pînã la cele aproape fãrã de speranþã — în Siberia — , sau de reaºezãri
existenþiale dramatice, de la deposedãri materiale, pînã la stigmatizãri sociale ºi
politice brutale. Mãrturia pe care actorii acestor rememorãri o aduc pe scena
socialã se înscrie într-un demers mai larg — cel mai adesea, din pãcate, implicit
— de integrare a trecutului nostru mai mult sau mai puþin recent.
Strict cantitativ, au fost selectate în eºantion cele mai relevante ºi mai complexe interviuri, deopotrivã prin întindere — deci cantitate de informaþie —, dar
ºi prin intensitatea relatãrii, din cele aproape 550 de interviuri ce compun arhiva
în prezent. Astfel, materialul documentar reunit în aceste 35 de materiale de cercetare a fost considerabil, acoperind aproximativ 770 de pagini de arhivã transcrise, în manuscris, respectiv 480 de pagini tipãrite. În toate interacþiunile cu subiectul povestitor se resimte nevoia de a intra într-un joc în trei poli (Kaufmann, 1998,
pp. 240–241), care angajeazã participarea empaticã a cercetãtorului, bucuria ºi
despovãrarea aproape terapeuticã a subiectului ºi relaþia vie ºi mereu reconstruitã
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cu viaþa sa, care devine un bun identitar deopotrivã pentru cel ce produce discursul, dar ºi pentru cel care îl ascultã, ºi în care nu mai este loc de detaºare epistemologicã, suficienþã sau privire superioarã. Elaboratã ca un exerciþiu de tãcere al
psihosociologului, care trebuie sã-l urmeze nondirectiv pe intervievat pe urmele
traseului memorial articulat în povestire, cercetarea proprie istoriei orale se dovedeºte o cale privilegiatã de a avea acces la cei care nu au avut glas în istorie, dar
care fac cu adevãrat istoria. Ni se dezvãluie o memorie a „marilor victime“ doar
în mãsura în care subiecþii, oameni obiºnuiþi, se înscriu în cadrele unei societãþi
ea însãºi victimizatã prin agresiunea unei istorii care a produs, o datã cu comunizarea þãrii, o rupturã drasticã faþã de cursul sãu firesc de evoluþie în care se lansase în urmã cu mai bine de un secol. Prin urmare, lectura acestor interviuri nu propune surprinderea unor destine exemplare, a unor personaje de prim-plan, ci o
scoatere la luminã a destinelor individuale de plan secund ca ºi concentrate ale
suferinþei unei societãþi întregi. În urma unui demers de istorie oralã se reconstituie mai fidel, prin asocierea cu succesiunea evenimenþialã semnalatã de documente, realitatea social-istoricã de odinioarã, dar în primul rînd se poate desluºi
mai limpede chipul societãþii prezente, la fel cum imagologia — de exemplu, imaginea pe care românii ºi-o elaboreazã despre minoritãþile etnice cu care au convieþuit — devine mai grãitoare pentru ceea ce este autorul imaginii („românul“),
decît pentru ceea ce se aratã a fi „celãlalt“ (precum „evreul“) (Oiºteanu, 2001).
Desigur, se poate recunoaºte imperativul evocat deja al sociologului
M. Halbwachs (1925/1994, 1950/1958), care sublinia cã trecutul este o prezenþã
vie prin intermediul cadrelor sociale ale memoriei ce ordoneazã, în funcþie de
sensibilitãþile clipei, rememorarea. Constituind principala combustie identitarã,
memoria socialã comunicã cu actorul implicat în istoria personalã ºi colectivã,
înzestrîndu-l cu puterea de a-ºi reconfigura unitatea de sine în urma bilanþului
retrospectiv. Neîndoielnic, adevãrul psihologic care se naºte în cadrul re-amintirii nu se suprapune peste adevãrul social ºi istoric. De altfel, grila de lecturã ce
se cuvine aplicatã unei naraþiuni memoriale nu trebuie sã rãspundã criteriului
adevãrului (determinare tare), ci criteriului veridicitãþii (determinare slabã), tot
astfel cum identitatea socialã (precum cea etnicã) este în tot mai micã mãsurã
privitã prin intermediul unor determinisme naturale, substanþialiste, ºi tot mai
mult într-o manierã interacþionistã, ca ºi construcþie socialã (Barth, 1995).
În studiul nostru am destructurat povestirile vieþii subiecþilor selectaþi în
eºantion prin intermediul unei analize de conþinut ºi a unei grile valorice aplicatã
în studiile interculturale din Statele Unite de cãtre M. Rokeach (1973), valorificatã la noi în cercetãri de facturã etnopsihologicã de cãtre L. Iacob ºi colaboratorii
sãi (Iacob, 1991, 1995, 1996, 1998; Iacob, Lungu, 1999). Ne-am îndreptat atenþia
asupra perspectivei asumate de omul obiºnuit, intuind cã un asemenea demers ar
putea întregi imaginile identitare îngemãnate îndeosebi de cãtre personalitãþile de
prim-plan, investigate cu aceastã metodologie de cãtre psihosociologii ieºeni.
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Instrumentînd, aºadar, grila de valori sociale evocatã ºi completînd-o cu o
analizã de conþinut, am putut construi o serie de portrete valorice paralele ale
populaþiei studiate, înlesnindu-se accesul cãtre o abordare comparativã
multi-tematicã. Prelucrarea cantitativã la nivel discursiv a constituit doar etapa
primarã de interpretare a datelor documentare, în care s-au operaþionalizat unitãþile de înregistrare, de context ºi de numãrare. Astfel, unitãþile de context, care
indicã orientarea pozitivã sau negativã a discursului, au fost considerate paragrafele din text în care erau evocate temele discursive cele mai frecvente, numite
convenþional criterii referenþiale. Totodatã, unitãþile efective de înregistrare, care
au fost numãrate, s-au asociat celor 40 de valori polare din grila lui M. Rokeach.
Cel mai adesea, într-o unitate de context erau identificate mai multe valori
simultan. Parcurgerea prealabilã a tuturor textelor transcrise a permis, astfel, izolarea criteriilor referenþiale în jurul cãrora se articula discursul memorial, localizate în 20 de categorii înglobante, care la rîndul lor s-au regrupat în trei mari
zone tematice: „Individ“, „Comunitate / Societate“, „Culturã“ (vezi tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1 Criterii referenþiale:
INDIVID
S =„sinele”;
EmV = evenimente majore ale vieþii
— naºtere;
— botez;
— cãsãtorie;
— mutarea în casã nouã;
— angajare;
— pensionare;
— moarte;
— înmormîntare.
P = personalitãþi
— un membru al familiei
(individualizat);
— prieten;
— preot;
— învãþãtor;
— primar.
— C = „celãlalt”
— etnic (neamþ, ungur, bulgar, þigan,
…);
— regional (moldovean, oltean,
basarabean …).
Ac = „acasã”
Cãl = cãlãtorie
D = destin
EvTr = evenimente traumatice
— deportare;
— emigrare;
— închisoare;
— exil.
LR = locuri reper
— sat / oraº;
— cartier;
— stradã;
— cîrciumã.
M = munca

COMUNITATE / SOCIETATE
Fam = „familia” (ca grup, sau ca
relaþie cu un membru al grupului
familial)
CatS = categorii sociale
— þãran;
— funcþionar;
— meseriaº;
— comerciant;
— intelectual;
— student;
— ofiþer.
SfEc = sfera economicã
— meserie;
— comerþ.
Aut = autoritate
— armatã;
— poliþie;
— securitate;
— primãrie;
— prefecturã.
CatP = categorii politice
— comunist;
— legionar;
— liberal;
— þãrãnist;
— social-democrat;
— SS-ist.
DsP = discriminãri politice ºi sociale
— exploatare;
— colectivizare;
— lupta de clasã.
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CULTURÃ
Sb = sãrbãtoare
— rugã;
— chirvai;
— nedee;
— fãrºang.
Rel = religie
— bisericã;
— practicã religioasã;
— credinþã.
VCt = viaþã cotidianã
— distracþii;
— dans;
— bal;
— modã;
— sport;
— club;
— seratã;
— spectacol;
— film;
— teatru;
— muzicã;
— cor;
— fanfarã.
Ed = educaþie
— „ºcoala” ºi codurile educaþionale;
— grãdiniþa;
— ºcoala cu profesori particulari;
— ºcoala primarã / secundarã / liceu;
— ºcoala de ucenici;
— universitate.

Mai apoi, aceste criterii referenþiale au fost corelate categoriilor valorice
tri-nivelare din grila de valori sociale Rokeach (vezi tabelul nr. 2), urmãrindu-se:
popularitatea lor — numãrul de opþiuni pentru fiecare valoare în parte — ºi
varietatea — numãrul de referinþe axiologice pentru diferitele criterii referenþiale —, prin intermediul unei metodologii deja exersate în studiile etnopsihologice (Rokeach, 1973; Popescu-Neveanu, 1997; Iacob, 1995, 1998; Iacob, Lungu,
1999, 2001).
Tabelul nr. 2 Grila de valori sociale a lui M. Rokeach (1973)
Categorii
valorice

Valoarea

Nivel
I

Valori: V i
II

III

F

Fo

1-5

Fe

6-10

Rd

11-15

Ra

16-20

Av

21-25

Ae

26-30

Se

31-35

Sd

36-40

VI
R

A
VF
S

Notã: grila de valori sociale M. Rokeach
este formatã din:
- valori de maximã generalitate (nivel I):
VI= valori instrumentale;
VF= valori finalitãþi;
- valori de generalitate medie (nivel II):
F (faber)= valori de acþiune;
R = valori de relaþionare socialã;
A= valori de autorealizare;
S= valori ale satisfacþiei afective.
- valori de generalitate scãzutã, în funcþie de
potenþialul latent sau manifest al valorii
respective (nivel III):
Fo= valori de acþiune orientative;
Fe= valori de acþiune efective;
Rd= valori de relaþie dispoziþionale;
Ra= valori de relaþie active;
Av= valori de autorealizare vizate;
Ae= valori de autorealizare efective;
Se= valori de satisfacþie afectivã aºteptate;
Sd= valori de satisfacþie afectivã dobîndite.

Vi

–

Curaj, cutezanþã
Imaginaþie
Încredere
Inteligenþã
Orizont larg
Angajare în activitate, hãrnicie
Autocontrol
Capacitate profesionalã
Responsabilitate
Putere de comunicare
Ascultãtor
Bucurie, bunã dispoziþie
Afectivitate (dragoste)
Indulgenþã
Raportare religioasã
Ajutorare
Cinste
Curãþenie, frumuseþe
Politeþe
Tact

+

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Confort, bogãþie

21

Înþelepciune
Recunoaºtere socialã
Demnitate
Siguranþã de sine
Independenþã
Originalitate
Tumult
Utilitate
Valoare profesionalã (în muncã)

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Apropiere de naturã ºi artã
Armonie interioarã
Liniºte
Plãceri
Salvarea sufletului
Familie armonioasã
Fericire
Prietenii
Realizare în dragoste
Umanism, generozitate

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Fricã, teamã, supunere
Sterilitate imaginativã
Neîncredere
Prostie
Limitat
Dezangajare, lene
Dezorientare
Incapacitate profesionalã
Anarhism
Autism
Monologal
Tristeþe
Rãcealã afectivã (urã)
Neîngãduitor
Raportare „lumeascã”
Sabotarea „celuilalt”
Necinste, hoþie
Murdãrie, urîþenie
Impoliteþe
Grosolãnie
Condiþii modeste,
sãrãcie
Mãrginire
Izolare socialã
Umilinþã
Nesiguranþã
Dependenþã
Imitaþie
Apatie
Inutilitate
Mediocritate
profesionalã
Izolare în sine
Dizarmonie interioarã
Frãmîntare
Chinuri
Cultul vieþii „lumeºti”
Familie dezorganizatã
Suferinþã
Însingurare
Eºec în dragoste
Egoism
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Miza principalã a proiectului nostru a reprezentat-o încercarea de interpretare a resurselor documentare existente în cadrul unei arhive memoriale deja
impresionante, care sã surprindã universul valoric al participanþilor la anchetã,
ºi, pe aceastã cale, sã punã în evidenþã solidaritãþile valorice ºi conturarea familiilor de valori reunite în jurul unor subiecte discursive centrale. În acelaºi timp,
am urmãrit sã dezvãluim constantele mentale care ordoneazã rememorarea, prin
izolarea aºa-numitelor ancore discursive. Totodatã, am fost preocupaþi de studierea mecanismelor de articulare a discursurilor identitare în funcþie de anumite
nuclee imaginare de referinþã, care sã punã în evidenþã construirea socialã a identitãþii, toate aceste achiziþii îngãduind conturarea unui portret grupal al „bãnãþeanului“, dar ºi al „celuilalt“ cu care acesta se aflã în relaþie.
Nu în ultimul rînd, o altã mizã însemnatã a abordãrii pe care o propunem,
de data aceasta metodologicã, este reprezentatã de strãdania de a verifica resursele de cunoaºtere conferite de un instrument de lucru (grila valoricã a lui
M. Rokeach) ce nu a mai fost aplicat în studiile psihosociologice de la noi asupra
unor conþinuturi care provin din interviuri comprehensive.
Într-un asemenea cadru, s-au stabilit urmãtoarele ipoteze ale acestei faze a
cercetãrii:
I1: Tonalitatea autoimaginii va fi negativã, întrucît istorisirile vieþii se centreazã precumpãnitor asupra unor evenimente traumatice.
I2: Fiind un produs reprezentaþional, imaginea identitarã conturatã în
povestirile vieþii cunoaºte o dinamicã semnificativã, generatã de fenomenul contextualizãrii discursive.
I3: Schimbarea nivelului de analizã a categoriilor valorice este însoþitã de
surprinderea unor diferenþe semnificative în cadrul registrului axiologic al imaginii identitare.
I4: Existã diferenþe consistente, din punctul de vedere al compoziþiei ºi
tonalitãþii axiologice, deopotrivã între imaginea de sine a „bãnãþeanului“ ºi imaginea „celuilalt“, dar ºi între categoriile (etnice ºi regionale) care alcãtuiesc alteritatea.
I5: Reprezentarea socialã identitarã ne va înfãþiºa imaginea unui actor social
activ ºi angajat în confruntarea cu determinãrile istoriei.
Desigur, pentru ponderarea subiectivitãþii inerente a lectorului, tehnica analizei de conþinut a impus recurgerea la o tehnicã complementarã — folosirea grupului expert —, iar evaluãrile rezultate, prezentate în tabelul nr. 1 din Anexa nr. 4,
constituie media evaluãrilor grupului expert, exprimatã convenþional prin rotunjire la prima cifrã întreagã. Concret, scorurile din tabelul prezentat în aceastã anexã
reprezintã media grupului expert a frecvenþei de apariþie a valorilor, respectiv a
criteriilor referenþiale pentru întregul lot, însumat, de 35 de interviuri. Astfel,
fracþia prezentã în fiecare rubricã de pe prima linie a tabelului exprimã raportul
dintre media grupului expert de apariþie a criteriilor referenþiale evocate pozitiv
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ºi negativ pe ansamblul interviurilor. De exemplu, 49/16 din prima rubricã se va
citi: „pe întreg eºantionul de interviuri, grupul expert a decis cã subiecþii, cînd
vorbesc despre criteriul <sine>, o fac în 49 de situaþii în sens pozitiv ºi în 16
situaþii în sens negativ“. Dacã existã o incertitudine de evaluare a orientãrii criteriului referenþial (de exemplu cînd rezonanþa sa semanticã pare neutrã), se
decide în felul urmãtor: se numãrã cîte valori pozitive ºi cîte valori negative din
grila lui M. Rokeach apar în aceastã unitate de context, iar orientarea criteriului
va fi datã de orientarea axiologicã prevalentã.
În toate celelalte rubrici ale tabelului sunt prezentate sub forma unei fracþii
mediile grupului expert de apariþie a perechilor de valori pozitive ºi negative pe
întregul eºantion de interviuri, corespunzãtoare unui anume criteriu referenþial.
De exemplu, scorul 5/9 din prima rubricã corespondentã criteriului <sine> se
citeºte astfel: „pe întreg eºantionul de interviuri, atunci cînd se referã la criteriul
<sine>, grupul expert a decis cã subiecþii menþioneazã de 5 ori valoarea <curaj,
cutezanþã> ºi de 9 ori valoarea <fricã, teamã, supunere>“.
Se cuvine subliniat faptul cã grupul expert a fost alcãtuit din minimum cinci
specialiºti (în sociologie, psihologie, filosofie sau istorie) care, avînd experienþa
nemijlocitã a interviurilor de istorie oralã ºi pe baza unui instructaj prealabil, au
realizat analiza de conþinut ºi au aplicat grila valoricã. Totodatã, în Anexa nr. 3
este prezentat un scurt exemplu al modului concret în care a fost efectuatã evaluarea primarã. Accentuãm faptul cã valorile propriu-zise numãrate (vi) sunt
valori în oglindã, adicã o succesiune de valori opuse (pozitive/negative), de tipul
„generozitate/egoism“. S-au reþinut ºi menþiunile implicite ale valorilor în cadrul
discursului, realizîndu-se o ierarhizare, precum ºi o combinare cu principalele
criterii referenþiale, urmãrindu-se afinitãþile de asociere între cele douã registre
(axiologic/referenþial). De asemenea, cînd s-au contabilizat datele, s-au calculat
doi indicatori. Primul, tonalitatea, pune în evidenþã orientarea (pozitivã sau negativã) ºi intensitatea acestei orientãri (cît de mare este aceastã diferenþã) pentru
valorile ºi criteriile referenþiale ºi rezultã din efectuarea diferenþei între mediile
grupului expert pentru frecvenþele de apariþie a valorilor sau a criteriilor referenþiale corespondente. De exemplu, în prima rubricã a tabelului nr. 1 din Anexa
nr. 4, tonalitatea criteriului <sine> este +33, rezultatã din efectuarea diferenþei
între mediile grupului expert pentru frecvenþele de apariþie pozitivã (49) ºi negativã (16) a acestui criteriu. Al doilea indicator, pregnanþa, exprimã cît de importantã este prezenþa valorii respective sau a criteriului referenþial, indiferent de
orientarea lor, ºi se calculeazã însumînd mediile grupului expert de apariþie
(pozitivã ºi negativã) pentru variabila respectivã. În exemplul de mai sus, pregnanþa criteriului <sine> este 65 ºi rezultã din însumarea mediilor de apariþie
pozitivã (49) ºi negativã (16) a criteriului evocat. Pe baza tuturor acestor acumulãri de date se vor verifica ipotezele de lucru ºi se vor construi portretele grupale
vizate. Ca tehnici statistice vom recurge la operaþionalizarea analizei descriptive
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(prezentarea frecvenþelor statistice de apariþie a valorilor, respectiv a criteriilor
referenþiale), la testarea semnificaþiei diferenþelor dintre medii (testul t), iar pentru interpretarea ierarhiilor categoriilor valorice vom opta pentru analiza de
varianþã (ANOVA, testul F).
Interpretarea rezultatelor
Rezultatele tuturor prelucrãrilor statistice primare au fost expuse grafic în
Anexa nr. 8. Sã le parcurgem explicativ pas cu pas, precedate fiind de simbolul
corespondent (de exemplu, [A8, f1] gãzduieºte o discuþie asupra rezultatelor
înfãþiºate în figura nr. 1 din Anexa nr. 5).
Interpretarea [A5, f1]
„Lectura“ primarã a datelor ne atrage atenþia asupra tonalitãþii preponderent pozitive a excursurilor retrospective (879 menþiuni pentru valorile pozitive ºi
doar 628 pentru valorile negative), în pofida caracterului traumatic al destinelor
evocate în cele mai multe relatãri. Mai mult, se poate proba ºi o prevalenþã a valorilor pozitive care este statistic semnificativã în cadrul dimensiunii axiologice
t(1507)=4,56; p<0,001.
Testînd diferenþele dintre medii pentru registrul axiologic, se observã cã la
15 valori din 40 se pot pune în evidenþã diferenþe statistic semnificative. Rezultatele acestor prelucrãri sunt prezentate în tabelul nr. 3.
Astfel, în reprezentarea socialã identitarã valorile pozitive obþin o victorie
simbolicã remarcabilã. Urmãrind tonalitatea celor 15 de valori care probeazã o
diferenþã statistic semnificativã, la 10 dintre ele sensul este dat de prevalenþa
Tabelul nr. 3 Diferenþe statistic semnificative – tonalitate axiologicã
Nr.
crt.

Valoare
Vi

1

V5

2

V6

3

V8

4

V9

5

V10

6

V16

7

V18

Valoarea pozitivã
Orizont larg
Angajare în
activitate, hãrnicie
Capacitate
profesionalã
Responsabilitate
Putere de
comunicare
Ajutorare
Curãþenie,
frumuseþe

8

V21

Confort, bogãþie

9

V25

10

V30

Siguranþã de sine
Valoare profesionalã
(în muncã)

11

V32

Armonie interioarã

12
13
14

V34
V37
V38

15

V40

Plãceri
Fericire
Prietenii
Umanism,
generozitate

Valoarea negativã

Factorul t

Valoarea pragului
de semnificaþie

Limitat

t(36)=2,21

p= 0,04

Dezangajare, lene

t(106)= 10,75

p< 0,001

t(41)=3,67

p= 0,01

t(36)= 4,54

p= 0,03

Autism

t(30)= 3,97

p= 0,01

Sabotarea „celuilalt”

t(97)= 4,59

p= 0,007

Murdãrie, urîþenie

t(36)= 2,27

p= 0,04

t(97)= 4,11

p= 0,02

t(47)= 2,87

p= 0,04

t(32)= 5,11

p< 0, 001

t(42)= 3,03

p= 0,05

t(53)= 3,38
t(77)= 6,17
t(53)= 2,24

p= 0,04
p< 0,001
p=0,05

t(24)= 5,84

p<0,001

Incapacitate
profesionalã
Anarhism

Condiþii modeste,
sãrãcie
Nesiguranþã
Mediocritate
profesionalã
Dizarmonie
interioarã
Chinuri
Suferinþã
Însingurare
Egoism
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valorii pozitive în dauna celei negative, ºi numai la 5 dintre ele se petrece fenomenul contrar.
Corelînd aceste observaþii cu trãsãturile axiologice înfãþiºate în figura nr. 1
din Anexa nr. 5, am putea configura portretul identitar al subiecþilor investigaþi.
Trãsãturile dominante ar reuni, aºadar, în registrul pozitiv, „orizontul larg“ (v5),
„angajarea în activitate, hãrnicia“ (v6), „capacitatea profesionalã“ (v8), „responsabilitatea“ (v9), „puterea de comunicare“ (v10), „curãþenia, frumuseþea“ (v18),
„valoarea profesionalã“ (v30), „armonia interioarã“ (v32), „prieteniile“ (v38) ºi
„umanismul, generozitatea“ (v40), dupã cum, în registrul negativ s-ar situa
„sabotarea celuilalt“ (v16), „condiþiile modeste, sãrãcia“ (v21), „nesiguranþa“
(v25), „chinurile“ (v34) ºi „suferinþa“ (v37).
Totodatã, imaginea grupalã rezultatã ne dezvãluie o disputã polarã între
valorile „angajãrii în activitate, ale muncii“ (v6), puternic apreciate (prag de
influenþã pi > 100) ºi cele care ipostaziazã „suferinþa“ (v37, pi > 60), receptate
ca extrem de prezente. Existã ºi o serie de valori negative frecvent evocate, precum „sabotarea celuilalt“ (v16) ºi „condiþiile modeste, sãrãcia“ (v21), dar ansamblul influenþei celorlalte valori determinã preponderenþa tonului pozitiv al discursurilor. Pe aceastã cale se infirmã ipoteza nr. 1 (I1). Prin urmare, se subliniazã din nou nevoia subiectului de reorganizare identitarã pozitivã, întocmai ca în
cadrul dialogului antropologic comprehensiv, în care „celãlalt“ traumatizat descoperã, din perspectiva bilanþului vieþii, resursele unei reaºezãri a neîmplinirilor
pe un alt temei (Geertz, 1986).
Interpretarea [A5, f2; A5, f3]
Deopotrivã tonalitatea ºi pregnanþa criteriilor referenþiale ne înfãþiºeazã, la
nivelul superior de generalitate, o prezenþã mai marcantã a criteriilor reunite în
jurul categoriei înglobante „Individ“, în dauna celor focalizate pe „Comunitate/
Societate“, respectiv „Culturã“ (vezi figura nr. 2 ºi 3 din Anexa nr. 5). Aºadar, pe
baza acestor indicatori, domeniul „Individ“ este cel mai influent domeniu prezent în discursurile retrospective.
La nivelul subordonat de generalitate, conform viziunii terminologice promovate de J.C. Abric (1994), se observã cum sistemul central al reprezentãrii
sociale se construieºte în jurul ancorei discursive a „familiei“, cu cele mai numeroase referinþe pozitive (pi > 120). Constatarea vine sã întãreascã concluziile
unor studii anterioare realizate în comuna bãnãþeanã Belinþ, în cadrul cãrora
„familia“ se dovedise nucleul reprezentãrii sociale identitare, fiind consideratã
de subiecþi o ancorã simbolicã de referinþã ºi un factor de stabilitate în confruntarea cu un context social neaºezat, aflat în schimbare acceleratã (Gavreliuc,
1997, pp. 27–29). Totodatã, „lectura“ figurii nr. 2 din Anexa nr. 8 ne indicã faptul
cã singurele criterii care pot concura simbolic „familia“ sunt criteriul „sine“ (pi
> 100), respectiv „celãlalt“ (pi >100), ambele orientate pozitiv, ºi criteriul orientat negativ — previzibil prin încãrcãtura sa memorialã — „evenimente traumati203

ce“, la care pi >100. Cît priveºte testarea diferenþelor dintre medii pentru tonalitatea criteriilor referenþiale, se poate remarca faptul cã la 14 criterii referenþiale din 20 se înregistreazã diferenþe statistic semnificative, aºa cum reiese din
tabelul nr. 4.
Tabelul nr. 4 Tonalitatea criteriilor referenþiale – diferenþe statistic semnificative
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Criterii referenþiale
S
EmV
P
Ac
EvTr
LR
M
Fam
Aut
CatP
DsP
Sb
Vct
Ed

Factorul t
t(64)= 5,23
t(42)= 3,76
t(63)= 6,17
t(33)= 2,55
t(71)= 9,78
t(36)= 6,19
t(45)= 3,27
t(93)= 4,85
t(16)= 2,75
t(37)= 3,66
t(54)= 10,45
t(18)= 4,76
t(27)= 3,86
t(49)= 6,72

Valoarea pragului de
semnificaþie
p<0,001
p=0,03
p<0,001
p=0,02
p<0,001
p=0,008
p=0,04
p<0,001
p=0,05
p=0,01
p<0,001
p=0,008
p=0,01
p=0,001

Dacã tratãm distinct fiecare criteriu în parte, parcurgînd îndeosebi figura
nr. 3 din Anexa nr. 5, putem remarca tonalitatea clar pozitivã a „sinelui“, confirmîndu-se, astfel, teoriile identitãþii sociale, care argumenteazã asupra nevoii de
cãutare a unei identitãþi sociale pozitive în cadrul grupului de apartenenþã (Tajfel,
1974, 1982), chiar dacã actorul colectiv interogat îºi plaseazã scenariul retrospectiv în registrul dramaticului. Observaþia de mai sus confirmã cercetãrile din cîmpul psihologiei sociale experimentale, care evidenþiazã rolul proiecþiilor
auto-apreciative în vederea dobîndirii ºi conservãrii stimei de sine (Baumeister,
Tice, 1986; Higgins, 1989). O asemenea tendinþã este frecvent evocatã în cadrul
discursurilor memoriale studiate, regãsindu-se în formulãri de genul „cel mai
important este sã fii om“ sau „orice ar fi, sã te respecþi pe tine“ (precum în interviurile lui Vichentie Manjov, T, p. 156 sau Aurel Munteanu, I, p. 89)∗.
∗

Din raþiuni de înlesnire a lecturii textului vom introduce cu prescurtarea I referinþele ce provin din
volumul S. Vultur — Istorie trãitã — Istorie povestitã, Editura Amarcord, Timiºoara, 1997; cu T
cele ce provin din volumul S. Vultur (ed.) — Teren. Memoria ºi cultura familialã. Identitãþi multiple în Banat. Decupaj din arhivã, Grupul de antropologie culturalã ºi istorie oralã, Timiºoara,
1998; cu C referinþele din volumul S. Vultur (ed.) — Lumi în destine, Editura Nemira, Bucureºti,
2000; iar cu A cele ce provin exclusiv din arhiva Grupului de antropologie culturalã ºi istorie oralã,
precizînd numele intervievatului ºi localizarea interviului. Astfel, la sursele tipãrite este indicat
numãrul paginii din care e extras citatul, iar la cele în manuscris este menþionatã o fracþie — la
care numãrãtorul reprezintã raftul din arhivã, iar numitorul constituie numãrul dosarului de pe
raftul respectiv — urmatã de numãrul paginii de dosar din care a fost selecþionat citatul.
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Se cuvine menþionat faptul cã „celãlalt“ rãmîne un criteriu puternic polarizat, în care evaluãrile pozitive ºi negative depãºesc pragul pi >80. Astfel, s-a
observat cã apare o diferenþiere semnificativã între „celãlalt etnic“ (precum „germanul“, „maghiarul“, „evreul“, „bulgarul“) ºi „celãlalt regional“ (de genul
„olteanului“, „moldoveanului“ sau „basarabeanului“), aprecierile transgresînd
graniþele etnice ºi fiind mai pozitive în primul caz; dupã cum se distinge o diferenþiere între „celãlalt generic“ (definit în termeni globali, mediat) ºi „celãlalt
particular“ (definit în termeni specifici, nemediat). În acest din urmã registru,
opoziþia reprezentaþionalã particular-generic, pusã în evidenþã în studiile de cogniþie socialã care opereazã cu conceptul de stereotip a fost reconfirmatã (Fiske,
Taylor, 1991). Prin urmare, evaluãrile sunt mai generoase în situaþia „celãlalt particular“ — cu care subiectul a avut o întîlnire nemijlocitã (fie el „regional“ sau
„etnic“) —, ºi în care prezenþa stereotipurilor e mai puþin marcantã, spre deosebire de „celãlalt generic“ (îndeosebi „regional“), mult mai critic evaluat prin
medierea stereotipurilor privitoare la alteritate.
Percepþia retrospectivã cea mai nefericitã se realizeazã, previzibil, în jurul
„evenimentelor traumatice“ ºi este parþial compensatã de influenþa pozitivã în
portretul global de valorizarea „muncii“. Meritã semnalatã tendinþa conform
cãreia toate referenþialele politice („autoritate“, „categorii politice“, „discriminãri
politice“) sunt negativ percepute, sugerîndu-se cã întregul traseu existenþial
traumatic este asociat unui factor politic perceput ca perturbator ºi discriminativ. Aceastã respingere puternicã înregistratã va sta la baza unei verificãri ulterioare, realizatã cu ajutorul unei prelucrãri cu mijloace de investigaþie mai fine,
prin recurgerea la construirea graficã a reprezentãrii sociale identitare printr-o
combinare matricealã a tonalitãþii ºi pregnanþei tuturor criteriilor referenþiale.
Privind în ansamblu dinamica criteriilor referenþiale supraordonate, se
poate pune în evidenþã o diferenþã statistic semnificativã de tonalitate a acestora,
dupã cum urmeazã — INDIVID: t(534)=4,87; p=0,005; SOCIETATE / COMUNITATE: t(230)=3,21; p=0,02; CULTURÃ t(120)=8,26; p<0,001.
O ultimã remarcã ce se impune la acest nivel accentueazã faptul cã, deºi mai
puþin influent, domeniul general „culturã“ produce o tonalitate global pozitivã, la
toate criteriile referenþiale evaluãrile pozitive fiind mai numeroase decît cele
negative. O astfel de remarcã sugereazã cã spaþiul privat, spaþiul sãrbãtorii ºi cel
al ºcolii, care dau substanþã acestui domeniu, sunt privite ca un fel de teritoriu
„refugiu“ în faþa agresiunilor istoriei, cu registrul ei public, impersonal ºi instituþionalizat, observaþie convergentã cu concluziile studiului de sociologie ruralã
evocat deja (Gavreliuc, 1997, p. 30).
Interpretarea [A5, f4]
Registrul portretelor valorice asociate criteriilor referenþiale ne oferã accesul cãtre una dintre resursele de cunoaºtere cu o încãrcãturã euristicã remarcabilã oferitã de metodologia adoptatã. Astfel, ni se prezintã în Anexa nr. 5, de la
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figura 4 pînã la figura 23, o serie de profiluri identitare ce ne indicã, pe fiecare
dimensiune tematicã în parte, care este spectrul de valori mobilizat de subiecþi.
În figura nr. 4 din Anexa nr. 5 este conturat portretul axiologic al „sinelui“,
articulat convergent cu liniile portretistice creionate în paragraful anterior. Acest
portret este puternic pozitiv, egocentric, aducînd în prim-plan valoarea „muncã,
angajare în activitate“ (v6, pi > 10), alãturi de alte valori influente, precum „capacitate profesionalã“ ºi „cinste“ (v8, respectiv v17, la ambele pi > 5), adicã acele
valori ce sunt dominante în configurarea stereotipului regional (Chelcea, Lãþea,
2000, pp. 66–67). Numeroase referinþe din text trimit cãtre un asemenea portret,
reunit în jurul formulelor recurente: „trebuie sã muncim“, „munca e datoria
noastrã“, „munca ne-a salvat“ (precum în interviurile cu Gina Sterian, I, p. 195;
Viorica Henþ, I, p. 99 sau Persida Julan, C, p. 62). Douã valori sunt puternic negative în acest portret, în preajma a pi = 10: „suferinþa“ (v37) ºi „frica, teama,
supunerea“ (v1), dovedind încã o datã puterea contextului istoric asupra dimensiunii argumentative a discursurilor. În pofida liniilor contrastante care modeleazã schema despre sine (self-schema) proprie subiecþilor, se reconfigureazã ideea
unui sine unitar, capabil sã reuneascã într-o calitate nouã, supraordonatã conjuncturilor istorice ºi sociale, un concept coerent despre sine, transformîndu-l
într-o entitate durabilã ºi onorantã (Markus, 1977; Swann, Hill, 1982,
Baumeister, 1998).
Interpretarea [A5, f5]
În cadrul „evenimentelor majore ale vieþii“, reprezentate în figura nr. 5 din
Anexa nr. 5, din nou valoarea „muncã, angajare în activitate“ (v6) este cea mai
prezentã, alãturi de „afectivitate, dragoste“ (v13) ºi „armonie interioarã“ (v32),
conturînd o tonalitate valoricã pozitivã asemenea unui refugiu memorial. Acestuia
i se asociazã o polarizare acutã în jurul unei valori precum „sãrãcie/bogãþie“
(v21), ce poate fi explicatã în cele mai multe dintre povestirile retrospective prin
alternanþa dramaticã a unei vieþi senine ºi îndestulate (la debutul ei), urmatã de
o serie de deprivãri grave (la maturitate) ºi reaºezãri (la bãtrîneþe). Se evidenþiazã, astfel, construirea dimensiunii identitare diacronice, care, deºi pãstreazã un
nucleu dur ºi stabil (legat îndeosebi de valorile „muncii“), este sensibilã la
influenþa contextelor cu care subiectul se confruntã (Bruner, 1986). Este semnificativ faptul cã valorile negative cel mai intens percepute sunt chiar cele ce însoþesc aceste deposedãri, ce þin deopotrivã de registrul simbolic, dar ºi de registrul
care desemneazã prestigiul social ºi starea materialã, ºi anume „chinurile“ (v34)
ºi „suferinþa“ (v37).
Interpretarea [A5, f6]
Portretul valoric al „personalitãþilor“, descris în figura nr. 6 din Anexa nr. 5,
este dominant pozitiv, dar tensionat între „angajarea în activitate“ (v6), „recunoaºterea socialã“ (v23) ºi „prietenii“ (v38) — capital important adus în relaþie
de cãtre personalitãþile reper —, dar pus în discuþie de „sabotarea celuilalt“
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(v16), ce aduce cu sine provocarea „suferinþei“ (v37). Desigur, avem de-a face cu
o altã opoziþie simbolicã între identitãþile parteneriale (de genul celor asociate
reprezentanþilor familiei) ºi cele asociate „celuilalt instituþional“, care înfãþiºeazã
confruntarea dintre registrul informal ºi cel formal, prin favorizarea celui dintîi
în întîlnirea cu o istorie ai cãrei actori în plan instituþional sunt trataþi cu neîncredere ºi percepuþi, în tot spaþiul post-comunist, mai degrabã ca adversari sau
duºmani, decît ca parteneri (Bãdescu, 2001).
Interpretarea [A5, f7]
Variabila „celãlalt“, înfãþiºatã în figura nr. 7 din Anexa nr. 5, este puternic
polarizatã. Întîlnirea cu celãlalt e un prilej cãtre activism (v6), oferã „ajutorare“
(v16), „recunoaºtere socialã“ (v23) ºi rodeºte în „prietenii“ durabile (v38), dar
aduce cu sine ºi „neîncredere“ (v3), atitudini „neîngãduitoare“ (v14), „murdãrie
ºi urîþenie“, nu neapãrat fizicã (v18), ºi provoacã, nu de puþine ori, „suferinþã“
(v38). Se poate, aºadar, semnala prezenþa unui celãlalt diurn, senin ºi a unuia
celãlalt nocturn, generator de „suferinþã“, cele douã categorii nesuprapunîndu-se. Graniþa care le desparte nu este, însã, una etnicã, ci mai degrabã una
regionalã ºi politicã, iar stadiile ulterioare ale lucrãrii vor încerca sã aprofundeze
modul în care se articuleazã aceste identitãþi plurale ale alteritãþii. De altfel, cercetarea din ultima parte a acestui proiect va încerca sã ia în discuþie, printr-un
studiu derulat pe un eºantion regional reprezentativ, dinamica contrariantã a
acestor identitãþi sociale.
Interpretarea [A5, f8]
Una dintre cele mai senine imagini retrospective se focalizeazã pe „acasã“,
ilustrat în figura nr. 8 din Anexa nr. 5, care se impune ca un alt nucleu influent al
reprezentãrii sociale identitare, unde valoarea „frumuseþe, curãþenie“ (v18) dominã profilul valoric cu autoritate, ºi se înfruntã cu o valoare negativã modelatã de factorul istoric: modestia condiþiilor de viaþã (v21). Devenind un reper de stabilitate,
siguranþã ºi liniºte, profilul lui „acasã“ este lin, aplatizat, cvasipozitiv.
Interpretarea [A5, f9]
Pentru „bãnãþean“, „cãlãtoria“, reprezentatã în figura nr. 9 din Anexa nr. 5,
nu a fost doar un prilej de „nesiguranþã“ (v25), ci în primul rînd o deschidere
cãtre „un orizont mai larg“ (v5), o „apropiere de naturã ºi artã“ (v31), un prilej
de „bunã dispoziþie“ (v12) ºi de realizare a unor „prietenii“ (v38). Imaginea
rezultatã este, prin urmare, a unui actor social dispus ºi pregãtit sã traverseze orizontul, pentru a prelua sintagma istoricului V. Leu (1998a). De altfel, tema cãlãtoriei este una care populeazã în chip privilegiat imaginarul social bãnãþean, aºa
cum reiese din studiile de istorie socialã ºi de istorie a mentalitãþilor realizate de
V. Leu (1998b, 2000a).
Interpretarea [A5, f10]
„Destinul“ nu poate sã aparã în acest portret valoric, descris în figura nr. 10
din Anexa nr. 5, decît contorsionat, sub forma unor „dinþi de fierãstrãu“,
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sugerînd încordarea trãsãturilor valorice pozitive ºi negative. Atrage atenþia dominanþa ideii de „responsabilitate“ (v9) atunci cînd subiecþii realizeazã evaluarea
„sorþii“, care nu este înþeleasã doar ca fatalitate nefericitã ºi atotputernicã, ci ca
realitate asumatã conºtient, în care actorul poate dobîndi iniþiativa, integrînd
trauma. Tot de „destin“ este legatã ºi inserarea într-o „familie armonioasã“
(v36), dar la acelaºi prag de frecvenþã întîlnim ºi valorile negative ale privãrii de
libertate ºi, consecinþele acestora, „nesiguranþa“ (v25), dar ºi „suferinþa“ (v 37).
Se contureazã încã o datã în tactica identitarã de recompunere biograficã animatã de un actor social angajat, activ, responsabil, care nu cedeazã în faþa agresiunilor unei istorii potrivnice ºi care va izbuti sã învingã în plan simbolic „soarta“
(Crossley, 2000a).
Interpretarea [A8, f11]
„Evenimentele traumatice“ provocate de o istorie personalã ºi colectivã
derulatã sub semnul nedreptãþilor sociale construiesc cel mai puternic negativ
portret valoric, centrat pe trei valori care depãºesc pi = 10: „însingurarea“ (v38),
„sãrãcia“ (v21) ºi „chinurile“ (v34), adevãrate atribute identitare stigmatizante
care marcheazã traseul existenþial al subiecþilor investigaþi. Singurele valori pozitive — doar 3 din 40 — ce apar în acest registru, cu o prezenþã modestã, sunt
„responsabilitatea“ (v9), „ajutorarea“ (v16) ºi „înþelepciunea“ (v22), aºa cum
reiese din figura nr. 11 a Anexei nr. 5.
Interpretarea [A8, f12]
„Locurile reper“, descrise grafic în figura nr. 12 din Anexa nr. 5, sunt asociate în primul rînd „imaginii satului“, care se proiecteazã pozitiv, iar valori precum „curãþenie, frumuseþe“ (v18) ºi „cinste“ (v17) covîrºesc „condiþiile modeste“ (v21) ºi „suferinþa“ (v37). Astfel, acest criteriu referenþial reprezintã, alãturi
de „acasã“, un alt domeniu senin al privirii-bilanþ obþinute.
Interpretarea [A8, f13]
Criteriul „muncã“, înfãþiºat în figura nr. 13 din Anexa nr. 5, este foarte marcat de valoarea „angajare în activitate“ (v6, cel mai înalt pi = 25), dar ºi de „responsabilitate“ (v9), „capacitate profesionalã“ (v8) ºi „autocontrol“ (v7), fãrã sã
evite însã preþul unei munci realizate sub ameninþarea privãrii de libertate, generatoare de chinuri (v34). Totuºi, „munca“ este cel mai des evocatã în eºantionul
de interviuri ca sursã a eliberãrii de sub povara greutãþilor sau nedreptãþilor, formula cea mai des întîlnitã în relatãrile retrospective fiind „noi am fost gospodari“,
„nu ne-am lãsat“ (Gina Sterian, I, p. 199) sau „trebuie lucrat (…) pînã cînd ai
bazã“ (Nikolaus Wiewe, A, 13/3, p. 8).
Interpretarea [A5, f14]
Unul dintre cele mai consistente criterii referenþiale — prin numãrul evocãrilor ºi al valorizãrilor — rãmîne „familia“, zugrãvit în figura nr. 14 din Anexa
nr. 5, cu o tonalitate preponderent pozitivã. Este semnificativ faptul cã zona
dominatã de valori pozitive este cea a valorilor instrumentale (Vi = 1 — 20), iar
208

cea în care valorile negative sunt mai prezente este a valorilor finalitãþi (Vi =
21–40). În prima zonã valorile dominante se grupeazã în jurul „ajutorãrii“ (v16)
ºi „dragostei“ (v13), care sunt privite ca principalele resurse ce oferã subiectului
sprijin ºi afectivitate, iar în cea de-a doua zonã dominante sunt „suferinþa“ (v37)
ºi „sãrãcia“ (v21), provocate de frustrãrile colective la care grupul familial a fost
supus. Mesajul transmis de liniile acestui portret par sã sugereze cã prin familie,
cu ajutorul celui apropiat ºi drag, nefericirea poate fi înfruntatã, chiar cu preþul
suferinþei. O astfel de concluzie vine sã întãreascã o constatare dintr-un studiu
de teren anterior, care descoperea familia ca pe o „sursã de stabilitate ºi permanenþã“ (Gavreliuc, 1997, p. 27) într-un mediu perceput ca ostil, prin care comunitatea poate sã supravieþuiascã unor prefaceri sociale ºi politice brutale.
Interpretarea [A8, f15]
În ceea ce priveºte criteriul „categorii sociale“, zugrãvit în figura nr. 15 din
Anexa nr. 5, cu o singurã excepþie (v6), toate aprecierile valorice se plaseazã în
zona medianã, a valorilor de nivel III Ra (de relaþie active) ºi Av (de autorealizare vizate) — Vi = 16 — 25 —, devenind resurse privilegiate ale stabilirii relaþiei
cu „celãlalt“. Sã menþionãm cã o valoare apare în mod singular în acest domeniu
— ne referim la „demnitate“ (v24).
Interpretarea [A5, f16]
„Sfera economicã“, prezentatã grafic în figura nr. 16 din Anexa nr. 5, ne
aduce în faþã imaginea „angajãrii în muncã“ (v6) a actorului social, întemeiatã pe
„capacitatea profesionalã“ potenþialã (v8), „cinstea“ (v17) ºi „valoarea profesionalã“ efectivã (v30), doar „sãrãcia“ (v21) fiind invocatã negativ ºi fiind determinatã de conjunctura socio-politicã.
Interpretarea [A5, f17-f19]
Urmeazã o serie de trei portrete puternic negative, care pot fi urmãrite în
figurile nr. 17, 18 ºi 19 din Anexa nr. 5 ºi care sunt asociate direct sau indirect universului politic. Cel dintîi — „autoritatea“ — reuneºte atributele „prostiei“ (v4)
cu cele ale „îngustimii intelectuale, limitãrii“ (v5), dar ºi „rãceala afectivã sau
ura“ (v13), cu cea mai pregnantã valoare negativã — „sabotarea celuilalt“ (v16),
toate aceste valori fiind din registrul celor instrumentale. Astfel, sugereazã un
asemenea portret, „autoritatea“ este perceputã ca o instanþã impersonalã, cu un
comportament instrumental, cel mai adesea discriminatoriu la adresa subiectului, în care nu meritã investitã încredere (Bãdescu, 2001). Valori precum „generozitatea“ (v40) ºi „politeþea“ (v19) apar ca ipostaze izolate ale unei tendinþe globale opuse. „Categoriile politice“ sunt devalorizate, mai ales datoritã înclinaþiei
lor percepute de a acþiona împotriva intereselor subiectului (v16), prin intermediul „urii“ (v13), generînd „izolare socialã“ (v23). Pe aceastã cale se indicã unele
afinitãþi de asociere valoricã cu un registru al lumii sociale — cel politic — resimþit în discursurile memoriale ca fiind principalul responsabil pentru trauma
individualã ºi colectivã, aºa cum apare în numeroase relatãri retrospective, în care
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formula recurentã este: „ne-au luat tot ce aveam, fãrã sã avem o vinã“, ca în relatarea lui Petru Maghiaru (A, 9/2, p. 21). „Discriminãrile politice“ sunt însoþite,
practic, de acelaºi set de valori negative — în primul rînd „sabotarea celuilalt“
(v16) — ºi constituie singurul criteriu referenþial în care aprecierile valorice sunt
exclusiv negative.
Interpretarea [A5, f20-f23]
Spre deosebire de domeniile anterioare, un alt grup tematic care produce
asocieri afine, urmãrit grafic în figurile nr. 20, 21, 22, 23 din Anexa nr. 5, este
reprezentat de registrul supraordonat „Culturã“, puternic conotat pozitiv, în
cadrul cãruia „sãrbãtoarea“ genereazã „bunã dispoziþie“ (v12), afirmatã într-un
climat de „frumuseþe ºi curãþenie“ (v18). „Religia“ produce, însã, ºi cîteva reorientãri valorice mai critice, prin identificarea unei anumite doze de „neîncredere“ (v3), dar valorizeazã intens „raportarea creºtinã“ (v15) ºi „salvarea sufletului“
(v35). Un portret puternic pozitiv ca tonalitate este „viaþa cotidianã“, în care valorile cele mai prezente sunt din intervalul Vi= 5 — 20 ºi Vi = 30 — 40. În cadrul
primului interval se impune „buna dispoziþie“ (v12), iar în cadrul ultimului, alcãtuit din valorile de satisfacþie afectivã, cea mai însemnatã prezenþã este asociatã
recunoaºterii „plãcerii“ (v34), ca însoþitoare a sãrbãtorii. În cadrul „educaþiei“,
ponderea cea mai consistentã o au valorile faber, în primul rînd „angajarea în
activitate“ (v6) ºi „capacitatea profesionalã“ (v8), înþelese ca garanþii ale reuºitei
în destinul individual, dupã cum „cinstea“ (v17) este o altã valoare puternic apreciatã în perspectiva unei confruntãri cu destinul, capabilã sã controleze „nesiguranþa“ (v25). Vom încerca sã urmãrim, în cadrul reprezentãrii sociale identitare,
ponderea acestui criteriu global pozitiv, „cultura“, care va deveni un reper simbolic important al subiectului, capabil sã reconstituie pozitiv identitatea sa socialã.
Prin toate aceste evaluãri anterioare am descris, de fapt, mecanismul articulat
de fenomenul contextualizãrii asupra reprezentãrii sociale identitare. Reprezentarea unei realitãþi — în cazul nostru, modul în care se articuleazã narativ linia
sinuoasã a vieþii ºi identitatea subiecþilor — se modeleazã specific în raport cu
contextul istoric, social, cultural ºi politic în care se naºte. Acestei contextualizãri
externe inevitabile i se adaugã, însã, ºi o contextualizare discursivã (Iacob, 1999,
pp. 214–216). Întrucît orice reprezentare este structuratã pe mai multe nivele ºi
este alcãtuitã din mai multe categorii, fenomenul contextualizãrii discursive
poate descrie cum se modificã imaginea iniþialã într-un spectru foarte divers ºi
nuanþat, citit doar prin grila unor nivele de generalitate diferite ale reprezentãrii,
ori a unor categorii specifice, adicã exact ceea ce am realizat prin interpretãrile
anterioare. Schimbarea nivelului de generalitate a reprezentãrii este evidenþiatã
în profilul axiologic general din figura nr. 1 a Anexei nr. 5, comparat cu profilul
axiologic de bazã din figurile 4–23 din Anexa nr. 5, dupã cum schimbarea „feþelor imaginii“ prin intermediul schimbãrii categoriilor poate fi urmãritã compara210

tiv în multitudinea portretelor valorice asociate criteriilor referenþiale, ce se regãsesc în figurile 4–23 din Anexa nr. 5. Însãºi faptul cã fiecare dintre aceste grafice
oferã portrete valorice de o mare policromie semanticã ºi genereazã „chipuri“ atît
de diferite ale aceleiaºi reprezentãri globale („imaginarul identitar bãnãþean“),
ne îndreptãþeºte sã afirmãm cã ipoteza nr. 2 (I2) este consistent confirmatã.
Interpretarea [A8, f24]
Analiza figurii nr. 24 din Anexa nr. 5 ne dezvãluie distribuþia pregnanþei
valorilor de nivel III din grila lui M. Rokeach, constatîndu-se un contrast dramatic — prin proporþiile sale — între valorile de autorealizare efective (cele dobîndite, care nu pot decît sã creeze un bilanþ frustrant) ºi cele vizate, care reprezintã þinta idealã, alimentate de un univers aspiraþional foarte bogat al subiecþilor.
Prezenþa pe „podium“ a valorilor faber efective atrage atenþia asupra perseverenþei ºi tãriei celor implicaþi în lupta cu propriul lor destin, sugerînd cã „a trebuit
sã muncim“ (Viorica Henþ, I, p. 99), „numai prin muncã au putut merge înainte“, lucrînd, la nevoie, „de noaptea pînã noaptea“, aºa cum afirma Aurica
Boceanu (T, p. 44). Trebuie subliniat cã se pot remarca diferenþe considerabile
între aceastã ierarhie valoricã produsã de subiecþii bãnãþeni ºi cea rezultatã în
urma studiilor Luminiþei Iacob (1995, p. 47; 1999, p. 98), în care ordinea, în privinþa popularitãþii sau pregnanþei categoriilor valorice de nivel III (prezentate
descrescãtor), era: Fo-Se-Av-Rd-Ra-Sd-Fe-Ae, spre deosebire de studiul nostru
unde ierarhia este: Av-Ra-Fe-Rd-Sd-Se-Fo-Ae. Desigur, specificul diferit al
conþinutului analizei este responsabil pentru aceastã grupare axiologicã, cãci
într-un caz s-au urmãrit auto-imaginile „românitãþii“ construite de actorii de
prim-plan ai dezbaterii intelectuale româneºti pe tema specificului naþional, iar
în celãlalt caz imaginea identitarã a unei pãrþi din „românitate“ (Banatul) elaboratã de oameni de plan secund, care au trãit ºi o serie de experienþe traumatice.
Ambele tipuri de imagini identitare sunt, credem, faþete reunite ale unei imagini
globale, care, privitã din astfel de perspective plurale, se limpezeºte, putînd fi
cunoscutã mai bine.
Interpretarea [A5, f25–26]
Pregnanþa valorilor de nivel II, descrisã în figura nr. 25 din Anexa nr. 5, subliniazã echilibrul structural axiologic în povestirile vieþii, toate categoriile de acest
nivel fiind menþionate cu o frecvenþã comparabilã (diferenþa dintre cea mai prezentã categorie — valorile de relaþie — ºi cea mai puþin evocatã — valorile de autorealizare — fiind mai micã de 100), exprimînd astfel nevoia de coerenþã retrospectivã în toate dimensiunile povestirii, doveditã ºi de cercetãrile lui W.B. Swann
(1987, pp. 1042–1049). De asemenea, existã diferenþe importante între ierarhiile
valorice de nivel II obþinute în studiile L. Iacob (1995, pp. 47–48;1999, p. 100), în
care ordinea era S-R-A-F, ºi cea de faþã, în care ordinea este R-F-S-A.
Cît priveºte analiza pregnanþei valorilor de nivel I, redatã în figura nr. 26 din
Anexa nr. 5, se poate observa dominanþa consistentã a valorilor instrumentale în
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dauna celor finalitãþi, tendinþã semnalatã ºi în studiile anterioare (Iacob, 1995,
p. 47; 1999, p. 98).
Interpretarea [A5, f27–29]
Analiza structuralã a tonalitãþii categoriilor valorice, care poate fi urmãritã
în figurile 27, 28 ºi 29 din Anexa nr. 5, pune în evidenþã diferenþieri semnificative în cadrul dimensiunii axiologice a imaginii identitare.
Altfel spus, atunci cînd realizãm transferul de la nivel individual înspre cel
grupal — în fond conþinutul tabelului nr. 1 din Anexa nr. 7 constituie un portret
de grup — se genereazã o importantã mutaþie a modelului valoric ºi atitudinal.
Semnalatã în abordãrile din domeniul psihologiei interculturale (Munroe,
Munroe, 1986; Shweder, Sullivan, 1993; Berry et al., 1997; Segall et al., 1999),
reconfigurarea identitarã realizatã prin acest transfer se produce în mai multe
registre. În primul rînd, sunt angajate diverse tipare atitudinale ºi comportamentale, în care atitudinile sociale ºi comportamentele comunitare declarate dezirabile sunt cele ce se integreazã imperativelor „rînduielii“, ale lui „ceea ce se cuvine“, recuzînd ceea ce este resimþit ca degradant pentru comunitate. În pofida
presiunilor istoriei, care încuraja obedienþa ºi deresponsabilizarea, relatãrile
memoriale reîntãresc legea moralã nescrisã a locului: „oamenii care cred cã mai
existã un bine, mai existã un viitor, vor binele, se grupeazã, se adunã.“ (Edith
Cobilanschi, C, p. 330).
De asemenea, devin relevante printr-o lecturã psihosocialã de acest gen
anumite patternuri existenþiale, producîndu-se o reelaborare a verbelor ontologice fundamentale: registrul lui „a avea“, grav afectat de o istorie nedreaptã, este
progresiv substituit de registrul lui „a fi“. Pentru cei mai mulþi, înfrîngerea generatã de discriminare era privitã într-un orizont proiectiv prin care putea fi preschimbatã într-o izbîndã în alt plan, aºa cum reiese din relatarea Ginei Sterian (I,
p. 200): chiar dacã „trebuia (…) sã muncesc fãrã limite, (..) aº vrea sã pot sã
trãiesc prin copiii mei, sã-mi realizez copiii cum aº fi vrut eu sã fiu“.
Astfel, meritã realizatã comparaþia între valorile finalitãþi, care odatã dobîndite introduc actorul social în tiparul lui „a avea“, ºi valorile instrumentale, din
tiparul lui „a fi“. Se observã cum prezentul continuu al muncii ºi al asumãrii destinului — reprezentat de teritoriul lui „a fi“ — este mai cuprinzãtor decît teritoriul care îl insereazã pe subiect în registrul lui „a avea“, subliniind o importantã
reconstrucþie de paradigmã existenþialã pentru cei confruntaþi cu o istorie neaºezatã, ameninþãtoare. Deseori în discursul retrospectiv memoria devine un suport
pentru reabilitarea de tip identitar, iar recuperarea se petrece mai mult simbolic
ºi, în orice caz, într-o altã dimensiune. Dacã „noi am pierdut totul“ — bunuri,
case, pãmînturi, agoniseala de o viaþã — afirmau, ca într-o refren despovãrãtor
mai mulþi subiecþi, „copiii noºtri s-au realizat“, devenind peste ani medici, ingineri, profesori, aºa cum este înfãþiºat exemplarul destin al aceleiaºi Edith
Cobilanschi (C, pp. 309–330), la care metabolismul fluxului narativ se hrãneºte
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din îndemnul: „Doamne, þine-ne pe toþi împreunã!“, cu care înfruntã toate privaþiunile vieþii, dar prin care izbîndeºte mereu, alãturi de familia sa, sã fie fericitã în pofida tuturor discriminãrilor. Revelatoare este ºi relatarea Ginei Sterian
care, în descrierea nedreptãþilor îndurate referindu-se la cei ce „au luat cu
japca“, aratã cum cei care s-au mutat în casele sãtenilor deportaþi, „degeaba au
luat nemuncit de la altul, cã vîntul tot le-a dus înapoi“, iar cei întorºi în sat dupã
atîþia ani de privaþiuni s-au împlinit în alt plan prin copiii lor, obþinînd o victorie
simbolicã în dauna celor care i-au nedreptãþit ºi în faþa „destinului“. Prin urmare, „toþi copiii bãrãgãniºtilor, cum ne-au spus ei, fiecare dintre copiii bãrãgãniºtilor s-au realizat. Cã a fost voie, cã n-a fost voie, ne-am dus în altã parte, cu
copiii, cu nepoþii, sã ni se piardã urma ºi fiecare a fãcut un liceu, o facultate ºi ei,
sãracii satului, care au rãmas, tot aºa au rãmas“ (Gina Sterian, I, pp. 198–199).
Aºadar, deposedarea în registrul lui „a avea“ este contrabalansatã de o împlinire
în registrul lui „a fi“, sugerînd o schimbare a cadrului de orientare a nucleului
identitar, care acum este preþuit printr-o altã deschidere valoricã ºi atitudinalã.
Mai mult, registrul lui „a supravieþui“, impus individului de determinãrile
social-politice discriminatoare este convertit în registrul lui „a deveni“, asociat
de cãtre comunitate activãrii valorilor instrumentale. Analiza tonalitãþii valorilor
de nivel I, prezentatã în figura nr. 29 din Anexa nr. 8, ne înfãþiºeazã o copleºitoare
predominanþã a valorilor instrumentale, accentuînd constatarea anterioarã conform cãreia presiunile istoriei nu determinã doar o replicã debilã, inerþialã a
subiecþilor sãi, ci una angajantã, responsabilã, care ipostaziazã mai degrabã lupta
cu istoria ºi destinul decît acceptarea lor pasivã ºi inertã. Se reconfirmã, ºi pe
aceastã cale, vocaþia comunitãþilor de a mobiliza adevãrate strategii identitare în
confruntarea cu un context social neprielnic (Camilleri et al., 1990; Camilleri,
Vinsonneau, 1996), tocmai pentru a conferi coerenþã propriului traseu existenþial
ºi a stãpîni determinãrile contextuale.
Un alt registru important al reconfigurãrii identitare îl constituie compoziþia universului axiologic dominant, care mutã semnificativ accentul dinspre
valorile asistenþiale, proprii unui subiect trãit de istorie, înspre valorile participative, ale subiectului care îºi trãieºte istoria. Tensiunea dintre cele douã registre
este ilustratã de disputa polarã dintre valorile de nivel II ale satisfacþiei afective ºi
valorile de acþiune, prezentatã în figura nr. 28 din Anexa nr. 5, în care cele din
urmã obþin o îzbîndã simbolicã remarcabilã.
Perspectiva teoreticã capabilã sã explice acest metabolism identitar este
conturatã în cadrul unui nou curent constituit în anii din urmã în cîmpul psihologiei sociale: psihologia narativã (narrative psychology), ce depãºeºte viziunea
constructivismului social ºi oferã cãile necesare examinãrii structurãrii culturale
a experienþei individuale ºi grupale (Bettelheim, 1976; Taylor, 1989; Bruner,
1990, 1991; Gergen, 1991, Edwards, Potter, 1992; Widdershoven, 1993; Crossley,
2000a, 2000b). Aceastã perspectivã disciplinarã s-a îngemãnat ca o alternativã la
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abordãrile cantitative dominante, care, prin strãdaniile lor obsesive de a categoriza experienþe umane atît de complexe prin cuantificare ºi proceduri statistice, au
pierdut dramatic în încercarea lor de a încorpora dimensiunea hermeneuticã a
experienþei personale sau grupale, ratînd astfel întîlnirea cu natura vie, autenticã
a interacþiunii cu „celãlalt“. Psihologia narativã oferã cercetãtorului instrumentele de cunoaºtere necesare prin care poate urmãri cum sinele este modelat în
forme culturale, precum cele ale limbii ºi ale atribuirii de înþeles, asigurînd
menþinerea unui sens intern, coerent ºi personal experienþei proprii subiectului
(Crossley, 2000b, p. 533).
Întemeiate pe concluziile unor investigaþii recente cu uneltele psihologiei
sociale ºi antropologiei culturale asupra experienþelor traumatice, aceste studii
evidenþiazã cum ruptura ºi fragmentarea identitarã imediatã inevitabilã, mai
degrabã decît sã dezorganizeze deplin identitatea personalã ºi colectivã a actorilor sociali, contribuie la dobîndirea unui sens nou, superior ºi detaºat al unitãþii
ºi coerenþei de sine, prin activarea unei configuraþii narative. Mai mult, cînd istoria covîrºeºte memoria, aºadar atunci cînd trauma copleºeºte re-amintirea,
naraþiunea identitarã devine o armã împotriva sorþii, folositã pentru reconstruirea „bunã“ ºi echilibratã a sensului vieþii ºi a rolului rezervat actorului individual
sau colectiv în reþeaua evenimentelor, prin intermediul unui sine narativ
(Gergen, Gergen, 1988). De altfel, noi dezvoltãm înþelesul lui ceea ce suntem prin
înþelesul atribuit raportãrii noastre la noþiunea de „bine“. Legãtura dintre noþiunea de „bine“, înþelegerea de sine, tipurile de povestiri prin care acordãm sens
propriei vieþi ºi concepþiile societãþii despre „împlinirea personalã“ se dezvoltã
laolaltã în „pachete desfãcute“ („loose packeges“), pe care fiecare comunitate le
accesibilizeazã printr-o logicã implicitã (Taylor, 1989, p. 105). Astfel, subiecþii
care animã naraþiunile retrospective aduc în prim-plan propria ordine normativã
sãnãtoasã, „binele“ nepervertit dobîndit în familie, regãsit îndeosebi în valorile
„muncii“ ºi „ajutorãrii celuilalt“, prin angajarea unei identitãþi narative
eliberatoare (Ricoeur, 2001, pp. 291–302). Iatã cum, chiar confruntat cu ameninþãrile unui climat istoric degenerat, ce a provocat rupturi sociale abrupte ºi radicale, subiectul individual sau colectiv descoperã necontenit resurse pentru a-ºi
construi o identitate socialã împlinitã. ªi în cercetarea noastrã, criteriul referenþial al „sinelui“ apare cu o proiecþie puternic pozitivã, confirmînd teoriile identitãþii sociale, care argumenteazã rolul hotãrîtor al respectului de sine în echilibrul
interpersonal ºi cãutarea unei identitãþi sociale onorante în cadrul grupului de
apartenenþã (Tajfel, 1974; Tajfel, Turner, 1979, 1986). O astfel de strategie se realizeazã prin strategii narative diverse, îndeosebi prin diferenþiere de out-group,
„celãlalt“ oscilînd între alteritatea radicalã („e altã lume“) ºi similaritatea totalã
(„sunt ca ºi noi“), dar în toate subiectul consolidîndu-ºi un ansamblu de valori
moºtenite care se supun mai degrabã duratei lungi istorice (Braudel, 1969/1996)
ºi care dau viaþã unui ethos al învãþãrii, deschiderii, dar ºi al muncii ºi dîrzeniei
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(Leu, 1993, 1996a, 2000b, Leu, Albert, 1995) ce supravieþuieºte tuturor cutremurelor clipei.
Aceste tendinþã de reorganizare a imaginarului identitar în funcþie de nivelul de analizã valoricã poate fi pus în evidenþã ºi de prelucrãrile statistice. De
exemplu, dacã recurgem la o analizã de varianþã a ierarhiei categoriilor valorice
de nivel III ºi II, se observã existenþa unei diferenþe semnificative pe ansamblu
între categoriile valorice. Astfel, la nivelul II: F(7, 33)=5,81; p<0,001; iar la nivelul III: F(3, 37)=6,11, p<0,001. Totodatã, ºi la nivelul I se înregistreazã o diferenþã semnificativã între valorile instrumentale ºi valorile finalitãþi: t(39)=8,93;
p<0,001.
Aºadar, pornind de la discutarea ipotezei I3, se observã cã pe mãsura schimbãrii nivelului de analizã a categoriilor valorice, avansînd cãtre nivele din ce în ce
mai înglobante, se petrece ºi o reconfigurare semnificativã a registrului axiologic,
prin schimbarea cu fiecare nivel a tipului de valori dominante, mutaþie care contribuie la o reaºezare identitarã pozitivã. În consecinþã, întrucît o datã cu aceastã
avansare în profunzime se produce ºi o reconstruire a imaginii identitare într-un
alt orizont simbolic, însoþitã de izbînda lui „a deveni“ în dauna lui „a supravieþui“
ºi a lui „a fi“ în dauna lui „a avea“, putem decide cã ipoteza I3 este confirmatã.

4.4.2. Dialogul cu „celãlalt“
În paginile urmãtoare vom face o analizã focalizatã asupra articulãrii
discursive în povestirile vieþii a diferitelor chipuri ale „celuilalt“, cãci, aºa cum am
subliniat în mai multe rînduri, o altã þintã a studiului nostru o constituie nu doar
dezvãluirea imaginilor despre sine elaborate de „bãnãþeni“, ci ºi a imaginilor alteritãþii. Feþele alteritãþii sunt, desigur, plurale, dar noi ne vom concentra în studiul
nostru asupra acelor tipuri de alteritãþi care sunt problematice, ºi nu asupra celor
care au o încãrcãturã limpede negativã, precum cele asociate universului politic,
aºa cum reiese din figura nr. 18 din Anexa nr. 8. Mai exact, ne vom centra atenþia
asupra criteriului referenþial „celãlalt“, a cãrui tonalitate este puternic polarizatã, aºa cum apare în figura nr. 2 din Anexa nr. 5. Din acest motiv am realizat o
destructurare a criteriului în douã categorii distincte: „celãlalt etnic“ ºi „celãlalt
regional“, care la rîndul lor se vor subdiviza în subcategorii de genul „neamþ“,
„maghiar“, evreu“ sau „moldovean“, „oltean“, „muntean“. La capãtul unui asemenea demers vom încerca sã observãm, prin intermediul unei statistici descriptive, dacã existã diferenþieri între cele douã categorii (regionale, etnice) ale alteritãþii, vom inventaria portretele acestora aºa cum sunt ele schiþate în cadrul
eºantionului de interviuri de istorie oralã ºi vom verifica, într-un stadiu ulterior
al proiectului nostru, prin prelucrãri statistice mai elaborate, validitatea portretisticã a acestor caracterizãri, printr-o anchetã de teren derulatã pe un eºantion
regional reprezentativ. Premisa unei astfel de abordãri pleacã de la ideea cã definirea de sine presupune negocierea propriei identitãþi cu alteritatea (Lipiansky,
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1991), iar o autenticã înþelegere de sine nu este posibilã fãrã dezvãluirea oglindirilor identitare reciproce.
Discriminînd între „celãlalt etnic“ ºi „celãlalt regional“, am urmãrit modul
de articulare a autoimaginilor, respectiv a heteroimaginilor în cadrul eºantionului selectat. Am reþinut doar menþionãrile explicite ale unor raporturi identitare
ne-mediate cu subiecþii aparþinînd altor etnii sau altor regiuni. S-au urmãrit, de
asemenea, elaborãrile auto-referenþiale, la capãtul cãrora s-au realizat imaginile
bilanþ. Rezultatele obþinute au fost sintetizate în tabelele nr. 5, 6 ºi 7. Subliniem
cã extensia redusã a eºantionãrii, precum ºi tipul de analizã deconstructivã utilizat îngãduie surprinderea doar a unor dominante portretistice, cu rol mai degrabã euristic, sugerînd anumite trãsãturi identitare care s-au impus în imaginea
alteritãþii.
Neîndoielnic, Banatul, unitatea de analizã de referinþã a cercetãrii noastre,
se dovedeºte a fi un spaþiu al interferenþelor ºi interculturalitãþii. Anticipate de
lucrãrile unei adevãrate ºcoli de istorie bãnãþeanã din secolul al XIX-lea, care îi
are ca exponenþi principali pe P. Iorgovici, C. Diaconovici Loga, D. Bojincã sau
E. Murgu, multe din studiile prezentului îi atestã deschiderea atitudinalã interetnicã ºi interconfesionalã, plurilingvismul ºi pluralismul cultural (Leu, 1993,
1996a; Leu, Albert, 1995; Neumann, 1997). În regiune, conform recensãmîntului
din 2002 ºi Anuarului statistic din 1998, la 1,35 milioane de locuitori, peste
250000 sunt reprezentaþi de alte etnii care convieþuiesc alãturi de cea românã,
formatã din 1,1 milioane (faþã de 593000 în întreg Banatul la 1910). Cîteva dintre
acestea au avut un rol semnificativ în istoria regiunii, îndeosebi cea germanã
(ºvabii), de aproximativ 38000 (aflatã în scãdere dramaticã faþã de 1910, cînd
numãrul lor se apropia de 380000), cea maghiarã de 125000 (222000 în 1910) ºi
sîrbã de 23000 (faþã de 285000 în întreg Banatul istoric la 1910, marea majoritate, aproximativ 200000 fiind însã situaþi în jumãtatea sudicã a comitatului
Torontal, astãzi în Iugoslavia)1.
În pofida unei primiri rezervate în anii de început, treptat, o datã cu sfîrºitul
secolului al XVIII-lea, „neamþul“ devine „al nostru“ (Leu, 1996b, p. 242), constituind un reper identitar apreciativ pentru toþi ceilalþi locuitori ai regiunii
(Dumistrãcel, 1996; Leu, 1996b, 2000b; Chelcea, Lãþea, 2000, pp. 75–86), jucînd
rolul unui pedagog social, promotor al unui model economic viabil, întemeiat pe
muncã ºi consecvenþã pãstrat pînã astãzi. Toate celelalte etnii ale locului au convieþuit pînã la sfîrºitul celui de-al doilea rãzboi mondial într-un spaþiu al înþelegerii ºi comunicãrii reciproce, în care asocierile identitare erau mult mai pregnante decît divizãrile. Dupã 1947 îndeosebi, în urma mutaþiilor demografice
impuse provinciei de noua putere politicã — prin deportãri ºi transmutãri în
1 Informaþiile statistice corespunzãtoare recensãmîntului din 1910 au fost preluate din colecþia de documente 1918. Desãvãrºirea unitãþii naþional statale a poporului român. Recunoaºterea ei
internaþionalã, volumul 5, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1986, pp. 532–540.
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masã —, echilibrul identitar al Banatului a fost considerabil afectat (Vighi,
Marineasa, 1994; Vultur, 1997, 2000a, 2000b; Chelcea, Lãþea, 2000). Cei calificaþi
de localnici drept „coloniºti“ — veniþi din zone învecinate precum centrul sau
nordul Ardealului — sau „vinituri“ — mai ales „moldovenii“ ºi „oltenii“ — vor
lua locul multor germani deportaþi sau emigraþi, generînd un fenomen cu consecinþe importante într-o economie a schimbului simbolic între diferitele identitãþi
regionale sau etnice ale provinciei. Mai ales în ultimii ani ai regimului Ceauºescu,
cînd emigrarea ºvabilor devenise o politicã încurajatã fãþiº de cãtre stat, sau în
anii tranziþiei, cînd liberalizarea politicã a generat un adevãrat exod al germanilor, harta identitarã a Banatului s-a modificat abrupt, dincolo de pragul critic
acceptabil al unei mobilitãþi sociale naturale. Procesul a fost însoþit de unele
fenomene perverse, care, dincolo de prezervarea unui ethos regional pe baza
vechiului model axiologic, a produs noi hibrizi valorici ºi a provocat fenomene de
descalificare identitarã a „intruºilor“, substituind, ca în metabolismul oricãrui
stereotip, informaþia individualizantã dobînditã prin contact nemijlocit cu „celãlalt“ pe baza unei istorii a relaþiei împãrtãºitã cu informaþia categorialã confecþionatã mediat prin intermediul stereotipului regional (Fiske, Taylor, 1991; Judd,
Ryan, Parke, 1991; Drozda-Senkowska, 1999/2000, p. 135). S-a ajuns la situaþia
neobiºnuitã ca subiecþi de etnie românã ce se considerau „ai locului“ sã fie foarte critici la adresa „viniturilor“ — subiecþi de etnie românã cu care se aflau în
raporturi potenþiale —, dar ºi la adresa identitãþilor regionale de origine ale „noilor veniþi“, activînd mecanismul percepþiei stimulilor complecºi (Doise, 1973;
Tajfel, 1982; Sedikides, Scholper, Insko, 1998). Acesta explicã de ce în configurarea in-grupului, subiectul se defineºte cãutînd atributele care îl apropie de cei
„asemenea lui“ din grupul de apartenenþã ºi pe cele care îl separã de cei din
out-grup. Întrucît pentru bãnãþean in-grupul era format inevitabil din reprezentanþii unui spectru etnic divers, datoritã eterogenitãþii etnice ºi pluralismului cultural conturate istoric de timpuriu, tiparul psihosocial al diferenþierii interregionale îºi poate afla o parte din explicaþii. Prin urmare, putem aprecia într-un registru ipotetic cã dacã imaginea „neamþului“ sau „sîrbului“ pentru bãnãþean este
mai pozitivã decît cea a „olteanului“ sau „moldoveanului“, faptul se datoreazã în
bunã mãsurã acestei forþãri a dinamicii demografice ºi a mobilitãþii sociale naturale de cãtre factorul politic.

4.3.3. „Celãlalt etnic“
Constatarea privitoare la diferenþa reprezentaþionalã evocatã mai sus poate
fi sugeratã de analiza comparativã a imaginii „celuilalt etnic“ ºi a „celuilalt regional“ rezultatã în urma analizei deconstructive efectuate prin parcurgerea eºantionului de „povestiri ale vieþii“. Sã începem, aºadar, analiza noastrã cu categoria
„celuilalt etnic“, aºa cum apare el din perspectiva celor intervievaþi. Acesta poate
fi identificat într-un registru generic, colectiv, cu „maghiarii“, „nemþii“, „þiganii“
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sau într-unul particular, atunci când povestitorul se referã la un anumit subiect
cu care a intrat în contact nemijlocit, ce aparþine categoriei etnice generale.
Tabelele nr. 5 ºi nr. 6 sintetizeazã tonalitatea valoricã a tuturor evocãrilor
participanþilor la anchetã în legãturã cu celelalte etnii cu care au construit o istorie a relaþiei, dar reþine ºi proiecþia auto-referenþialã. Pe coloanele corespondente semnului „+“ din tabelul nr. 5 au fost reþinute valorile (vi) cu orientare pozitivã, iar pe coloanele cu „–“ cele cu orientare negativã din grila axiologicã a lui
M. Rokeach. De exemplu, numãrul „40“ ce apare pe prima coloanã sintetizeazã
aprecierea unei persoane aparþinând etniei române despre propria sa etnie, iar
valoarea notatã cu „40“, în sens pozitiv, ilustreazã prezenþa „umanismului ºi a
generozitãþii“ (v40).
Tabelul nr. 5 Auto- ºi heteroimaginea etnicã – trãsãturi valorice

Etnia
intervievatului

+

-

+

-

+

Român

40

40
23

9
40
10

38
16
146
10

German

273
1
191
0
181
5
401
0
101
8
10

21
23
16

10
6
6
6
8
8
16
21
7
30
6
8
6
17
101
8
15

17
16
23
14
131
10

10
40
38
16
10
14
40

10
10

16

6

Bulgar

104
0

19
34

102
3

Evreu

10

16

10

16

10

Sîrb

38
16

21

25

37

6

Maghiar

39
10
10

-

13
16

+

-

+

16
38

4

16

-

21

+

-

40

4
17

38

17
1
21
23
16
16

+

-

+
10
21

-

Evrei

Þigani

Francezi

Turci

Ruºi

Bulgari

Sârbi

Maghiari

Români

Germani

Etnia
menþionatã

+

-

+

-

31
37
12

17
18
17
23
18
20
4

7
16

17

6
6
12

6
23
23
17
16

16
6

17

22

37
37
23
34

10
19

10
10

10
40
231
0
1

3
25
16
6

34

13

16
16
17
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Tabelul nr. 6 Auto- ºi heteroimaginea etnicã prin intermediul referinþelor valorice pozitive sau

Etnia
intervievatului

Evrei

Þigani

Francezi

Turci

Ruºi

Bulgari

Sârbi

Maghiari

Români

Etnia evocatã în
interviu

Germani

negative

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Român
(17)

1

2

7

3

5

0

2

0

1

0

1

2

0

0

2

0

3

7

2

1

German
(8)
Maghiar
(2)
Bulgar
(5)
Evreu
(2)

10

3

9

7

7

2

1

0

0

0

1

6

0

0

0

0

3

4

2

1

1

0

2

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

0

3

1

2

0

5

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

Sîrb
(1)

2

1

1

1

1

0

4

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Total
etnie

17

9

22

13

18

3

10

1

6

1

2

11

0

1

2

0

7

12

5

6

Total
general
(35)

89
/
57

O primã constatare care se poate face în legãturã cu raportarea valoricã la
„celãlalt etnic“ este tonalitatea lor predominant pozitivã (89 de menþiuni pozitive ºi 57 negative). Cea mai frecvent menþionatã este valoarea v10 — „putere de
comunicare“, tradusã în text prin expresia „bunã înþelegere“. De cele mai multe
ori povestitorul recurge la aceastã apreciere referindu-se la mai multe etnii conlocuitoare. Cîteva ilustrãri sunt convingãtoare: „Bine mã înþeleg cu românii, cu
ungurii ºi cu toate neamurile“ (Terezia Buda, germanã, T, p.19); „deci aºa, etnic,
n-avem neînþelegeri. Avem ºi unguri, avem ºi germani, avem ºi români, cei mai
mulþi sunt români, ºi aici nu e nici o problemã, cã aici de mulþi ani trãim aºa, cu
alte naþionalitãþi. ªi Banatul ºtiþi cum este, s-au obiºnuit nu numai bulgarii, ci ºi
ceilalþi.“ (Ioan Vasilcin, bulgar, T, p.153).
De altfel, se subliniazã, „problema aceasta a diferenþei de origine ºi de confesiune n-a fost niciodatã, ca sã spunem aºa, un impediment“ (Nicolae Nacov,
bulgar, T, p.145), pentru cã „aici, în Banat, nu era diferenþã: român, ungur, german, sârb, cu toþii ne-am înþeles foarte bine.“ (Berta Kurunczy, maghiarã, A,
23/17, p. 45); de aceea „acolo aºa era atuncea, toþi eram la fel, indiferent ce copil
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era, de intelectual, sau de muncitor, sau ungur sau român, orice, oricine era,
eram toþi împreunã ºi toþi ne întelegeam bine.“ (Maria Gherman, româncã,
T, p.70)
O privire mai rezervatã asupra „celuilalt“ se înregistreazã atunci cînd
intrãm în sfera unor relaþii interpersonale în care graniþele identitare sunt trasate ferm de cãtre o tradiþie mai puþin permisivã, precum în relaþiile matrimoniale:
„Eu dupã român nu mã duc“ (Terezia Buda, germanã, T, p. 7), sau în cadrul
unor manifestãri sociale cum ar fi jocul sau dansul: „Nu se aveau aºa, ºtiþi... cã te
luau la batjocurã atunci bãieþii ºi te alungau...“ (Maria Palatin, bulgarã, T, p. 170).
Un punct de interes aparte îl deþin ºi valorizãrile pe care povestitorii le atribuie propriei etnii (autoetnoimaginile), portretul cel mai complex fiind în aceastã privinþã cel al etniei germane. Aºadar, cum se vãd germanii pe ei înºiºi?
Raportul dintre valorile pozitive ºi cele negative este 9/7. Printre trãsãturile pozitive pe care ºi le autoatribuie se numãrã „angajarea în activitate, hãrnicia“:
„Nemþi-s un popor tare harnic. Nu furã, lucreazã. ªi ei au o economie întotdeauna. Atâta pot sã vã spun, cã nemþii-s cu totul altfel. Judecã altfel.“ (Terezia Buda,
germanã, T, p. 16), dar ºi „autocontrolul“, „curãþenia“, „cinstea“, conturînd un
profil angajant al stereotipului etnic pozitiv. Apar, însã, ºi trãsãturi negative, dar
cu o pondere mult mai modestã, precum „izolarea socialã“, „sabotarea celuilalt“
ori „neîngãduinþa“: „Neamþu-i sacadat: sã faci, sã lucri, sã faci, fii tu bolnav, fii tu
oriºicum, tu sã lucri...“ (Terezia Buda, germanã, T, p. 8).
Rolul de pedagog social este cel mai adesea în Banat atribuit „neamþului“:
„de la nemþi învãþau multe“ (Ioan Vasilcin, bulgar, T, p. 151). De altfel, asocierea
cu stilul de viaþã al „neamþului“ devine o garanþie a stãpînirii contextului, fie el ºi
discriminatoriu, aºa cum reiese din relatãrile românilor bãnãþeni deportaþi în
Bãrãgan. Evocîndu-i pe „ºvabii din Timiº, oameni foarte gospodari“, care i-au
însoþit în anii deportãrii, ºi urmîndu-i, românii înºiºi reuºesc nu doar sã supravieþuiascã cu demnitate, dar ºi sã transforme „faþa locului“, organizînd „niºte
plantaþii model“, în aºa fel încît localnicii „s-au convins cã prezenþa noastrã acolo
a schimbat ºi (subl.ns.) colþul acela de þarã“ (Aurel Munteanu, român, I, p. 84).
Mesajul implicit indus este cã o asemenea contaminare culturalã a condus la
înnoiri benefice pretutindeni unde ea s-a produs ºi a contribuit la o îmbogãþire
identitarã reciprocã, ce oferã o nouã calitate ontologicã: „Zona asta (a vestului
þãrii, n.ns.) a avut mare influenþã, a avut extrem de mulþi nemþi ºi sigur cã bãnãþenii de aia au fost frunte, cã au copiat tot ce a fost frumos ºi bun ºi de asta au prosperat. S-au dezvoltat ca oameni (subl.ns.) ºi de asta a fost Banatul fruntea“
(Gina Sterian, româncã, I, p. 200).
Aprecierile axiologice pe care celelalte etnii le rezervã etniei germane (heteroetnoimaginile) sunt, aºadar, predominant pozitive (13), valorile cele mai frecvente atribuite „germanilor“ fiind valorile muncii: „angajarea în activitate, hãrnicia“, dar ºi „puterea de comunicare“. Cele negative, în numãr de 6, sunt „anar-
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hismul“, „egoismul“ — venite din partea etnicilor români — ºi „sabotarea celuilalt“. Toate aceste trãsãturi reunite construiesc o imagine etnicã coloratã pozitiv,
cu cea mai consistentã pregnanþã (22 de valori pozitive ºi 13 negative), „neamþul“
reprezentînd referinþa etnicã cea mai apreciativã a bãnãþeanului.
De altfel, rolul privilegiat al raporturilor simbolice româno-germane apare
convingãtor în relatãrile intervievaþilor, românii bãnãþeni fiind deschiºi acestei
pedagogii interetnice angajante: „noi am avut ce învãþa. De la ei (germanii, n.ns.)
am auzit atunci cît îs de înaintaþi ºi noi cãutam sã mergem pe urmele lor. Taman
ca ºi în Scripturã, dacã aþi auzit, acela cu cinci talanþi, acela cu trei ºi acela cu
unul. Noi ne-am socotit ca sã facem din cei 5 încã 5, nu sã fim ca acela cu unul,
sã-l îngropãm, ca sã-l ai tot acela. Noi am vrut sã fim cu iniþiativã în direcþia asta.“
(Aurel Munteanu, român, I, p. 91).
Românii au produs puþine referiri globale la propria lor etnie, doar 3, din
care 2 sunt orientate negativ — „izolarea socialã“ ºi „egoismul“, într-un portret
cu puternice accente critice: „... numa’ mie sã-mi fie bine, nu conteazã la restu’,
eu sã trec peste orice cadavru. Aºa or fost românii ºi aºa sunt ºi astãzi“ (Martin
Bolovedea, român, T, p. 216).
Cele mai multe menþiuni despre etnia românã vin din partea etniei germane. Portretul valoric este zugrãvit în nuanþe preponderent pozitive — 10 menþiuni
pozitive ºi 3 negative. Printre valorile pozitive atribuite de cãtre germani „românilor“ se numãrã „puterea de comunicare“, „politeþea“, „originalitatea“, iar printre cele negative apar „condiþiile modeste, sãrãcia“ ºi „izolarea socialã“. Aceste
constatãri întãresc rolul hotãrîtor al raportãrilor interetnice bãnãþene în construcþia identitarã, „celãlalt“ privilegiat, în cazul românului bãnãþean, fiind
„neamþul“ ºi reciproc.
Alte valorizãri, dar mai puþin numeroase, vin din partea subiecþilor de etnie
maghiarã, precum „buna înþelegere“, ºi a subiecþilor bulgari, care au fãcut 4
menþiuni, 2 orientate pozitiv ºi 2 negativ.
Portretul „maghiarilor“ construit de cãtre celelalte etnii are o tonalitate clar
apreciativã: fiind evocate 18 valori pozitive ºi doar 3 valori negative. Astfel, portretul etniei maghiare cuprinde urmãtoarele calitãþi conjugate: „putere de comunicare“, „prietenie“, „ajutorare“, „indulgenþã“, precum ºi urmãtoarele trãsãturi
negative: „rãcealã afectivã“, „sabotarea celuilalt“, „impoliteþe“.
Portretul etniei sârbe este zugrãvit precumpãnitor din perspectiva altor
etnii, deoarece doar unul dintre intervievaþi a fost de etnie sîrbã. Menþiunile sunt
destul de numeroase ºi preponderent generoase (10 la 1), 3 dintre ele invocînd
„puterea de comunicare“ ºi de deschidere a reprezentanþilor acestei etnii.
În contrast, etnia bulgarã este rar menþionatã în interviurile realizate cu
subiecþii de alte etnii, imaginea rezultatã fiind cvasi-exclusiv auto-referenþialã.
Imaginea de sine pe care bulgarii ºi-o elaboreazã este, printr-o proiecþie etnocentricã similarã cu a altor etnii, coloratã puternic pozitiv (5 valori orientate pozitiv
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ºi una negativ). Autoetnoimaginea reuneºte atributele „curajului“, „spiritului
comunicativ“, al „recunoaºterii sociale“, dar ºi evocãrile traumatice ale „chinurilor“ asumate în destinul lor colectiv.
Etnia rusã e privitã cu un ochi critic, înregistrîndu-se pe eºantion 11
menþiuni orientate negativ ºi doar 2 pozitive. Un asemenea scor al respingerii
simbolice este, neîndoielnic, un rezultat al experienþelor pe care cei intervievaþi
le-au avut cu reprezentanþii acestei etnii ºi care sunt legate de evenimentele dramatice ale rãzboiului ºi deportãrii. Printr-o astfel de grilã retrospectivã „ruºii“
devin „necinstiþi“, „hoþi“ — „... o furat ºi tacâmurile de la noi de pe masã“ (Maria
Gherman, germanã, T, p. 76) —, cu o slabã înzestrare intelectualã, inspirînd
„teamã“, dar ºi „sãraci“, la limita supravieþuirii (precum localnicii din Siberia).
Trãsãturile pozitive se referã la persoanele particularizate, cu care intervievaþii
s-au împrietenit sau care i-au ajutat, ºi care pondereazã stereotipul etnic generic.
Sunt ºi etnii evocate conjunctural, precum etnia turcã, ce apare menþionatã
doar în discursul bulgarilor, evocaþi într-un registru negativ — „... turcii n-or
putut sã ne suporte“ (Maria Palatin, bulgarã, T, p. 172) —, sau etnia francezã, la
care se fac referiri doar în discursul unei intervievate ce a avut ocazia sã studieze la Paris, iar menþiunile sunt pozitive, referindu-se la „confort“ ºi „putere de
comunicare“.
Evreii apar cu o auto-imagine contorsionatã de amintirile discriminãrilor,
cele mai influente valori fiind cele ale „suferinþei“, dar sunt evocate ºi „izolarea
socialã“ sau „chinurile“ suportate. Se cuvine remarcat faptul cã „evreii“ sunt
doar o prezenþã de plan secund în discursurile celorlalte etnii (4 menþiuni pozitive ºi 2 menþiuni negative), ceea ce ne sugereazã absenþa unui antisemitism
popular în spaþiul bãnãþean.
„Þiganii“ au parte de un alt portret complex, policrom, preponderent negativ (7 menþiuni pozitive ºi 15 negative), dintr-o perspectivã eticã (Pike, 1967,
Berry et al., 1997). Trebuie semnalat totuºi cã de 2 ori apare menþionatã „hãrnicia acestora“, apoi „fericirea“, „buna înþelegere“ ori „buna dispoziþie“.
Trãsãturile negative se impun, totuºi, în portretul etnic al „þiganilor“, centrale
fiind evocãrile frecvente ale „hoþiei ºi necinstei“ de care dau dovadã, a „murdãriei“, „grosolãniei“ ºi „prostiei“, a „izolãrii sociale“ ºi „dezangajãrii în activitate,
lenei“. Ne aflãm în faþa unui stereotip etnic polarizat, dar moderat negativ, asemãnãtor cu cel zugrãvit în alte studii de teren recente derulate în zona de vest a
þãrii (Chelcea, Lãþea, 2000, pp. 98–108).
De altfel, toate aceste auto- ºi heteroimagini sunt grãitoare în a dezvãlui
imaginea de ansamblu a unui Banat al comunicãrii fertile, netensionate între etnii,
întemeiatã pe o istorie comunã în care confluenþele sunt mult mai profunde decît
divizãrile, ºi în care „celãlalt“ etnic este privit mai degrabã ca un partener social
pentru reuºita proiectului comunitar, decît ca un concurent sau un adversar
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cãruia i se cuvin adresate replici identitare depreciative la nivelul imaginarului
social.

4.4.4. „Celãlalt regional“
Urmãrind delimitarea propusã a criteriului „celãlalt“, am evaluat referinþele
axiologice identificate în interviuri, deopotrivã despre sine ca „bãnãþean“, dar ºi
despre „celãlalt regional“, iar rezultatele analizei sunt prezentate în tabelul nr. 7.
Tabelul nr. 7 Autoimaginea ºi heteroimaginea regionalã
Bãnãþean

Ardelean

Oltean

Muntean

Basarabean

Moldovean

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

17

1

2

1

1

9

1

6

4

4

1

7

30,
5,
21,
17,
25,
19

16, 15,
16, 6

21, 37,
21, 37

21, 27,
21, 21,
21, 21,
31, 6,
3, 40,
25, 6,
18, 6,
6, 17,
17
Total

37

31, 17

37

18

5,
5,
21,
22,
21,
18,
21,
8,
8

28

10

7, 21,
37,
21, 8,
8, 21

26/28

Stereotipul regional, puternic apreciativ, regãsit în formula „Tot Banatu-i
fruncea!“ (Gina Sterian, I, p. 200), delimiteazã contururile autoimaginii, aºa cum
reiese aceasta din discursurile povestitorilor. Menþiunile despre Banat ºi despre
„bãnãþenii“ înºiºi sunt cvasi-pozitive („scorul“ este 17 la 1). Cel mai des (de 5
ori) este invocat „confortul“, „bogãþia, situaþia materialã prosperã“ a zonei: „Ne
ducem în Banat cã acolo îs oamenii bogaþi ºi avem de lucru, ziceau oltenii“
(Aurica Boceanu, T, p. 25) sau „Bãnãþenii au fost majoritatea oameni înstãriþi“
(Martin Bolovedea, T, p. 98). Alte trãsãturi amintite sunt „hãrnicia“ „bãnãþenilor“, „apropierea de naturã“: „... erau foarte legaþi de pãmânt ºi îl îngrijeau“
(Nadia Wilduc, T, p. 24).
Dacã Ardealul vecin apare rar evocat, precumpãnitor pozitiv, datoritã unei
contaminãri identitare conferite deopotrivã de proximitate, dar mai ales de o istorie asemãnãtoare, Oltenia, însã, este valorizatã puternic negativ, devenind polul
opus al referinþelor identitare interregionale. Sunt amintite îndeosebi „condiþiile
modeste“ ºi „orizontul limitat“, „mãrginirea“, „nepriceperea“ locuitorilor acestei regiuni, ca note definitorii ale stereotipului regional, încît se îngroaºã contururile unui cliºeu frecvent: „tangenþã culturalã între olteni ºi bãnãþeni n-a prea
fost“ (Martin Bolovedea, C, p. 196). Astfel, se constituie alteritatea extremã, aºa
cum reiese din memorabila descriere a Auricãi Boceanu (C, p. 26), care relatea-
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zã întîlnirea soacrei sale din Oltenia cu Banatul prin cuvintele: „Auzi, (…) noi
suntem în altã þarã“?
Despre Muntenia ºi Bucureºti apar mai multe menþiuni, însã dintre acestea
doar una este pozitivã, referitoare la „tumultul vieþii“ proprii capitalei:
„Bucureºtiul... era oraºul aventurilor“ (Edith Cobilanschi, T, p. 95), celelalte
fiind orientate negativ, reunind „condiþiile modeste“, „nesiguranþa“, „mediocritatea profesionalã“, „limitarea“, „necinstea, hoþia“ ºi „impoliteþea“.
Stereotipul regional moldovean este negativ, dar mai moderat depreciativ
decît cel oltean. Trãsãturile sale principale reunesc „condiþiile modeste, sãrãcia“,
„nepriceperea“ asociatã „incapacitãþii profesionale“, dar ºi „suferinþa“ ori „dezorientarea“, sugerînd prezenþa unei identitãþi traumatice recunoscute ca atare de
bãnãþean. Tendinþa evaluativã devine cu atît mai pregnantã în cazul imaginii
„basarabeanului“, cel mai adesea marginalizat, însoþitor al bãnãþeanului în
perioada refugiului sau a deportãrii. Este surprinzãtor cum „basarabeanul“ devine românul cel mai preþuit de bãnãþean, prin intermediul recunoaºterii valorilor
solidaritãþii, cãci „ajutorarea“ apare centralã în elaborarea imaginii, alãturi de
„raportarea religioasã“ ºi „angajarea în activitate“. Chiar ºi valorile orientate
negativ exprimã interiorizarea aceluiaºi destin dramatic de cãtre povestitor, cãci
valorile care se impun evidenþiazã „condiþiile modeste, sãrãcia“, proprii deportãrilor, cu „suferinþa“ ce le-a însoþit, conturînd un portret încãrcat de compasiune.
În ansamblu, însã, referinþele la „celãlalt“ regional sunt mai critice (9 pozitive, 27 negative) decît cele privitoare la „celãlalt“ etnic, accentuînd rolul privilegiat al „bãnãþeanului“ cu concetãþeanul sãu, indiferent de etnie, cu care a construit o istorie comunã ºi alãturi de care a exersat un dialog comunitar autentic.
Toate aceste evaluãri ne îndreptãþesc sã afirmãm cã se poate proba, prin studiul nostru, o diferenþã consistentã a tonalitãþii axiologice ºi a compoziþiei valorice între imaginea de sine a „bãnãþeanului“ ºi imaginea „celuilalt“, dupã cum, în
cele douã registre, existã o diferenþã semnificativã între „celãlalt etnic“ ºi „celãlalt regional“. Aºadar, ipoteza a patra (I4) este confirmatã.
Dar ce îl individualizeazã în mod fundamental pe „bãnãþean“ de „celãlalt
român“? Edificator este comentariul realizat de un intervievat, ce defineºte natura acestei specificitãþi pornind de la bogãþia diferenþei de care dispune „bãnãþeanul“, privitã ca o resursã simbolicã vitalã în articularea propriei identitãþi. De
aceea, istoria unei relaþii fertile cu „celãlalt etnic“ devine un atu simbolic pe care
„omul locului“ îl avanseazã deseori atunci cînd se raporteazã la „românul din
cealaltã parte a þãrii“. Astfel, se naºte diferenþierea, formulatã în termeni antologici de cãtre Aurel Munteanu (I, p. 90), între bãnãþeni îmbogãþiþi prin relaþia
nemijlocitã ºi roditoare cu „celãlalt etnic“ ºi „ceilalþi români“, calificaþi drept
simpli români. Întregul pasaj este edificator: „Banatul nostru a fost sub influenþã
austro-ungarã, noi am trãit aicea… în mijlocul nostru or fost unguri, nemþi, sîrbi,
toate naþionalitãþile. Ei (cei din Bãrãgan, n.ns.) au fost simpli români (subl.ns.).
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(…) Ei (românii din Regat, n.ns.) sunt niºte oameni vorbitori, palavragii, ºtii, aºa.
Al nostru-i un om care merge pe stradã aºa liniºtit, parcã vezi la el ca la un om
care-ºi duce tot greul dupã el, aºa preocupat în ceva. La ei, nu! Vorbeºte toate
astea … ºi aºa! (…) Am fost ºi prin comune din jur de la Iaºi. Oameni foarte primitori ºi foarte cumsecade, însã mult, mult scãzuþi faþã de noi, din Banatu acesta. Am furat ºi cuvinte, (…) ºi obiceiurile le-am furat. Dar (ei, „regãþenii“, n.ns.),
neavînd contact cu minoritãþile … cã ai vãzut cã omu furã din contact de acesta,
cã ºi meseria ai vãzut cã se furã, nu se învaþã. Acolo-s (în Banat, n.ns.) gospodine, prãjituri, îmbrãcãminte, case, curãþenie, pe cînd acolo (în Regat, n.ns.) or fost
cu totul invers.“ Desigur cã ne aflãm în faþa unui stereotip regional, deformat ca
orice cliºeu de o proiecþie apreciativã asupra in-grupului, dar interesantã este
logica discursivã, prin care graniþa dintre simplul român ºi românul bogat identitar se traseazã exact în funcþie de prezenþa sau absenþa acestui atribut al diferenþei asumate ºi integrate, care lipseºte „celuilalt român“.

4.4.5. Banatul de ieri, Banatul de azi, Banatul de mîine
Semnificativã ni s-a pãrut ºi suprapunerea peste articulãrile discursive regãsite în povestirile vieþii a douã registre tematice supraordonate: pe de o parte,
orientarea temporalã, care introduce dimensiunea identitarã diacronicã, pe de
cealaltã parte, orientarea normativã, care aduce cu sine substanþa ethosului
bãnãþean reunitã în discursurile retrospective.
Din majoritatea anamnezelor identitare selectate rãzbate o atitudine regresivã, ce opune unui prezent dezamãgitor imaginea unui trecut împlinit.
Contrastul dintre Banatul de ieri ºi cel de azi pleacã de la constatarea ºi proclamarea diferenþei: „... nu era aºa, ca acuma. O mare diferenþã!“ (Ecaterina
Scholtz, T, p. 179) sau „erau alte vremuri“ (Stella Petricu, T, p.114). Îndeosebi în
domeniul vieþii cotidiene, oamenii locului de odinioarã erau integraþi într-o ordine existenþialã seninã, întemeiatã pe valorizarea tradiþiilor, spre deosebire de
dezagregarea lor de astãzi, resimþitã ca o pierdere gravã: „Atunci erau aºa la noi
obiceiuri frumoase, în timpul de iarnã“ (Ioan Vasilcin, T, p. 152); sau „A, încã ce
petreceri!... Doamne, în fiecare sâmbãtã au fost baluri“ (Gabriela Lauritz,T,
p. 132), ori „Atunci am avut nunta noastrã, ºi asta iarã era specific... acuma-i
modernul acesta cu tam, tam, tam ºi nu ºtiu ce“ (Ioan Vasilcin, T, p. 152).
Valorizarea muncii ºi a lucrului bine fãcut, în pofida condiþiilor sociale ºi
politice nu întotdeauna favorabile, dezvãluie imaginea unui Banat în care „se trãia
bine“ pentru cã „se muncea“: „Nu erau cu pretenþie la mâncare, erau plãtiþi în
naturã, au ºtiut ce au câºtigat ºi erau mulþumiþi, pe timpul acela“ (Vichentie
Manjov, T, p. 155) sau „Eu îmi amintesc ºi înainte de rãzboi cum era. Era altfel,
totul era altfel... au trãit din pãmânt, au trãit bine“ (Ioan Vasilcin, T, p.151). Prin
urmare, munca ºi pãmîntul configureazã statusul omului împlinit: „Am pãmînt,
am avere, îs domn“ (Petru Maghiaru, C, p. 57).
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ªi astfel intrãm în al doilea registru, cel al orientãrii normative, unde relaþiile
familiale sunt centrale ºi ipostaziazã o ierarhie a autoritãþii severã, care asigura
totuºi combustia unei vieþi realizate: „... atunci erau relaþiile cu mult mai stricte“
(Ecaterina Scholtz, T, p.180), sau „ªi daca n-am fãcut tãt aºa cum or poruncit
pãrinþii, atuncea ne-o bãtut. Îþi spun aºa! Nu ca voi... Voi trãiþi în aer.“ (Terezia
Buda, T, p.18), dar ºi „A fost absurdã educaþia... ºi totuºi a fost mai bine“ (Stella
Petricu, T, p.115). Ethosul bãnãþean este ºi unul al generozitãþii, angajãrii ºi deschiderii, aºa cum reiese ºi din afirmaþia unui intervievat: „ªi la noi asta-i ceva
specific, cã pãrinþii mult dau ca copiii lor sã ajungã undeva ºi s-au strãduit ºi i-au
sprijinit ºi copiii s-au împrãºtiat prin toatã lumea, au rãmas aici bãtrânii“ (Ioan
Vasilcin, T, p. 152).
Deasupra tuturor, se impun referinþele normative reunite în imperativele
rînduielii, ce construiau identitatea întemeind-o pe respect, responsabilitate,
curaj ºi credinþã: „dar asta (…) a fost ºi lozinca ºi a pãrinþilor mei, toatã viaþa,
dacã nu poþi sã faci un bine, rãu nu-i fã.“ (Aurica Boceanu, T, p. 34). Pentru cã
„fiecare om are o soartã, fiecare…“ (Terezia Buda, T, p. 18), se impune ca „... totdeauna (...), vorba aceea, sã ne achitãm datoriile ºi ascultãm, (...), ca dreptu’
omului: «ce þie nu-þi place, altuia nu face», ãla-i dreptul omului... ªi pân’ la urmã,
vorba aceea, ne-am nãscut ºi trebuie sã murim, n-avem altceva ce sã facem“
(Vichentie Manjov, T, p. 156). Chiar confruntaþi cu cele mai severe discriminãri,
actorii acestui scenariu tragic relateazã cum au gãsit puterea sã se replieze ºi
sã-ºi rînduiascã viaþa în jurul unui rost mai înalt, dincolo de febrilitatea unei
istorii nedrepte, aºa cum apare în memorabila descriere a fericirii clipelor primului Crãciun din Bãrãgan, sãrbãtorit în biserica de chirpici ridicatã de deportaþi
(Gina Sterian, I, p. 197).
Aceste povestiri memoriale construiesc, asemeni unui avertisment grav, dincolo de portretele identitare zugrãvite sau de expresivitatea relaþiei cu „istoria“ ºi
„destinul“, ºi un imperativ al re-amintirii, singurul care poate pregãti un mîine
mai bun, deopotrivã pentru „sine“, cît ºi pentru „celãlalt“: „Trebuie sã se ºtie
lucrurile astea! Ar trebui, sã ºtiþi c-ar trebui. Pentru cã generaþia care vine niciodatã sã nu aibã vreo impresie bunã despre comunismu ãsta. Cã comunismu ãsta
o fost un jug, un jug care-o fãcut din oameni… i-o fãcut neoameni. Am ajuns în
situaþia asta ºi-n prezent. Uitaþi cã nu ne suportãm unii cu alþii. Pentru ce? Am
crescut împreunã, cu unguri, cu nemþi cu… ºi-acum ei bagã vrajba-ntre oameni.
Îi fac pe oameni sã se urascã. De ce? Pentru cã ºi unguru ºi neamþu o suferit alãturi de noi. ªi el o mîncat aceeaºi mîncare, în aceeaºi mizerie ca ºi noi. ªi ei
cautã-n continuare sã facã ce-or fãcut. Da sã ºtiþi cã e de plîns þara asta a noastrã,
ce-or fãcut ei cu oamenii. O ajuns omu în gospodãria lui sã nu aibã. De Crãciun,
cum o fost, cît o fost omu de sãrac, o avut un porc, o avut ceva-n curtea lui… Or
ajuns cã-s curþile goale, n-au oamenii nici pãsãsri, nici nimic, pentru ce? Pentru
cã ei or vrut aºa. N-or dat nimic la oameni. (…) Grajdurile de la colectiv, tot ei
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le-or luat. Tot aºa, asta-i situaþia ºi-n prezent. Numai oamenii o trãit 40 de ani în
fricã, ºi tot aºa li-i fricã ºi-acum. Nu au curaju. Încã oamenii nu s-or deºteptat,
încã nu ºi-or dat seama cã au dreptu sã spunã ceva…“ (Viorica Henþ, I, p. 100).
În consecinþã, acþiunile sunt îndreptate cãtre un alt orizont normativ, cãtre
cei de mîine ce vor trebui sã preia aceastã moºtenire a cinstei, muncii ºi credinþei,
construitã în jurul unui sens al dreptãþii, în care se impune ca „lumea sã ºtie ºi sã
nu uite ce s-a întîmplat ºi mai ales sã nu se mai repete, indiferent din partea cui
vine, ori de stînga, ori de dreapta. Cã tare nu ne plac ororile ºi nici rãzbunãrile de
nici un fel (sublinierile ns.)“ (Gina Sterian, I, p. 198).

4.4.6. Reprezentarea socialã identitarã
În încheierea acestui prim stadiu al cercetãrii ce s-a focalizat asupra unor
materiale documentare nãscute din interacþiunea nemijlocitã cu „celãlalt“, în
care ne-am strãduit sã scoatem la ivealã cîteva dominante portretistice ale identitãþii „bãnãþene“, sã încercãm sã oferim ºi o imagine-bilanþ a celor analizate pînã
acum prin intermediul unei metodologii specifice, ce se bizuie pe resursele conceptuale ale paradigmei reprezentãrilor sociale. Astfel, pornind de la teoria
nucleului central ºi a elementelor periferice (Abric, 1989, 1994; Flament, 1989;
Mammomtoff, 1996), descrisã pe larg în capitolul teoretic din prima parte a
lucrãrii, ºi reunind conceptele valorificate în capitolul anterior, am elaborat o tehnicã sui-generis, ce combinã matriceal cei doi indicatori operaþionalizaþi pe parcursul studiului nostru: tonalitatea ºi pregnanþa criteriilor referenþiale.
Exigenþele considerate necesare a fi îndeplinite au fost legate de respectarea
riguroasã a etapelor ºi criteriilor propuse de cei care au realizat cercetãrile asupra structurii reprezentãrii sociale ce opereazã cu coduri de comunicare din
registrul lingvistic-discursiv-conversaþional, precum cele provenite din interviurile narative (De Rosa, 1995, p. 99), ºi anume: stabilirea conþinutului reprezentãrii (în cazul nostru, a „imaginii identitare bãnãþene“), evidenþierea sistemului de
categorii (la noi, identificarea criteriile referenþiale) ºi realizarea ierarhiei categoriilor (urmãrirea ponderii ºi dinamicii fiecãrei categorii în parte). Principiul de
bazã al articulãrii nucleului central, care subliniazã cã frecvenþa ridicatã a evocãrii categoriei este o condiþie a centralitãþii sale, ne-a determinat sã construim un
coeficient expresiv, numit convenþional coeficient de pregnanþã. Totodatã, am
încercat sã þinem cont ºi de specificul cercetãrii noastre, relevantã nefiind doar
intensitatea unui criteriu din eºantion, ci ºi orientarea acestuia, evaluatã prin
intermediul unui alt coeficient, numit coeficient de tonalitate.
Aºadar, am recurs la o prezentare graficã bidimensionalã, ce combinã matriceal cei doi coeficienþi, iar pentru a sugera ideea centralitãþii, aceºtia au fost astfel
construiþi încît, pe abscisã, cu cît pregnanþa este mai însemnatã, cu atît criteriul
corespondent va fi localizat mai aproape de origine, întocmai ca ºi pe ordonatã,
unde cu cît tonalitatea este mai importantã, criteriul se va situa mai aproape de
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acest focar simbolic. Totodatã, dacã tonalitatea este pozitivã, criteriul referenþial
respectiv va fi înfãþiºat în primul cadran, iar dacã tonalitatea este negativã, criteriul referenþial va fi reprezentat grafic în cadranul al treilea. Prin urmare, combinînd cei doi coeficienþi, cu cît criteriul referenþial va avea o tonalitate ºi o pregnanþã mai marcantã, cu atît se va localiza mai aproape de „centrul“ reprezentãrii.
Formulele de calcul al coeficienþilor amintiþi, care respectã indicaþiile de
mai sus, pentru fiecare criteriu referenþial în parte, sunt:
— indicele de pregnanþã: p* = 1 / k (a+b) ;
— indicele de tonalitate: t* = 1 / k (a-b);
în care a = frecvenþa de apariþie a criteriului referenþial respectiv evaluat
pozitiv,
iar b = frecvenþa de apariþie a criteriului evaluat negativ,
în timp ce k = 1 Ù a>= b V k = -1 Ù a<b.
Rezultatele care ne indicã valoarea acestor coeficienþi, pe baza cãrora se va
construi grafic reprezentarea socialã identitarã, sunt prezentate în tabelul nr. 1 din
Anexa nr. 6. La capãtul acestui demers se poate configura ansamblul prezenþei
criteriilor referenþiale în cadrul eºantionului de discursuri retrospective, ce poate
fi urmãrit în figura nr. 1 din Anexa nr. 6, care rezumã aprecierile ºi explicaþiile de
pînã acum. Astfel, dacã ar fi sã sintetizãm semnificaþia unei asemenea configuraþii
grafice, vom distinge faptul cã nucleul reprezentãrii sociale este format, de fapt, din
doi poli ai reprezentãrii, construiþi în jurul a douã ancore discursive puternice.
Primul pol are în centru „familia“ ºi ceea ce am încadrat în categoria mai largã a
normativitãþii sau „rînduielii“ (precum „munca“ sau „educaþia“) ºi înfruntã asumînd, integrînd ºi, în cele din urmã, învingînd în plan simbolic — aºa cum am
argumentat în capitolul anterior — „destinul“ ºi „trauma“, provocatã îndeosebi de
„categoriile politice“, care formeazã al doilea pol al reprezentãrii.
Graficul sugereazã ºi afinitãþile de asociere dintre criteriile învecinate care
genereazã douã clase distincte de criterii afine: unul angajant ºi vitalizant, preponderent informal, celãlalt dezangajant, ameninþãtor, preponderent formal.
Dacã ar fi sã resistematizãm o asemenea înfruntare polarã, alcãtuind noi categorii înglobante, precum „R“ = „rînduiala“ sau „T“= „trauma“, am putea rescrie
disputa simbolicã din interiorul nucleului central al reprezentãrii întocmai ca în
figura nr. 1.
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Figura nr. 1 Polii nucleului reprezentÁrii sociale identitare
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Celelalte elemente care nu intrã în zonele circumscrise acestor poli au, în
general, apariþii conjuncturale ºi, din acest motiv, pot fi localizate în cadrul sistemului periferic al reprezentãrii, cu excepþia criteriului „celãlalt“, care prezintã o
tonalitate foarte scãzutã, dar o pregnanþã considerabilã. ªi pe aceastã cale se
reconfirmã rolul hotãrîtor jucat de „familie“, precum ºi de moºtenirea „rînduielii“, prin care subiectul individual ºi colectiv poate stãpîni discriminãrile istoriei
ºi protagoniºtilor sãi principali, asociaþi lumii politicului. Astfel, calitatea de actor
activ, angajat, capabil sã îºi trãiascã istoria ºi nu sã fie trãit de istorie, se reafirmã
cu putere. În consecinþã, ipoteza a cincea (I5) este confirmatã.

4.4.7. Concluzii
Proiectul de cercetare prezentat încearcã sã furnizeze o grilã explicativã
pentru o sursã documentarã preponderent calitativã, apelînd la resurse conceptuale diverse, ce reunesc interogaþiile proprii psihologiei sociale, etnopsihologiei
ºi antropologiei culturale ºi îºi propune dezvãluirea imaginii de sine a „bãnãþeanului“ ºi a imaginii „celuilalt“. Am pornit în demersul nostru de la o intuiþie
iniþialã, pe care ne-au oferit-o studiile efectuate în 1996–1997 pe urmele echipelor Institutului Social Banat-Criºana din anii ’30, în comuna bãnãþeanã Belinþ. O
analizã comparativã a celor douã cercetãri ne-a indicat o neaºteptatã constanþã a
atitudinilor sociale faþã de principalele instanþe comunitare ºi instituþionale (de
la acelaºi model al distribuþiei autoritãþii în cadrul familiei, pînã la acelaºi tip de
raportare faþã de „celãlalt instituþional“: preot, primar, funcþionar), chiar dacã s-a
schimbat radical compoziþia comunitãþii în toate aceste decenii. Or, conduitele
sociale asemãnãtoare sugereazã persistenþa unei matrici mentale ce nu ºi-a modificat, în trãsãturile sale definitorii, dominantele. Aºadar, cãtre acest teritoriu am
încercat sã ne îndreptãm analiza: înspre un Banat privit ca personaj colectiv, care
în confruntarea cu valurile istoriei ºi-a conservat mentalitatea profundã, cãtre o
duratã lungã a acestui spaþiu cultural. Complexitatea unui astfel de teritoriu de
studiu impunea ºi o metodologie adecvatã. Am optat pentru studierea, prin intermediul analizei de conþinut, a unui eºantion din arhiva Grupului de antropologie
culturalã ºi istorie oralã din cadrul Fundaþiei „A Treia Europã“, conºtienþi fiind
cã nu vom putea surprinde decît un portret grupal tendenþial. În cadrul analizei
au putut fi localizate trei mari registre tematice, centrate pe „individ“, „comunitate-societate“, „culturã“, iar acestea, la rîndul lor, subdivizate în 20 de categorii
specifice. Totodatã, unei astfel de destructurãri discursive tematice i-am aplicat
grila valoricã multinivelarã întrebuinþatã în studiile interculturale de M. Rokeach
(1973), ce diferenþiazã între valorile instrumentale ºi valorile finalitãþi. Pe ansamblul discursurilor retrospective, în zona tematicã a „individului“, s-a impus
observaþia conform cãreia „sinele“ îºi construieºte o identitate pozitivã, confirmînd teoriile identitãþii sociale, ce argumentau asupra rolului hotãrîtor al cãutãrii unei identitãþi sociale pozitive în cadrul grupului de apartenenþã. S-au urmã-
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rit, de asemenea, articulãrile „imaginii celuilalt“, reconfirmîndu-se imaginea
unui Banat al comunicãrii interetnice fertile ºi generoase. Totodatã, în acest
registru s-a observat cã identificãrile în termeni de etnie sunt mai generoase
decît cele în termeni de regiune. Aºadar, graniþa diferenþierii nu se construieºte
dupã criteriul etniei, nuanþîndu-se, astfel, înþelesul abordãrilor etnocentriste,
care subliniau substanþialist prevalenþa etnicitãþii în definirea identitãþii sociale a
subiecþilor (Phinney, 1990; Offe, 1992; Barth, 1995).
S-a putut pune în evidenþã în studiul nostru profilul unei identitãþi traumatice nãscute pe parcursul naraþiunilor memoriale, care îºi aflã refugiul în nucleul
„familiei“. De altfel, în cadrul reprezentãrii sociale identitare, „familia“ joacã un
rol catalizator, devenind un adevãrat cîmp magnetic referenþial, ce reuneºte cele
mai numeroase evaluãri pozitive dintre toate criteriile argumentative evocate.
Prin intermediul „celui apropiat ºi drag“ (Nikolaus Wiewe, 13/3, p. 15) actorul
individual ºi colectiv dobîndeºte puterea de a înfrunta o istorie contorsionatã, dar
asupra cãreia ºtie sã proiecteze o luminã calmã, provenitã dintr-o înþelegere
retrospectivã superioarã, ce dobîndeºte un sens nou. Se naºte acel self narativ,
evocat de K. ºi M. Gergen (1988), ce conferã coerenþã trecutului, prin care
subiecþii învaþã sã priveascã în liniºte drama existenþialã ºi care vindecã prin
cuvînt.
Cît priveºte aplicarea grilei valorice, din cele peste 1500 de referinþe axiologice, se distinge predominanþa valorilor ce s-ar încadra în registrul lui „a fi“, în
dauna valorilor lui „a avea“. Deºi naraþiunile autobiografice dezvãluie o lume grav,
ºi uneori iremediabil, destrãmatã, autorii lor îºi construiesc un discurs care, citit
prin cheie axiologicã, este predominant senin, tocmai pentru cã aceste categorii
valorice ale lui „a fi“ sunt invocate precumpãnitor. Destinul, istoria i-a deposedat
de avere, stabilitate, situaþie socialã, dar toate rupturile existenþiale ºi toate discriminãrile pe care le-au trãit actorii acestui scenariu tragic nu sunt decît mobilul unei superioare înþelegeri a vieþii, al unor prietenii durabile ºi autentice, al
unor realizãri deosebite ale copiilor lor, aºadar al unor achiziþii din registrul lui
„a fi“, ce se dovedesc mai puternice decît nedreptãþile „destinului“. Prin urmare, la capãtul acestui demers de cunoaºtere, actorul individual ºi colectiv investigat se înfãþiºa ca un actor activ, capabil sã îºi reconstruiascã, dincolo de toate
ameninþãrile ºi privaþiunile contextuale, o identitate socialã vitalizantã.
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5. Dinamici identitare bãnãþene

Dupã ce am urmãrit modul de articulare a identitãþii sociale bãnãþene prin
intermediul studierii unui eºantion de interviuri de istorie oralã ce a avut ca
subiecþi persoane vîrstnice, în acest al doilea stadiu al cercetãrii vom încerca sã
lãrgim baza de eºantionare, dar schimbînd deopotrivã metodologia ºi stratul
generaþional investigat. Astfel, vom recurge la explorarea prin intermediul unui
instrument de lucru aflat la intersecþia metodelor calitative cu cele cantitative
(Iluþ, 2001, p. 111) — un chestionar specific cu numeroase întrebãri deschise,
care include ºi testul WAY — a unui eºantion format din populaþia tînãrã, din
mediul universitar timiºorean. Miza principalã a abordãrii pe care o propunem
vizeazã întregirea imaginii identitare conturatã în capitolul anterior cu perspectiva grupului de vîrstã tînãr ºi dezvãluirea specificitãþii strategiilor identitare proprii
acestui strat generaþional. Totodatã, vom relua ºi nuanþa o serie de teme dominante ale cercetãrii precedente, precum natura construitã social a identitãþilor
plurale proprii actorului individual sau colectiv, dar ºi natura angajantã a definirii de sine, care contribuie la îngemãnarea unei identitãþi sociale pozitive.
Întrucît, datoritã specificului metodologic, conceptul central operaþionalizat
va fi cel de sine (self), în prima parte a acestui capitol îi vom lãmuri resorturile
semantice, pentru ca mai apoi sã descriem metodologia pentru care am optat ºi,
în final, sã prezentãm ºi sã analizãm rezultatele obþinute.

5.1. Conceptul de sine (self)
Rãspunsul la întrebarea „cine suntem cu adevãrat?“, deopotrivã din punctul
de vedere al identitãþilor noastre personale, precum ºi ale celor colective, este
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hotãrîtor pentru modul în care ne gestionãm ºi ne orientãm gîndurile, sentimentele ori comportamentele ºi ne construim drumul nostru prin lumile sociale.
Întrucît situaþiile cu care ne confruntãm ºi rolurile pe care ni le asumãm sunt
de o extremã diversitate, teoriile psihosociologice argumenteazã asupra faptului
cã sinele nostru unitar se divide într-o multitudine de entitãþi sau self-uri particulare, adaptate relaþiilor, rolurilor ºi contextelor mereu schimbãtoare (Stryker,
1980; Carver, Scheier, 1981; Rogers, 1981; Hoelter, 1985). 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
specifice. S-a dovedit cã oamenii diferã din punctul de vedere al complexitãþii
sinelui, adicã al numãrului ºi calitãþii trãsãturilor identitare activate în contexte
particulare. Sunt persoane doar cu cîteva aspecte relevante ale sinelui, relativ similare, dar altele sunt de o mare complexitate ºi diversitate a trãsãturilor identitare
independente (Linville, 1985).
Construirea unui concept coerent despre sine se produce prin recurgerea la
o serie de strategii cognitive (Baumeister, 1998; Smith, Mackie, 2000, p. 112). O
primã strategie mobilizatã de subiecþi poate fi reprezentatã de accesibilizarea
doar a unor aspecte limitate ale sinelui într-o împrejurare datã, tendinþã ilustratã de studiul lui R. Fazio, E. Effrein ºi V. Falender (1981), în care subiecþilor li se
oferea o listã de întrebãri, în urma cãrora ei ajungeau sã reflecteze la comportamente proprii din trecut, ce dovedeau fie introversiunea, fie extroversiunea 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 (introverit sau extravertit) ºi comportîndu-se în virtutea lor.
În egalã mãsurã, se poate recurge ºi la o reamintire selectivã a faptelor trecute, întocmai cum întreg capitolul anterior a încercat sã argumenteze, prin care
subiecþii îºi reconstruiesc o autobiografie ce integreazã diversele aspecte ale
sinelui (Bruner, 1986; Gergen, Gergen, 1988). Pe o asemenea cale un subiect
care devine din retras ºi retractil un actor activ ºi energic va avea înclinaþia de a
rememora doar acele seturi de amintiri care 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 indezirabile, self-ul subiectului 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).
Totodatã, o altã opþiune implicitã posibilã o constituie evitarea inconsistenþelor, prin invocata deja tendinþã de a explica comportamentele 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 sau
a unui sine dezechilibrat ºi instabil (Jones, Nisbett, 1972). Astfel, subiectul înclinã sã se focalizeze pe trãsãturile centrale, pe anumite atribute care dobîndesc
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prim-planul în portretul autoidentitar, acelea care îl fac sã se reprezinte distinct
faþã de ceilalþi însoþitori ai lui în cursul diverselor experienþe trãite. Aceste trãsãturi centrale formeazã schema sinelui (the self-schema), prin care se resping natural informaþiile inconsistente cu caracteristicile distinctive ºi se „atrag“ implicit
informaþiile care le întãresc (Markus, 1977; Swann, Hill, 1982). În consecinþã,
dacã ne formãm o schemã despre sine ce are centralã ideea conform cãreia „suntem o fiinþã care în pofida tuturor piedicilor, am reuºit“, vom descoperi „confirmãri“ ale acestei definiþii identitare chiar ºi în interacþiuni cotidiene în care
schimbãm scurte replici cu persoane necunoscute, ºi rãmînem 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 dezamãgitori). Se
produce aºa numitul efect autoreferenþial (self-reference effect), ce 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
internalizatã ce descrie credinþele ºi sentimentele privitoare la sine, incluzînd
toate informaþiile ºi afectele semnificative despre sinele trecut, prezent ºi viitor
ale actorului social. În categoria informaþiilor auto-referenþiale se adaugã ºi posesiile, fie ºi simbolice, care se percep ca parte importantã a sinelui (nu întîmplãtor ajungem sã rostim „þara mea“ sau „viaþa mea“). Constituind entitatea centralã a universului personal al subiectului, identitatea sinelui (self identity) se formeazã în cursul socializãrii ºi orienteazã întreaga reflecþie despre lumea socialã
într-un mod egocentric. Intuiþia iniþialã a lui W. 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 realizatoare de instrumente
ce vor mãsura conceptul despre sine, precum testul „Cine eºti tu?“ („Who are
you?“) (Kuhn, Partland, 1954), pe care l-am întrebuinþat în studiul nostru.
Sunt autori care 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 relevante despre sine (Markus, Nurius, 1986), de la care se poate pleca în articularea
unor serii de self-uri posibile, adicã a unor ansambluri 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 variat de self-uri
posibile constituie o garanþie a confortului emoþional în confruntarea cu un vii-
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tor impredictibil, în care un set limitat de self-uri potenþiale poate genera inadecvare ºi dezechilibru psihologic.
O sursã importantã a confortului psihologic o reprezintã ºi stima de sine,
privitã ca auto-evaluarea 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, ºi cu cît mai însemnatã este discrepanþa între cele douã registre, cu atît mai
afectatã este stima de sine, generînd atitudini auto-referenþiale progresiv mai
negative. Rãspunsul „celuilalt“, care ne comunicã faptul cã am reuºit în atingerea standardelor sinelui ideal, genereazã 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 ce îºi autopercep calitãþile ca fiind obiºnuite, comune, iar caracteristicile lor nedorite ca fiind rare ºi neobiºnuite, adicã particularizante (Goethals,
Mesnick, Allison, 1991).
Despre discrepanþa dintre sinele real ºi cel ideal s-a preocupat ºi C. Rogers
(1951/1970; 1965/1992), psihologul umanist care a accentuat rolul hotãrîtor al
self-ului în cadrul universului personal al subiectului. Ideea de bazã a demersului sãu, deopotrivã teoretic ºi aplicativ, sublinia nevoia de recunoaºtere, de rãspuns
pozitiv în interacþiune pe care îl aºteptãm de la „celãlalt“. Calea prin care se poate
articula sãnãtos un concept despre sine desfigurat este cea a interacþiunii psihoterapeutice centrate pe client, terapeutul intervenind 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.
Prin studii longitudinale laborioase, C. Rogers a dovedit utilitatea ºi eficienþa
acestor tehnici psihoterapeutice care aveau ca rezultat reechilibrarea psihologicã
a subiecþilor ce au urmat-o.
Dacã perspectiva canonicã în psihologia socialã asupra self-ului era articulatã în jurul unei abordãri centrate pe individul situat în contextul social local, în
anii din urmã s-au impus noi perspective de înþelegere a sinelui, în care rolul
determinãrilor istorice ºi culturale devine tot mai însemnat în metabolismul
identitar. Se cuvine sã subliniem, aºadar, în încheierea acestui subcapitol, cã diferenþele culturale influenþeazã conceptul despre sine al subiectului. Astfel, culturile occidentale, individualiste, încurajeazã construirea unei scheme despre sine în
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jurul unor trãsãturi proprii unui actor activ, punînd accentul pe abilitãþile personale probate în contexte diverse, în timp ce culturile colectiviste, evidenþiazã rolul
sinelui într-o reþea de relaþii cu „celãlalt“, favorizînd valorile integrãrii ºi
ataºamentului în grupurile de apartenenþã (Markus, Kitayama, 1991; Trafimow,
Triandis, Goto, 1991; Markus, Kitayama, VandenBos, 1996; Kitayama et al., 1997;
Segall et al., 1999).
Vom încerca sã þinem cont de toate aceste determinãri cînd vom construi
instrumentul de lucru, plecînd de la deja evocatul test auto-referenþial „Cine eºti
tu?“ („Who are you?“), pe care îl vom descrie în paginile urmãtoare.

5.2. Testul WAY
Gîndit ca o manierã simplã de a culege date foarte consistente despre identitatea subiecþilor, instrumentul psihosociologic WAY, în varianta sa TST —
„Testul celor douãzeci de propoziþii“ („Twenty Statements Test“) —, solicitã scurte
rãspunsuri la întrebarea „Cine eºti tu?“ (Kuhn, Partland, 1954). Proba se aplicã
individual sau sub forma extemporalului, în grup, ºi dureazã, de regulã, 10 minute, avînd deopotrivã un rol psihodiagnostic, dar ºi unul care evidenþiazã anumite
dominante identitare grupale, atunci cînd rezultatele obþinute în acel grup sunt
prelucrate statistic. Rezolvarea sarcinii într-un timp limitat pleacã de la premisa
preeminenþei cogniþiilor ce sunt asociate implicit cu însemnãtatea pentru subiect a
diverselor definiþii de sine. Altfel spus, studiile de cogniþie socialã argumenteazã
cã ceea ce este facil ºi automat actualizat are un grad de relevanþã mai ridicat,
întrucît existã o corelaþie puternicã între accesibilitatea cogniþiilor ºi relevanþa lor
(Iluþ, 2001, p. 111).
Dificultatea valorificãrii rezultatelor probei rezidã în absenþa unor criterii
universal valabile de sistematizare în categorii supraordonate a atributelor identitare formulate de subiecþi. Se recomandã, de aceea, ca ordonarea pe categorii sã
se producã în funcþie de scopul cercetãrii, în care accentul cade fie asupra
subiectului individual, fie asupra portretului de grup. Cele mai cunoscute sistematizãri categoriale aparþin lui L. Zucher (1977), C. ºi W. Stephan (1985) ºi
B. Shepard ºi A. Marshall (1999).
L. Zurcher (1977) a aplicat testul TST la grupuri de studenþi din colegiile
nord-americane, iar rãspunsurile au fost grupate în patru categorii, dupã cum
urmeazã: atribute fizice exterioare (sunt „înalt“, „brunet“, „din New Haven“),
statusuri ºi roluri sociale (sunt „student“, „protestant“, „divorþat“), stãri ºi comportamente relativ independente de structuri ºi statusuri sociale (sunt „deschis“,
„optimist“, „fericit“, „îmi place muzica rock“) ºi afirmaþii foarte generale, care
nu aduc informaþii noi despre identitatea subiectului (sunt „o fiinþã umanã“, „o
pãrticicã din Univers“). Rezumînd, auto-caracterizãrile subiecþilor pot fi repartizate în urmãtoarele seturi de trãsãturi: atribute exterioare, cele care definesc
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sinele instituþional, cele care configureazã sinele intim ºi, în sfîrºit, cele neinformative.
O grupare tematicã asemãnãtoare a fost prezentatã de C. ºi W. Stephan
(1985), prin luarea în considerare a cinci categorii independente: rãspunsuri
consensuale (formate din statusuri ºi categorii sociale), credinþe ideologice
(alcãtuite din orientãri religioase ºi filosofice), aspiraþii (reunind dorinþe ºi scopuri personale), preferinþe (formate din interese ºi dezinterese) ºi, în cele din
urmã, aprecierea de sine (efectuatã prin evaluarea abilitãþilor fizice, mentale ºi
comportamentale proprii subiectului).
Într-o cercetare mai recentã ce a oferit o regîndire ºi o nuanþare a categoriilor supraordonate, realizatã de psihosociologii canadieni B. Shepard ºi
A. Marshall (1999), s-a pornit de la rezultatele unor studii similare organizate la
mijlocul anilor ’90 de cãtre R. Rentsch ºi J.R. Hefner ºi s-a solicitat unui numãr
de peste douã sute de studenþi sã ofere douãzeci de rãspunsuri posibile la întrebarea „Cine eºti tu?“, dupã care s-a efectuat o prelucrare statisticã a trãsãturilor
enunþate. S-a observat cum multitudinea de rãspunsuri pot fi grupate în opt categorii înglobante, ce se regãsesc reprezentate la fiecare subiect în parte cu
ponderi diferite într-o structurã unitarã ºi sinteticã, care confirmã teoria sinelui
multiplu. Plecînd de la datele furnizate de cei doi psihologi, în figura nr. 1 am
înfãþiºat cîteva serii de rãspunsuri posibile ce circumscriu aria semanticã a celor
opt categorii, pe care un student român le-ar putea formula într-o astfel de autobiografie sui-generis.
Indiferent de opþiunea pentru o lecturã în cheie psihodiagnosticã individualã sau psihosocialã, testul WAY oferã posibilitatea colectãrii unui volum considerabil de date calitative, care pe baza resistematizãrilor ulterioare pot fi prelucrate cantitativ.
Studii prin intermediul acestui test au fost realizate în România din ambele perspective. Astfel, în vederea obþinerii unei cantitãþi (prin întindere) ºi unei
calitãþi (prin profunzime, intimitate) sporite de informaþii ºi urmînd exigenþele
unei cercetãri preponderent psihodiagnostice individuale, M. Zlate (1989) a
regîndit maniera de aplicare a probei, sugerînd ca rãspunsurile la întrebarea
auto-referenþialã sã fie furnizate într-un timp mai îndelungat (de la cîteva ore la
cîteva zile).
Din perspectivã psihosocialã, însã, aºa cum s-a subliniat deja, de interes nu
este atît conþinutul identitãþii individuale, cît portretul de grup ce se naºte la
capãtul unui asemenea demers de cunoaºtere, ce ar pune în evidenþã dominantele identitare colective ºi, eventual, prefacerile în definirea de sine produse în
intervalul unui studiu longitudinal. P. Iluþ (2001, pp. 112–114) ne prezintã într-o
carte recentã rezultatele unui astfel de studiu derulat la un interval de 15 ani
(1982–1997), care, pornind de la sistematizarea categorialã a lui L. Zurcher
(1977), a constatat mutaþii semnificative ce susþin ideea sinelui mutabil (Turner,
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Atribute interpersonale:
— sunt student;
— sunt frate;
— sunt un foarte bun
jucÁtor de tenis;
— sunt un participant
asiduu la meciurile
echipei locale de
fotbal.

Caracteristici prescrise:
— sunt bÁrbat;
— am douÁzeci æi doi
de ani;
— mÁ numesc
George;
— sunt român;
— sunt bÁnÁêean.
Interese æi activitÁêi:
— sunt student la
psihologie;
— imi place muzica
rock a anilor ’70;
— ador filmele lui
Quentin Tarantino;
— sunt pasionat de
astronomie.

Aspecte existenêiale:
— sunt un individ unic;
— sunt o persoanÁ
atractivÁ.

COMPONENTE ALE
CONCETULUI
DESPRE SINE

Auto-determinare:
— sunt mereu mobilizat;
— pot sÁ-mi ating
scopurile educaêionale
propuse.

Convingeri internalizate:
— sunt împotriva
pedepsei cu moartea;
— detest mitocÁnia
din mass-media;
— sunt liberal;
— sunt în favoarea
aderÁrii României la
NATO.

Conætiinêa de sine:
— convingerile mele
sunt bine integrate;
— sunt o persoanÁ
generoasÁ.

Diferenêiere socialÁ:
— provin dintr-o
familie modestÁ;
— sunt dintr-un
cartier îngrijit al
oraæului;
— sunt heterosexual.

Figura nr. 1 Categorii care alcÁtuiesc conceptul despre sine al subiectului (prelucrare
dupÁ Shepard, Marshall, 1999, p. 47)

1976). Astfel, deºi urmeazã tendinþa globalã, manifestatã în modernitatea tîrzie
prin multiplicarea numãrului de trãsãturi angrenate în economia identitarã ce þin
de sinele intim în dauna celui instituþional, subiecþii români au ponderi mai reduse ale prezenþei acestui sine spontan, internalizat, faþã de cei americani. Totuºi,
spre deosebire de 1982, procentul prezenþei atributelor asociate registrului sinelui intim sporeºte (de la 32% la 35%), dar creºte în mult mai mare mãsurã numãrul atributelor ce þin de sinele instituþional (de la 18% la 25%) ºi cele exterioare
(de la 4% la 25%), diminuîndu-se considerabil procentul rãspunsurilor generale, evazive (de la 46% la 16%). Explicaþia pe care autorul o furnizeazã þine tocmai
de determinanþii istorici ºi politici ai dinamicii identitare a tinerilor (subiecþii
participanþi la cercetare sunt studenþi). Prin urmare, uniformizarea individualã ºi
ºtergerea diferenþelor impusã de comunism — care devenise chiar un principiu
ideologic al perioadei — a generat multe rãspunsuri conformiste, inautentice,
deci neinformative, de genul celor foarte generale. O datã cu instalarea demo-
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craþiei, subiecþii tineri ºi-au însuºit ºi tactica definirii de sine individualizate,
într-o lume în care modelele individualiste sunt tot mai influente.
Psihosociologul clujean ne atrage atenþia cã, spre deosebire de schimbãrile radicale petrecute în natura rãspunsurilor din testul WAY, structura valoricã a tinerilor nu s-a schimbat semnificativ, pentru cã probele axiologice presupun întrebãri
închise, iar cele din testul auto-referenþial formulãri deschise. Întrucît toþi itemii
sunt dezirabili în cadrul instrumentului axiologic structurat, constanþa datelor în
decursul unui deceniu ºi jumãtate este mult mai marcantã decît în cea a instrumentului semistructurat, în care febrilitatea istoricã, socialã ºi politicã se regãseºte mai pregnant. Este ºi motivul pentru care noi am optat, dupã un studiu ce
a operat cu structurile axiologice structurate multinivelar din grila lui
M. Rokeach, pentru o probã psihosociologicã semistructuratã, care sã fie mult
mai permisivã, în definirea de sine, la influenþele contextual-istorice.

5.3. O explorare a imaginarului identitar al
studenþilor bãnãþeni
Cînd am iniþiat aceastã cercetare am avut în vedere — dincolo de schimbãrile de naturã metodologicã ºi de noile accente conceptuale — imperativul continuitãþii tematice ºi al prezervãrii interogaþiilor esenþiale din cea dintîi parte a
proiectului, în care am lucrat cu materialul documentar furnizat de arhiva de
istorie oralã. Aºadar, am încercat sã identificãm cea mai adecvatã cale prin care sã
obþinem, de la un alt strat generaþional, pe de o parte, un ansamblu de „povestiri
despre sine“ într-o formã concentratã ºi, pe de altã parte, o serie de evaluãri despre identitãþile multiple ce ordoneazã conceptul despre sine al subiecþilor, privitoare la identitatea naþionalã, cea regionalã, raportul dintre ele ºi raportul cu alte
tipuri identitare. Dincolo de aceste repere tematice constante ale proiectului nostru, am avut mereu în vedere întrebãrile cãlãuzã care ne-au animat: „Cum ne privim pe noi înºine? Definirea de sine este similarã cu definirea grupului naþional
integrator? Care este imaginea noastrã în ochii celuilalt? Ne putem privi cu ochii
celuilalt? Ce mecanisme specifice de articulare a acestor imagini putem descoperi? Ce rol a jucat istoria ºi dinamica socialã în prefacerea identitarã?“
Subsumîndu-se unui deziderat de cunoaºtere care vizeazã integrarea acestor interogaþii, chestionarul pe care l-am construit reuneºte, practic, trei zone de
interes distincte, ce exprimã tot atîtea linii de continuitate cu cercetarea precedentã. Astfel, într-o primã zonã tematicã am propus subiecþilor o incursiune
autobiograficã, de aceastã datã nu prin interviul comprehensiv, ci prin testul WAY.
Desigur, avantajul principal al utilizãrii acestei probe îl constituie simplitatea sa,
fapt ce îngãduie lãrgirea considerabilã a eºantionului studiat din populaþie (format acum din 366 de subiecþi), cu sporirea corespunzãtoare a validitãþii conclu-
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ziilor. Dezavantajul principal este legat de natura acestui test, care presupune
formulãri libere ale subiecþilor, fapt ce genereazã o cantitate considerabilã de
informaþii de naturã calitativã care trebuie regrupate în categorii numãrabile ºi
prelucrabile statistic.
O a doua zonã tematicã este reprezentatã de realizarea ºi aplicarea unei
probe sui-generis, ce pleacã de la sugestiile metodologice ale unei direcþii de cercetare influente în etnopsihologia contemporanã, ego-psihologia (Zavalloni,
1973, 1974, 1996), transferînd exigenþele testului WAY („Eu sunt…“) la o versiune
focalizatã asupra identitãþii naþionale („Noi, românii, suntem…“). În consecinþã,
am solicitat subiecþilor 20 de afirmaþii privitoare, de aceastã datã, la identitatea
naþionalã ºi am încercat printr-o asemenea probã sã urmãrim autoetnoimaginea
„românitãþii“, dar ºi mecanismele de elaborare a acestei imagini în asociere cu
imaginea de sine.
În sfîrºit, în a treia zonã tematicã am urmãrit un alt subiect recurent în cercetarea în care ne-am angajat, ºi anume raportul dintre identitatea naþionalã, cea
regionalã ºi cea localã, precum ºi interferenþele lor cu alte tipuri de identitãþi
supra sau subordonate. În vederea surprinderii acestui raport multipolar am
adãugat chestionatului o listã de identitãþi multiple, dintre care unele trebuie
asumate explicit de cãtre subiecþi, ierarhizîndu-le din punctul de vedere al relevanþei pentru sine.
Nu în ultimul rînd, ar merita semnalat faptul cã, întocmai ca ºi în stadiul
anterior al cercetãrii, o altã mizã aparte a demersului nostru o constituie strãdania de a oferi un nou instrument de cercetare etnopsihologicã, neaplicat pînã acum
în studiile psihosociologice de la noi în forma de faþã, ºi cãruia îi putem testa
capacitatea de a oferi informaþii consistente despre teritoriul investigat — imaginarul identitar al unui grup social.
Conþinutul întregului chestionar poate fi urmãrit în Anexa nr. 7. Privitor la
alcãtuirea acestui instrument de lucru, meritã semnalat cã în pofida recomandãrilor ce sugerau introducerea datelor factuale în partea finalã a chestionarului
(Chelcea, 2001, p. 123), am localizat deliberat elementele de identificare în prima
parte a probei. Motivaþia unei asemenea plasãri este legatã de nevoia de a-l determina pe subiect sã decidã pentru ce identitate regionalã ºi etnicã opteazã, dintr-o
listã impusã de etnii ºi de rezidenþe regionale, ºi de a urmãri, mai apoi, în ce
mãsurã declarã, prin intermediul unor formulãri neimpuse, aceleaºi identitãþi
regionale ºi etnice în cadrul celor trei zone tematice descrise deja. Dacã am fi
pãstrat ordinea obiºnuitã a prezentãrii itemilor, încheind cu datele de identificare, este foarte probabil cã am fi produs o contaminare a rãspunsurilor din acest
registru convergentã cu identificãrile libere construite în itemii anteriori.
Totodatã, ne-a interesat în mod special rolul acestor ancore identitare de debut
al discursului despre sine din cadrul chestionarului, reprezentate de categoria
datelor primare. Cu alte cuvinte, am vrut sã urmãrim cum îºi articuleazã dis-
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cursul un subiect care decide cum apare în chestionarul cu codul U.P.61, cã este
„german“, dar, în pofida acestei decizii conºtiente, adaugã mai apoi în testul
WAY: „eu sunt un german amestecat“, se hotãrãºte sã completeze testul „Noi,
românii, suntem…“ pînã la capãt ºi sfîrºeºte, în cadrul evaluãrii multiidentitare,
sã declare identitatea etnicã astfel: „eu sunt un neamþ româno-evreu“. Tot acest
traseu discursiv porneºte, aºadar, de la un teritoriu clar delimitat, conferit de
datele de identificare, ºi intrã pe un teritoriu miºcãtor, în care identitãþile sunt
construite progresiv în interrelaþii complexe între nivelele diferite ale imaginarului identitar.
Eºantionul a fost format din 366 de studenþi de la cele trei tipuri de învãþãmînt superior timiºorean (socio-uman, ºtiinþe ale naturii ºi ºtiinþe pozitive,
selectaþi din cadrul Universitãþii de Vest, tehnic-ingineresc, din cadrul
Universitãþii „Politehnica“, ºi medical, din cadrul Universitãþii de Medicinã ºi
Farmacie, toate din Timiºoara), respectînd ponderea fiecãrei specializãri în
ansamblul stratului populaþional, iar cercetarea s-a derulat în luna aprilie 2002.
Repartizarea dupã gen, specializãri ºi tip de rezidenþã a subiecþilor din eºantion
poate fi urmãritã în tabelele nr. 1, 2 ºi 3 din Anexa nr. 8.
Procedeul de aplicare a chestionarului pentru care am optat a fost prin
intermediul tehnicii extemporalului, sub supravegherea operatorului. Acesta i-a
asigurat în prealabil pe subiecþi cã ancheta sociologicã în care sunt angajaþi are
un scop ºtiinþific, iar rãspunsurile lor vor fi anonime ºi confidenþiale. De asemenea, în cazul în care subiecþii participanþi au solicitat clarificãri procedurale, operatorul a furnizat toate informaþiile suplimentare necesare completãrii probei.
Nu s-a înregistrat nici un refuz al completãrii chestionarului. Timpul afectat
pentru rezolvarea sarcinii a fost limitat la 25 de minute, perioada necesarã fiind
decisã în funcþie de recomandãrile iniþiatorilor testului WAY (Kuhn, Pratland,
1954). Astfel, celor douã probe similare TST le-au fost rezervate cîte 2x10 minute, iar testului multiidentitar cîte 5 minute. Desigur, subiecþii au avut libertatea
sã completeze chestionarul în ordinea doritã, cu condiþia încadrãrii în limita temporalã impusã.
Celelalte date de identificare prelucrate au furnizat urmãtoarele caracteristici ale eºantionului, descrise în tabelele nr. 1, 2.
Tabelul nr. 1 Caracterizarea eºantionului în funcþie de regiunea de rezidenþã
Rezidenþa regionalã

Numãrul subiecþilor

Banat
Transilvania
Oltenia
Muntenia
Moldova
Alta
Total

173
83
79
13
11
7
366
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Procentul subiecþilor
(%)
46,45
22,68
21,58
3,55
3,01
1,91
100,00

Tabelul nr. 2 Caracterizarea eºantionului în funcþie de etnie
Etnie

Numãrul subiecþilor

Români
Maghiari
Germani
Sîrbi
Evrei
Total

312
33
12
8
1
366

Procentul subiecþilor
(%)
85,25
9,02
3,28
2,19
0,27
100,00

Sã mai subliniem cã media de vîrstã a eºantionului este de 22,89 ani, iar ca
procedee de analizã am recurs la statistici descriptive (calculul frecvenþelor ºi
anumitor indici expresivi), dar ºi la testarea diferenþelor între medii (pentru a
urmãri eventualele diferenþe între modul de construire a imaginarului identitar
personal ºi naþional).
Dupã colectarea datelor, principala dificultate a constat în a decide ce categorii înglobante selectãm, pornind de la studiile amintite în prealabil ce au instrumentat asemenea probe. Am optat pentru un procedeu nou, care a regrupat
atributele exprimate de subiecþi printr-un proces derulat în douã etape, numit
extensie primarã ºi sintezã finalã prin comprimare, urmînd sugestiile lui
N. Schwartz, R.M. Groves ºi H. Schuman (1998, pp. 166–169). Astfel, în prima
etapã am reþinut toate atributele formulate pe un subeºantion de 61 de subiecþi
(extensia). În cadrul acestui stadiu, am grupat, acolo unde s-a putut, atributele
în categorii polare ºi am efectuat o analizã de frecvenþe, iar atributul care era cel
mai prezent a fost considerat atributul nucleu. În jurul sãu, în aceeaºi arie semanticã, se grupau celelalte atribute mai puþin prezente. De exemplu, atributul
nucleu legat de sociabilitate cel mai frecvent evocat în aceastã primã etapã era
„prietenos“, iar celelalte subordonate au fost „cald“, „afectuos“, sociabil“, „deschis“, „receptiv“. Prin comprimare, în etapa a doua, în care se lucreazã pe întregul eºantion, se contabilizeazã doar atributele nucleu, chiar dacã sunt evocate
atributele învecinate semantic. Avantajul unei asemenea metode rezidã în obþinerea unui set de categorii rezonabil numeric (nici impresionant, dar nici sãrac),
care mai ales acoperã întreg spectrul argumentativ al discursurilor identitare din
eºantion. Desigur, a doua fazã impune eventuale corecþii, în cazul cã apar ºi alte
categorii foarte influente, care nu au fost sesizate în subeºantion, ºi care, la limitã, pot deveni noi atribute nucleu. Întrucît, însã, subeºantionul a fost selectat aleatoriu din eºantionul global, probabilitatea ca sã se impunã noi categorii neremarcate în stadiul primar este redusã.
Aºadar, urmãrind aceste exigenþe ºi regîndind sistematizãrile anterioare,
am identificat urmãtoarele opt mari categorii supraordonate de definire identitarã, care grupeazã alte numeroase categorii identitare subordonate, ce reunesc
atributele-nucleu ºi atributele învecinate semantic: atribute interpersonale, repere comportamentale faþã de celãlalt; trãsãturi identitare prescrise (statusuri socia-
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le prescrise — de gen, vîrstã, apartenenþã etnicã, regionalã etc.); interese, preferinþe, aspiraþii; aspecte existenþiale, afirmaþii foarte generale, metafore identitare
ambigue; autodeterminare, voluntarism; convingeri ºi credinþe internalizate;
trãsãturi de personalitate relativ independente de „celãlalt“; calificãri identitare
provenite din diferenþieri sociale (statusuri ºi roluri sociale dobîndite).
În acest cadru teoretic ºi valorificînd metodologia descrisã mai sus, am formulat urmãtoarele ipoteze ale cercetãrii:
I1: Descrierea de sine realizatã prin intermediul probei WAY va fi egocentricã, cu o tonalitate pozitivã.
I2: Autostereotipul etnic românesc rezultat în urma aplicãrii TST pentru
„Noi, românii, suntem…“ va fi convergent cu cel obþinut în cercetãrile etnopsihologice anterioare.
I3: Vor exista diferenþe semnificative între modul de articulare al imaginarului identitar personal ºi al imaginarului identitar naþional.
I4: Identificarea în termeni de etnie este cea mai puternicã în cadrul grupului studenþesc investigat, în dauna celorlalte identitãþi sociale.
I5: Se poate pune în evidenþã prezenþa unor identitãþi sociale relevante, dar
ºi a unor identitãþi sociale irelevante pentru stratul generaþional investigat.
Dupã înregistrarea frecvenþelor de apariþie a categoriilor pentru cele douã
forme ale testelor TST, notate în dreptul coloanelor ES ºi NRS, am construit ºi
un indice de pregnanþã, care se calculeazã dupã cum urmeazã:
Ip ES / NRS = (a-b)x(a+b) / Tc ;
în care a = frecvenþa de apariþie a atributului pozitiv;
b = frecvenþa de apariþie a atributului corespondent negativ din aceeaºi arie
semanticã;
(a-b) = tonalitatea atributului;
(a+b) = pregnanþa atributului;
Tc = numãrul total de evocãri ale tuturor atributelor din categoria înglobantã corespondentã (una din cele 8 categorii supraordonate).
Un asemenea indice este grãitor în a înfãþiºa, mai fidel decît simpla frecvenþã,
influenþa (ponderea) atributului respectiv în cadrul categoriei înglobante, cît ºi în
cadrul fiecãrui tip de identitate construit prin cele douã probe TST (individualã,
respectiv naþionalã). Desigur, acest indice se poate calcula doar în situaþia în care
întîlnim atribute polare. Rezultatele obþinute sunt prezentate în tabelul nr. 1 din
Anexa nr. 9. Rezumînd, în acest tabel am înfãþiºat frecvenþele de apariþie a atributelor respective (ES, NRS), procentele de apariþie, calculate faþã de cele 366 de
chestionare completate (%ES, %NRS) ºi care exprimã în cît la sutã dintre chestionare se menþioneazã acel atribut, precum ºi indicele descris mai sus (ipES, ipNRS).
Atributele polare au fost înregistrate tabelar în forma lor de singular (de
exemplu, „capabil/incapabil“), deºi în TST privitor la „Noi, românii, suntem…“
exprimarea folositã de subiecþi întrebuinþa pluralul. Am considerat cã numai prin
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prezentarea aceluiaºi set de atribute putem avea o imagine comparativã asupra
articulãrii celor douã tipuri de identitãþi (personalã ºi colectivã).
Trebuie subliniatã, în încheierea acestei prezentãri a modului de elaborare
ºi aplicare a probelor, opþiunea pentru o metodologie care a evitat tehnica limitativã a alegerii dintr-o listã de trãsãturi impuse (check-list), antrenînd subiectul
într-un proces cognitiv mai complex, ce depãºeºte recunoaºterea atributelor, propunîndu-i o reactualizare a acestora în absenþa reperelor atribuþionale implicite.
Intenþionînd sã surprindem o serie de portrete asociate stereotipurilor etnice, am
urmãrit cum se articuleazã, într-o manierã cvasi-automatã, cliºeul verbal stereotipal, ce mobilizeazã vocabularul activ al subiectului, ºi nu cel pasiv obþinut prin
recunoaºtere (Chelcea, 1994, p. 246). Totodatã, am ocolit tehnica check-list
întrucît aceasta este însoþitã de numeroase neajunsuri. În primul rînd, induce o
anumitã sugestivitate, sporul de cunoaºtere fiind astfel mult limitat, înregistrînd
doar frecvenþa atributelor prealabile selecþionate de cercetãtor, ºi nu pe cele pe
care le-ar fi evocat nemijlocit subiecþii. În al doilea rînd, tehnica listei de atribute este supusã inevitabil efectului de listã, care poate deforma considerabil ierarhizarea rãspunsurilor. Se cuvine subliniat faptul cã în cercetarea noastrã nu ne-a
preocupat ordinea de prezentare a trãsãturilor referenþiale, ci mai degrabã mecanismul de formare a ansamblului portretului identitar. Din aceste considerente,
evitînd tehnica listei de atribute ºi solicitînd o definire de sine complexã, prin
construirea unor scurte discursuri identitare, am reunit o importantã cantitate de
informaþii calitative, prelucrate mai apoi conform exigenþelor unei cercetãri focalizate asupra documentelor sociale (Chelcea, 1985).
Discutarea rezultatelor
Meritã semnalat, pe baza lecturii rezultatelor obþinute, cã au fost menþionate 5212 de atribute în cazul testului „Eu sunt…“ (notat de acum convenþional cu
ES), ºi 4053 de atribute pentru testul „Noi, românii, suntem…“ (notat de acum
cu NRS), adicã în medie 14,24 atribute pentru ES ºi 11,07 atribute pentru NRS,
deºi solicitarea iniþialã adresatã subiecþilor era sã identifice 20 de atribute pentru
fiecare categorie identitarã. Considerãm cã un asemenea fapt se datoreazã timpului limitat — impus la 25 de minute —, dar ºi ordinii de completare a probelor.
Majoritatea subiecþilor, dupã ce au redactat în circa 2 minute datele de identificare, au început cu testul ES, care pentru cei mai mulþi dintre ei a necesitat aproximativ 12–13 minute, continuînd cu NRS, pe care l-au completat în 7–8 minute,
finalizînd cu testul multiidentitar (notat de acum cu TMI) în circa 3 minute.
Apreciem, aºadar, cã într-o eventualã viitoare aplicare a acestui chestionar ar fi
necesar sã se rezerve 5 minute suplimentare peste cele 25 decise iniþial, cãci din
constatãrile operatorilor s-a putut observa faptul cã subiecþii ar mai fi putut aduce
noi informaþii, dar timpul alocat nu le-a fost suficient. Cu toate acestea, un numãr
de 113 subiecþi (30,87 %) au completat chestionarul în întregime, formulînd 20
de scurte caracterizãri atribuþionale deopotrivã pentru ES, cît ºi pentru NRS.
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Sã ne focalizãm atenþia asupra primului registru ipotetic al cercetãrii noastre: modul de construire a imaginii de sine a subiecþilor. Principial, pornind de la
sugestiile teoretice ale lui I. Radu (1994a, p. 32), am disociat între imaginea de
sine protectivã, constituitã din trãsãturile pozitive auto-atribuite, ºi imaginea de
sine criticã, alcãtuitã din trãsãturile negative. Desigur, ne preocupã la acest nivel
care este imaginea de sine modalã, adicã imaginea care reuneºte trãsãturile ce
sunt cel mai frecvent evocate de cãtre stratul generaþional studiat. Dacã ar fi sã
urmãrim ce trãsãturi apar cel mai des în registrul pozitiv al acestui portret sintezã al tînãrului universitar timiºorean, putem remarca prezenþa marcantã a urmãtoarelor atribute: „prietenos“, „sensibil“, „vesel“, „inteligent“, „sincer“, toate cu
frecvenþe de peste 30%. Imaginea identitarã personalã pozitivã, aºa cum reiese
din cercetarea noastrã, este înfãþiºatã în figura nr. 2, în care sunt reprezentate
atributele cu o frecvenþã a evocãrii mai mare de 15%.
În figura nr. 3 am prezentat atributele cu conotaþii negative care caracterizeazã studentul bãnãþean, remarcînd cã doar unul singur, „nepractic“, depãºeºte
graniþa celor 30%. Se poate distinge cum în constituirea imaginii de sine atribu-
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Figura nr. 2 Imaginarul identitar personal pozitiv
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tele negative au o pregnanþã mult mai modestã decît atributele pozitive, tendinþã
ce reconfirmã teoria identitãþii sociale (Tajfel, 1982), precum ºi nevoia de echilibru identitar în definirea autoreferenþialã, printr-o implicitã promovare de sine
(Swann, 1987; Leary, 1995; Baumeister, 1999). Se poate observa, totodatã, cã dintre cele 6 atribute negative mai influente, 3 au o conotaþie ambiguã, doar parþial
negativã, ce nu pot fi calificate propriu-zis drept deficienþe, cît mai degrabã inabilitãþi contextuale, precum „copilãros“, „nepractic“, „introvertit“, ceea ce întãreºte ºi mai mult conturul unui portret cu o tonalitate cvasi-pozitivã.
Pe categorii înglobante, avem urmãtoarea distribuþie a rezultatelor pentru
imaginea de sine, aºa cum reiese din tabelul nr. 3 ºi din figura nr. 4.
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Figura nr. 3 Imaginarul identitar personal negativ
Tabelul nr. 3 Diferenþe statistic semnificative – tonalitate axiologicã
Nr.
crt.

Valoare
Vi

1

V5

2

V6

3

V8

4

V9

5

V10

6

V16

7

V18

Valoarea pozitivã
Orizont larg
Angajare în
activitate, hãrnicie
Capacitate
profesionalã
Responsabilitate
Putere de
comunicare
Ajutorare
Curãþenie,
frumuseþe

8

V21

Confort, bogãþie

9

V25

10

V30

Siguranþã de sine
Valoare profesionalã
(în muncã)

11

V32

Armonie interioarã

12
13
14

V34
V37
V38

15

V40

Plãceri
Fericire
Prietenii
Umanism,
generozitate

Valoarea negativã

Factorul t

Valoarea pragului
de semnificaþie

Limitat

t(36)=2,21

p= 0,04

Dezangajare, lene

t(106)= 10,75

p< 0,001

t(41)=3,67

p= 0,01

t(36)= 4,54

p= 0,03

Autism

t(30)= 3,97

p= 0,01

Sabotarea „celuilalt”

t(97)= 4,59

p= 0,007

Murdãrie, urîþenie

t(36)= 2,27

p= 0,04

t(97)= 4,11

p= 0,02

t(47)= 2,87

p= 0,04

t(32)= 5,11

p< 0, 001

t(42)= 3,03

p= 0,05

t(53)= 3,38
t(77)= 6,17
t(53)= 2,24

p= 0,04
p< 0,001
p=0,05

t(24)= 5,84

p<0,001

Incapacitate
profesionalã
Anarhism

Condiþii modeste,
sãrãcie
Nesiguranþã
Mediocritate
profesionalã
Dizarmonie
interioarã
Chinuri
Suferinþã
Însingurare
Egoism
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Trăsături de
personalitate
relativ
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identitare
provenite din
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sociale

Convingeri şi
credinţe
internalizate

Autodeterminare,
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Afirmaţii
generale,
metafore
identitare
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preferinţe,
aspiraţii

Trăsături
identitare
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Figura nr. 4 Imaginea de sine în funcêie de categoriile atribuêionale supraordonate

Astfel, imaginea modalã de ansamblu este construitã în jurul unui registru
al deschiderii faþã de „celãlalt“ (cele mai numeroase evocãri sunt din prima categorie supraordonatã) ºi al unei imagini despre înzestrãrile proprii foarte favorabilã (categoria a ºaptea), ambele cu o tonalitate puternic pozitivã (1290 menþiuni
pozitive faþã de 474 negative, respectiv 889 pozitive, faþã de 515 negative). Se
remarcã prezenþa redusã în definirea de sine a afirmaþiilor generale sau a metaforelor identitare ambigue, care sunt specifice unei autodefiniri implicite, subiecþii optînd pentru o manierã angajantã, explicitã, de exprimare identitarã. Faþã de
studiile lui P. Iluþ (2001, p. 112) realizate pe un eºantion de studenþi români, în
care 16% dintre subiecþi alegeau o manierã ocolitã de auto-identificare, scorul de
faþã, care reprezintã 5,10% din numãrul total de menþiuni atribuþionale în cadrul
testului WAY, ne înfãþiºeazã un spor considerabil de limpezire, de deschidere
expresivã, în care formulãrile deschise, clarificatoare sunt preferate,
sugerîndu-se în definirea de sine prevalenþa unui stil asertiv de auto-prezentare
(Arkin, 1981; Paulhus et al., 1988). În pofida rezervelor inevitabile pe care se
impune sã ni le asumãm datoritã limitelor eºantionãrii din cele douã cercetãri, se
poate surprinde o dinamicã identitarã a anilor din urmã ce indicã o progresivã
deschidere expresivã pentru tinerii românii în privinþa definirii de sine datoratã
liberalizãrii contextului social-politic ºi cultural, ce se depãrteazã tot mai mult de
modelul de auto-prezentare defensiv al anilor ’80, în care ponderea trãsãturilor
neclare, ambigue, evitante era considerabilã (46%) (Iluþ, 2001, p. 213).
Aºadar, în ceea ce priveºte evaluarea ipotezei noastre (I1), tabelul nr. 3 este
grãitor în a ne indica tendinþa puternicã a subiecþilor de a opta pentru o definire
de sine în termeni favorabili, tonalitatea atribuirilor fiind covîrºitor pozitivã.
Astfel, din 5212 atribuiri, 3974 se realizeazã prin intermediul unor trãsãturi polare, din care 2775 sunt pozitive, ºi numai 1199 negative. Pe aceastã cale, ipoteza
(I1) se confirmã.
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De ºi mai mare interes pentru ansamblul lucrãrii noastre este urmãrirea
modului de îngemãnare a imaginarului identitar naþional. În figura nr. 5 sunt
înfãþiºate trãsãturile cele mai influente în conturarea portretului „românitãþii“, ºi
anume „ospitalitatea“ (care apare evocatã aproape în 1 din 2 chestionare), „inteligenþa“ ºi caracterul „prietenos“ al oamenilor acestor locuri (toate cu frecvenþe
de peste 30%), dar ºi „hãrnicia“, „creativitatea“, „veselia“ ºi „toleranþa“ acestora
(cu frecvenþe de peste 20%).
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Figura nr. 5 Imaginea pozitivÁ de sine a românilor realizatÁ de eæantionul studenêesc

În figura nr. 6 sunt prezentate trãsãturile negative ale imaginii identitare naþionale, care dau naºtere unui portret mult mai dispersat decît cel pozitiv, în care nici
un atribut nu depãºeºte 30% din aprecieri, iar singurele trãsãturi mai des amintite,
ce trec de pragul de 20%, sunt „sãrãcia“ ºi „lenea“ (ambele cu peste 25%).
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Figura nr. 6 Imaginea negativÁ de sine a românilor realizatÁ de eæantionul studenêesc

Dacã recurgem la o analizã comparativã între portretul care traseazã contururile autostereotipului etnic românesc rezultat în studiul nostru ºi cercetãrile anterioare, derulate pe eºantioane naþionale reprezentative sau pe eºantioane specifice
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(Chelcea, 1991, 1994; Chelcea, Moþescu, 1994; Chelcea et al., 1998) ºi evocate pe
larg în capitolul privitor la studiile psihosociologice focalizate asupra imaginarului
identitar, putem remarca convergenþe puternice în registrele cele mai importante
ale imaginii de sine a românilor. Astfel, întocmai ca ºi în cercetãrile amintite, „ospitalitatea“ se impune detaºat ca trãsãtura cea mai influentã a stereotipului etnic
pozitiv, alãturi de care se aflã, deopotrivã în cercetãrile citate, precum ºi în cea prezentã, „hãrnicia“, caracterul „prietenos“, „inteligenþa“ românilor, dupã cum în stereotipul etnic negativ regãsim centrale „lenea“ ºi „hoþia“. Putem decide, aºadar, cã
ipoteza a doua a cercetãrii (I2) se confirmã.
Meritã semnalatã aceeaºi protecþie a reprezentãrii identitare ce se impune
în definirea de sine, descrisã de psihologii sociali (Sedikides, Schloper, Insko,
1998), prin care atributele pozitive sunt evocate precumpãnitor, iar cele negative
sunt ponderate de recalificãri ambigue, precum desemnarea ca „neajunsuri“ a 3
din cele 7 trãsãturi modale. Astfel, „sãrãcia“ ºi starea de „victimã“ sugereazã prezenþa unei cauze externe a deficienþelor („celãlalt“), iar însuºirea de a fi „nepractic“ lasã loc unei reorganizãri pozitive în alte dimensiuni („nu suntem practici,
dar suntem foarte sufletiºti ºi creativi“, ca în chestionarul cu codul U.P.31).
Cît priveºte compoziþia argumentativã a definirii de sine pe cele opt categorii
înglobante, se remarcã o pondere importantã a calificãrilor identitare provenite
din diferenþieri sociale (ce particularizeazã ºi localizeazã precis rolul „românului“ în dialogul cu „celãlalt“), dar întîietatea este deþinutã — la fel ca ºi în definirea de sine — de atributele interpersonale, dovedind o contaminare ºi la nivel
colectiv a modului deschis de relaþionare cu alteritatea construit la nivel individual. Aceste tendinþe pot fi urmãrite în tabelul nr. 4 ºi în figura nr. 7.
Oricum, imaginea „românitãþii“ este mai criticã decît cea personalã în
registrul autodeterminãrii ºi voluntarismului (unde atributele pozitive ºi negatiTabelul nr. 4 Imaginea autoreferenþialã naþionalã – frecvenþe de apariþie
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8

Categoria supraordonatã din testul
WAY

Atribute interpersonale
Trãsãturi identitare prescrise
Interese, preferinþe, aspiraþii
Afirmaþii generale, metafore identi tare ambigue
Autodeterminare, voluntarism
Convingeri ºi credinþe internaliza te
Trãsãturi de personalitate relativ
independente de „celãlalt”
Calificãri identitare provenite din
diferenþieri sociale
Total

Atribute
independente

Frecvenþa
de apariþie
totalã

Atribute
negative
481
–
–
–

–
105
134
183

1357
105
134
183

265
–
457

266
266

–
255
–

531
255
723

112

480

173

765

1710

1493

850

4053

Atribute

polare

Atribute
pozitive
876
–
–
–
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Figura nr. 7 Imaginea identitarÁ naêionalÁ în funcêie de categoriile atribuêionale supraordonate

ve sunt evocate practic la paritate: 265 pozitive ºi 266 negative), sugerînd
conºtientizarea ºi asumarea unei doze de dezangajare colectivã. Fenomenul apare
ºi mai pregnant în zona calificãrilor provenite din diferenþieri sociale, în care
rolurile ºi statusurile sociale dobîndite descriu o imagine despre identitatea
naþionalã ce îmbinã resentimentul, marginalizarea resimþitã ºi sãrãcia (18,85%
decid cã „românii sunt victime“ ºi 29,51% cã sunt „sãraci“/„plini de nevoi“).
Iniþiind, dealtfel, discuþia comparativã privitoare la mecanismele de articulare a imaginarului identitar personal ºi naþional, am remarcat prezenþa unor
diferenþieri importante între construirea imaginii de sine individuale ºi colective.
În cadrul fiecãreia dintre cele opt categorii înglobante am realizat o comparaþie
între media frecvenþelor de apariþie a atributelor subordonate pe fiecare categorie. Rezultatele sunt prezentate în tabelul nr. 5.
Tabelul nr. 5 Comparaþii între medii pe eºantioane perechi ºi analiza corelaþionalã între ES ºi NRS
Nr.
crt.

Categoria supraordonatã
testul WAY

1
2
3
4

Atribute interpersonale
Trãsãturi identitare prescrise
Interese, preferinþe, aspiraþii
Afirmaþii generale, metafore
identitare ambigue
Autodeterminare, voluntarism
Convingeri ºi credinþe internali zate
Trãsãturi de personalitate relativ
independente de „celãlalt”
Calificãri identitare provenite din
diferenþieri sociale

5
6
7
8

din

Factorul t
ES-NRS

Valoarea
pragului de
semnificaþie

Corelaþia
ES-NRS

Valoarea
pragului de
semnificaþie

t(362)= 3,695
t(362)= 5,329
t(362)= 2,938
NS

p<0,001
p<0,001
p=0,005
-

r=0,348
r=0,341
r=0,285
r=0,508

p<0,001
p=0,007
p=0,026
p<0,001

NS
NS

-

r=0,281
NS

p=0,029
-

t(362)= 6,406

p<0,001

r=0,382

p=0,002

t(362)= 2,592

p=0,012

r=0,423

p=0,001
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În primul rînd, se remarcã, pe ansamblu, o coerenþã argumentativã structuralã în definirea identitarã, fapt ilustrat de prezenþa a 7 corelaþii semnificative din
8 între nivelele de articulare a imaginii de sine individuale ºi colective (Lungu,
2000, p. 124). Cu toate acestea, dacã analizãm în interiorul structurii argumentative pe eºantioane perechi ºi realizãm comparaþiile statistice între medii, se
observã cã în 5 din 8 nivele (atribute interpersonale; trãsãturi identitare prescrise; interese, preferinþe, aspiraþii; trãsãturi de personalitate relativ independente
de „celãlalt“ ºi calificãri identitare provenite din diferenþieri sociale) existã diferenþe semnificative între definirea identitarã personalã ºi colectivã. Astfel, atunci
cînd îºi construieºte identitatea individualã, subiectul recurge la mai multe atribute interpersonale decît în versiunea colectivã, fapt ce sugereazã importanþa
datelor identificatorii relaþionale în conturarea unei imagini de sine favorabile,
constatare ce reconfirmã rolul hotãrîtor ºi ponderea ridicatã a autodezvãluirilor
relaþionale în îngemãnarea unei identitãþi personale pozitive (Morton, 1978;
Derlega, Berg, 1987).
Se observã, totodatã, cã tendinþa ce favorizeazã o prezenþã mai marcantã a
atributelor proprii identitãþii individuale spre deosebire de cea colectivã se înregistreazã în alte patru registre atribuþionale. Trãsãturile identitare prescrise sunt
mai frecvent evocate în autodefinirea de sine individualã, spre deosebire de autodefinirea colectivã, indicînd faptul cã identitatea etnicã este în mai micã mãsurã
supusã determinãrilor naturaliste, ce þin de o „biologie“ a socialului, impusã de
integrarea într-o serie de roluri moºtenite. În privinþa intereselor, preferinþelor ºi
aspiraþiilor, acþiunea de particularizare identitarã era firesc sã privilegieze polul
personal în dauna celui colectiv (cãci acestea reprezintã în primul rînd marcatori
de identitate individualli), dupã cum meritã semnalatã tonalitatea echilibratã a
autodeterminãrii ºi voluntarismului în cazul definirii de sine colective, faþã de cea
puternic pozitivã în cea individualã. Mesajul transmis de liniile portretului anterior sugereazã cã deficienþa dezangajãrii proprie registrului tocmai evocat, recunoscutã ca atare la nivel colectiv, nu este atribuitã ºi personalitãþii individuale a
subiectului, fapt pus în evidenþã ºi în studii anterioare, în care identificarea cu
defectele psihomorale ale românilor era asumatã cu multe rezerve de participanþii individuali la cercetare (Chelcea, 1994, p. 299). Apoi, lectura datelor înfãþiºeazã tendinþa probatã deja în studiile de psihologie socialã experimentalã conform cãreia, printr-o autodezvãluire progresivã (Altman, Taylor, 1973), în definirea de sine personalã subiecþii recurg la mai multe atribute asociate trãsãturilor
de personalitate native ºi abilitãþilor înnãscute, spre deosebire de definirea de
sine colectivã. Concluzia de mai sus este ilustratã la noi prin prezenþa mult mai
marcantã a trãsãturilor de personalitate relativ independente de „celãlalt“ în
cazul ES decît pentru NRS.
Ne atrage, însã, atenþia numãrul aproape dublu de evocãri atribuþionale în
registrul calificãrilor identitare în favoarea variantei NRS (765), spre deosebire
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de ES (477), dar cu o tonalitate puternic negativã în cazul atributelor polare (112
pozitive ºi 480 negative). Ni se contureazã încã o datã, pe aceastã cale, o imagine
despre „românitate“ tensionatã, care este reprezentatã sub forma unor respingeri
simbolice din partea „celuilalt“ ºi care ilustreazã interiorizarea de cãtre subiecþi
a unui anumit sentiment al excluderii ºi nedreptãþii, subliniat de prezenþa marcantã a unor roluri dobîndite specifice, precum „traumatizat“ sau „victimã/marginalizat“.
Dincolo de toate aceste diferenþe globale, dacã avansãm lectura comparativã în cadrul fiecãrei categorii atribuþionale, putem urmãri în detaliu, pe de o
parte, care sunt atributele specifice prezente în numãr mare în definirea de sine,
iar pe de altã parte, în jurul cãror trãsãturi identitare particulare se înregistreazã
discrepanþe majore între imaginarul identitar personal ºi imaginarul identitar
naþional. Sã urmãrim, aºadar, în figurile nr. 1, 2, 3 ,4 , 5 din Anexa nr. 10, corelate cu tabelul nr. 1 din Anexa nr. 9, registrele categoriale supraordonate caracterizate prin atribute polare ºi prezenþa — prin intermediul indicelui de pregnanþã
— a atributelor specifice în cadrul lor pentru ES ºi NRS. În vederea înlesnirii
lecturii acestor reprezentãri grafice, am notat denumirea atributului doar pentru
trãsãturile ce au un indice de pregnanþã mai ridicat ip>5, dupã cum, convenþional, am formulat atributele în forma lor de singular, atunci cînd evocãrile sunt
mai numeroase în cadrul testului ES, ºi în forma lor de plural, atunci cînd sunt
mai frecvent amintite în cadrul testului NRS.
Se reconfirmã ºi pe aceastã cale, pe de o parte, nevoia unei identitãþi personale pozitive, caracterizatã prin calitãþi precum „prietenos“, „vesel“, „ambiþios“,
„conºtiincios“, „sensibil“, „inteligent“ (toate cu ip>10), ºi, pe de altã parte, înclinaþia cãtre o definiþie identitarã colectivã apreciativã, pliatã pe tiparele stereotipului etnic, care reuneºte trãsãturi precum „ospitalitatea“ (cu cel mai ridicat
indice de pregnanþã, ip= 24,41), dar ºi caracterul „prietenos“, „creativitatea“ ºi
„inteligenþa“ (toate cu ip>10) grupului de referinþã („românii“), subliniind încã
o datã persistenþa reprezentãrilor sociale privitoare la identitatea naþionalã
(Chelcea et al., 1998, p. 278).
Toate aceste prelucrãri statistice, comparaþii ºi evaluãri ne îndreptãþesc sã
afirmãm cã existã diferenþe semnificative între modul de articulare al imaginarului identitar personal ºi al imaginarului identitar naþional, confirmîndu-se, astfel,
ipoteza nr. 3 (I3).
Înainte de a analiza urmãtorul teritoriu ipotetic, sã ne îndreptãm atenþia
asupra unei surse de informaþii utile furnizate de o asemenea tehnicã de cercetare. Astfel, putem ilustra o altã dominantã a abordãrii teoretice din prima parte
a lucrãrii noastre — natura construitã social a identitãþii etnice — prin urmãrirea modului de completare a testului NRS pentru subiecþii de altã etnie declaratã decît cea românã. Cum numãrul celor care în debutul chestionarului au optat
pentru o altã etnie decît cea majoritarã este important (54, adicã 14,75% din
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subiecþii chestionaþi), un indicator însemnat al asumãrii „românitãþii“ ca o identitate inclusivã (iincluderii), judecatã în termeni de „noi“, îl constituie raportul dintre numãrul celor care au decis sã completeze testul „Noi, românii, suntem…“
deºi nu sunt români (nc) ºi numãrul total al celor de altã etnie decît etnia majoritar româneascã (nt).
iincluderii= nc / nt .
Se observã cã acest indicator (iincluderii = 0,927) este foarte aproape de unitate, cãci din întregul eºantion doar 3 subiecþi (doi maghiari ºi un german) au
lãsat necompletat testul NRS, deºi s-a precizat de cãtre operatorul de salã cã
rãmîne la libera alegere a subiecþilor modul de rãspuns ºi, mai ales, completarea
în sine. Se subliniazã pe aceastã cale cã identitatea etnicã este în mult mai micã
mãsurã un dat natural, ce þine de o biologie a socialului, cît o entitate reconstruitã necontenit prin negocierea cu „celãlalt“ semnificativ în cadrul destinului
comunitar al subiectului (Barth, 1995).
Chiar dacã putem califica prezenþa „celuilalt etnic“ drept o alteritate inclusivã, ar fi interesant de urmãrit cum se articuleazã „imaginea românilor“ în privirea „celuilalt diferit etnic“: este imaginea astfel creatã considerabil diferitã de
cea pe care românii înºiºi ºi-o elaboreazã? Rezultatele evaluãrii imaginare a
„românilor“ de cãtre cei care sunt de altã etnie ºi care au completat testul NRS
sunt prezentate în tabelul nr. 6.
Tabelul nr. 6 Imaginea „românilor” realizatã prin testul NRS de subeºantionul neromânesc
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8

Categoria
WAY

supraordonatã

din

testul

Atribute interpersonale
Trãsãturi identitare prescrise
Interese, preferinþe, aspiraþii
Afirmaþii generale, metafore identitare
ambigue
Autodeterminare, voluntarism
Convingeri ºi credinþe intern alizate
Trãsãturi de personalitate relativ inde pendente de „celãlalt”
Calificãri identitare provenite din dife renþieri sociale
Total

Atribute

polare

Atribute
independente

Frecvenþa
de apariþie
totalã

Atribute
pozitive
102
-

Atribute
negative
61
-

12
17
25

163
12
17
25

49
63

40
38

37
-

89
37
101

70

69

26

165

284

208

117

609

Dacã se parcurg în paralel aceste rezultate cu cele din tabelul nr. 4, se observã cã numãrul total de evocãri atribuþionale este foarte asemãnãtor cu modul de
construire a identitãþii româneºti, în termeni de „calitãþi ºi defecte“, realizat de
„români“. Astfel, cele 609 de menþiuni ale unor trãsãturi specifice propuse de
cãtre „neromâni“ corespund celor 4053 de menþiuni din eºantionul global, raportul 609/4053 constituind exact 15,03% din totalul evocãrilor atribuþionale, pro-
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cent ce se suprapune aproape deplin peste ponderea subeºantionului în cadrul
eºantionului global (14,75%). Totodatã, dacã separãm eºantionul total în douã
subeºantioane (cel al „românilor“ ºi cel al „neromânilor“), apoi inventariem
numãrul mediu de atribute folosit de subiecþi la testul NRS pe fiecare din cele
opt registre în parte ºi realizãm o comparaþie între medii, vom observa cã nu se
înregistreazã nici o diferenþã statistic semnificativã între cele douã subeºantioane, ceea ce consolideazã concluzia potrivit cãreia imaginarul identitar naþional se
caracterizeazã prin aceleaºi note specifice, fie cã este realizat de românii înºiºi
sau de cãtre partenerii lor de alte etnii, care alcãtuiesc o alteritate inclusivã.
În încheierea discutãrii rezultatelor din zona tematicã a testelor ES ºi NRS
am dori sã acordãm o atenþie suplimentarã unui registru aparte, calificat convenþional drept precumpãnitor neinformativ, ºi anume registrul al patrulea, asociat
aspectelor existenþiale sau afirmaþiilor generale, dar ºi metaforelor identitare
ambigue. Deºi trãsãturile identitare cu caracter supraordonat sau tautologic (de
genul „om“, „persoanã“, „personalitate“, „fiinþã umanã“) sunt destul de numeroase, cu un indice ip= 6,83% (ES), respectiv ip= 7,38% (NRS), mult mai interesante ºi mai grãitoare se aratã a fi metaforele discursive, care deºi sunt vagi, iar pe
alocuri oculteazã sensul limpede al formulãrilor, aduc în jocul conversaþional cu
cercetãtorul o informaþie concentratã foarte preþioasã, plinã de ingenuitate.
Calificãri de genul „Eu sunt…“ un… „ambasador al cerului“ sau „centrul
pãmîntului“ devin un fel de sinteze identitare personale, dupã cum unele exprimãri din testul identitãþii colective, precum „Noi, românii, suntem…“ „ca o
minge de fotbal“ sau „cãlcaþi în picioare“ se transformã în metafore nucleu ce
evocã marginalizarea simbolicã nedreaptã pe care o resimþim. Nu de puþine ori
apar expresii de o mare densitate semanticã ºi afectivã, precum memorabila formulare „Noi, românii, suntem… nenãscuþi“, subliniind potenþialitãþile remarcabile pe care într-o istorie mai generoasã le-am putea activa, devenind uneori mai
grãitoare decît o întreagã colecþie de afirmaþii identitare cumulate. Iatã de ce o
simplã statisticã descriptivã care înregistreazã frecvenþele de apariþie a atributelor
selectate trebuie mereu combinatã cu o lecturã interpretativã proaspãtã, ce poate
comunica o dozã consistentã de adevãr despre „ceea ce suntem“, fãrã de care imaginea identitarã dezvãluitã nu poate fi decît sãrãcitã de sensul viu al autenticitãþii.
Ultima zonã tematicã a chestionarului este focalizatã asupra testului multiidentitar (TMI). Ne-a interesat sã urmãrim cum anume se ierarhizeazã diferitele
tipuri de identitãþi sociale posibile ºi care dintre acestea au un grad de relevanþã
sporit pentru subiecþii investigaþi. Am pornit în studiul nostru de la sugestiile
oferite de o cercetare precedentã realizatã pe un eºantion studenþesc (Chelcea,
1994, pp. 300–301), care sublinia cã studenþii români se identificã, din punct de
vedere cultural, în primul rînd cu România, în al doilea rînd cu calitatea lor de
europeni, apoi cu cea de „locuitori ai lumii“ ºi în mult mai micã mãsurã cu calitatea de „cetãþeni balcanici“.
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Plecînd de la aceste tendinþe constatate am construit ipoteza nr. 4 (I4),
adaugînd o serie de identitãþi suplimentare cu care subiecþii se pot identifica,
adoptînd o viziune identitarã cumulativã, simbolic concentricã. Astfel, cum toþi
integrãm într-un sine unitar mai multe identitãþi (Baumeister, 1998), am pornit
în definirea de sine de la identitatea proxim rezidenþialã (cartierul, zona, districtul din localitatea în care locuim), apoi cea localã (conferitã de localitatea de rezidenþã), identitatea regionalã (asociatã regiunii istorice din interiorul României cu
care se identificã subiecþii), identitatea naþionalã (conferitã de etnia asumatã),
identitatea regional-europeanã (central-europeanã sau sud-est europeanã, evitînd formularea implicit peiorativã „balcanicã“), cea europeanã ºi am sfîrºit cu
cea globalã, de „locuitor al lumii“. La fel ca ºi în celelalte douã registre tematice
ale chestionarului, am optat precumpãnitor pentru formulãri libere ale subiecþilor în locul variantei check-list, considerînd cã în acest mod putem surprinde mai
adecvat articularea identitãþilor multiple, fãrã sã impunem alegeri identitare.
Rugaþi sã ierarhizeze din punctul de vedere al relevanþei pentru sine aceste
identitãþi plurale, participanþii la cercetarea noastrã au clasificat însemnãtatea
pentru sine a identitãþilor evocate mai sus, începînd de la 1, calificatã ca fiind cea
mai importantã, înspre ranguri din ce în ce mai modeste din punctul de vedere
al relevanþei. Deliberat nu am impus realizarea unui „clasament“ dinspre „1, cea
mai importantã“ înspre „8, cea mai puþin importantã“, pentru cã am dorit sã le
lãsãm subiecþilor libertatea de a alege doar identitãþile semnificative pentru ei ºi,
pornind de la acestea, sã efectueze, mai apoi, ierarhizarea proprie, anticipînd cã
din setul identitar propus vor fi identitãþi considerate ca nerelevante pentru sine,
aºa cum am precizat în ipoteza nr. 5 (I5).
Dupã cum reiese ºi din Anexa nr. 7, identitãþile apreciate nerelevante au fost
cotate convenþional cu 1, iar cele mai relevante astfel: locul 1 în ierarhie cu 9, locul
2 cu 8 º.a.m.d. În final, s-au realizat mediile scorurilor obþinute de fiecare identificare identitarã, iar rezultatele acestor prelucrãri sunt prezentate în figura nr. 8.
Ceea ce se poate pune în evidenþã dintru-început este victoria simbolicã a
„identitãþii etnice“ (de genul „român“), care este cea mai pregnant evocatã ca
fiind importantã în definirea de sine, urmatã de identitatea regionalã (precum
„bãnãþean“), la foarte micã distanþã de cea localã (precum „timiºorean“), dar ºi
de identitãþile înglobante, de tipul „locuitor al lumii“ ºi „european“. Pe aceastã
cale, ipoteza a patra (I4), care afirmã cã identificarea în termeni de etnie este cea
mai influentã în cadrul grupului studenþesc investigat, în dauna celorlalte identitãþi sociale, este confirmatã.
Registrul valoric al mediilor de evaluare ne indicã, totodatã, cã cel puþin cele
cinci identitãþi sociale evocate mai sus sunt relevante în definirea de sine, aflîndu-se între nivelul 5,74 (corespunzînd unei medii a locului 4 în ierarhie) ºi 7,76
(echivalent unei clasãri în medie pe locul 2). O identitate, cea proxim rezidenþialã, se dovedeºte a fi parþial relevantã (echivalentã cu o medie a clasãrii pe locul 6),
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3,95

Categorii identitare

locuitor al cartierului / zonei / districtului propriu

6,13

timişorean (sau altă identitate locală)

6,23

bănăţean (sau altă identitate regională)

7,76

român (sau altă identitate etnică)

2,48

central-european

2,1

sud-est european

5,74

european

5,81

locuitor al lumii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Importanţa identificării identitare (1...9)

Figura nr. 8 Identificarea identitarÁ a subiecêilor

iar douã identitãþi se aratã a fi complet irelevante: cea sud-est europeanã ºi cea
central-europeanã (ambele situate în jurul ultimului rang simbolic al acestui clasament sui-generis). Un asemenea rezultat este previzibil în prima sa parte ºi
poate fi explicat, într-un registru ipotetic, prin integrarea, în urma conflictelor
din zonã, a unui stigmat imaginar balcanic asociat ideii de Europã de sud-est, dar
pare surprinzãtor în ceea ce priveºte calificarea ca nerelevantã a identitãþii de
„central-european“ chiar în zona Banatului, în pofida lansãrii în regiune a unei
dezbateri animate în sfera publicã care a valorificat conceptul de central-europenitate (Babeþi, Ungureanu, 1997). Nu putem decît sã constatãm cã, în pofida
eforturilor iniþiatorilor acestei dezbateri, chiar publicul tînãr educat — eºantionul fiind format din studenþi de la toate universitãþile timiºorene — a rãmas
impenetrabil la asumarea unei asemenea noi ancore identitare. Aºadar, cercetarea noastrã dovedeºte cã în stratul generaþional investigat existã deopotrivã o
serie de identitãþi sociale relevante, dar ºi unele identitãþi sociale nerelevante în
definirea identitarã a subiecþilor, confirmîndu-se, astfel, ipoteza nr. 5 (I5).
Meritã semnalat cã tendinþa descrisã mai sus se regãseºte ºi în cercetãrile
derulate la sfîrºitul anilor ’90 în mai multe þãri europene, care puneau în evidenþã
opþiunea „majoritãþii central ºi est-europenilor pentru identitãþi multiple ºi diversificate“ (Rose, Mishler, Haerpfer, 1998, p. 22), în care identitatea naþionalã era cea
dintîi aleasã din punctul de vedere al importanþei pentru sine, dar în care ponderea
identitãþilor numite parohiale (localã ºi regionalã) se aratã a fi mai însemnatã în
Europa rãsãriteanã decît în þãrile occidentale. Rezultatele sondajului organizat sub
egida New Democracies Barometer (NED) sunt înfãþiºate în tabelul nr. 7.
Se remarcã prezenþa mai influentã în eºantionul românesc a identitãþilor
parohiale în dauna celei naþionale, fapt atestat ºi de o cercetare coordonatã recent
de Centrul de Sociologie Urbanã ºi Regionalã (CURS)1, ale cãrei rezultate pentru regiunea Banatului sunt prezentate în tabelul nr. 8.
1

Datele au fost extrase din conþinutul site-ului www.curs.ro/news.htm
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Tabelul nr. 7
Nr.
crt.
1
2
3
4

Identificarea identitarã multiplã a românilor ºi a est -europenilor, în funcþie de
prima alegere ( apud Rose, Mishler, Haerpfer, 1998)
Media NED 1998
pentru þãrile din
Europa de sud-est
39%
32%
8%
8%

România

Tip de identitate socialã
Identitate naþionalã
Identitate localã
Identitate regionalã
Identitate europeanã

27%
42%
14%
8%

Tabelul nr. 8 Identificarea identitarã multiplã a bãnãþenilor în funcþie de
prima alegere (CURS 2000)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Tip de identitate
Vecinãtate
Regiune
Þarã
Europa
Nu ºtiu, non-rãspunsuri

Banat
48,9%
14,9%
29,8%
4,3%
2,1%

Formularea specificã a întrebãrii: „De care dintre urmãtoarele teritorii vã
simþiþi mai apropiat sufleteºte (subl.ns)?“, ce viza ºi o opþiune afectivã, nu doar
cognitivã, precum ºi impunerea unei singure alegeri a determinat o astfel de distribuþie a rãspunsurilor. Considerãm, aºadar, cã aparentul parohialism al românilor, apreciat de iniþiatorii cercetãrii pan-europene ca un indicator de premodernitate (Rose, Mishler, Haerpfer, 1998, p. 23), trebuie reconsiderat, cãci imediat ce
se solicitã subiecþilor sã aleagã între identitãþi multiple ne-exclusive — aºa cum se
deruleazã clarificãrile interogative din cercetarea noastrã —, aceºtia decid înspre
o sintezã identitarã inclusivã, în care deschiderile faþã de identitãþile sociale de
apartenenþã puternic supraordonate (precum „locuitor al lumii“ sau „european“,
ºi cu atît mai mult „român“) devin prevalente în dauna celor proxim-rezidenþiale.
De altfel, cînd se abandoneazã conþinutul itemului cu conotaþii afective,
chiar dacã se menþine solicitarea unei singure opþiuni, se poate obþine o inversare semnificativã a identificãrilor, subiecþii alegînd prioritar identitatea naþionalã,
aºa cum reiese din studiul recent realizat pe un eºantion naþional reprezentativ
de cãtre I. Culic, I. Horvath ºi C. Raþ (2000). În aceastã investigaþie psihosociologicã 71,1% dintre subiecþii de etnie românã, cînd erau solicitaþi sã completeze
formularea: „În primul rînd mã consider…“, decideau în favoarea identitãþii
naþionale, aºa cum reiese din tabelul nr. 9.
Tabelul nr. 9 Auto-identificarea identitarã la români ( apud Culic, Horvath, Raþ, 2000, p. 337)
„În primul rînd mã consider…”
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Categoria identitarã
Român
Tip regional (ardelean, muntean, moldovean, bãnãþean et c)
Est-european
Balcanic
European
Altceva
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Ponderea din eºantion
(%)
71,1
24
0,6
0,2
1,4
2,3

Desigur, limitele eºantionãrii din studiul nostru, precum ºi natura parþial
diferitã a conþinutului itemului privitor la identitãþile multiple faþã de studiul
CURS ne îndeamnã la exprimarea unor concluzii însoþite de precauþiile de rigoare, dar, pornind ºi de la rezultatele cercetãrii discutate anterior ºi construind o
potenþialã ipotezã de lucru, anticipãm cã un sondaj viitor, pe un eºantion reprezentativ la nivel naþional, care ar relua întocmai conþinutul itemului din TMI, ar
dezvãlui aceeaºi deschidere a „românului“ faþã de identitãþile sociale supraordonate, ºi nicidecum un parohialism autarhic.
O ultimã resursã de cunoaºtere importantã oferitã de acest teritoriu al cercetãrii se datoreazã analizei traseului discursiv identitar privitor la identitatea
naþionalã ºi identitatea regionalã. Aºa cum am subliniat de la începutul discuþiei
asupra TMI, am urmãrit cum anume se calificã pe ei înºiºi subiecþii ce îºi declarã în debutul chestionarului o anumitã identitate pornind de la o listã posibilã de
identitãþi sociale precizate, ºi sfîrºesc prin a-ºi redefini identitatea etnicã prin
intermediul unor formulãri libere. Cu alte cuvinte, existã o suprapunere între
definiþia identitarã prin tehnica check-list ºi cea a exprimãrilor libere? Rãspunsul
este în bunã mãsurã negativ. Astfel, deºi se autoîncadreazã formal într-o categorie etnicã ºi regionalã anume, subiecþii înclinã, în multe rînduri, mai ales dupã ce
au parcurs tot traseul autobiografic personal ºi colectiv prin testele ES ºi NRS, sã
se autodefineascã prin intermediul unor identitãþi mixte. De exemplu, cînd îºi
precizeazã identitatea regionalã, unii dintre ei se declarã: „moldoveano-ardelean“
ori „bãnãþeano-oltean“, sau, ca în chestionarul U.P.22, în care se produce cea mai
stufoasã clasificare identitarã: „bãnãþean, în mine, ardelean prin mine ºi regãþeano-turcit peste mine“. O tendinþã asemãnãtoare poate fi înregistratã ºi în cazul
autocalificãrilor etnice, în care apar formule de genul „româno-maghiar“ sau
„sîrbo-român“, în total înregistrîndu-se 17 (4,64%) identitãþi mixte etnice ºi 41
(11,20%) identitãþi mixte regionale. În tabelele nr. 10 ºi 11 am prezentat frecvenþele de apariþie ale tuturor identitãþilor asumate de subiecþi în cadrul TMI.
Parcurgînd aceste rezultate, se poate observa cã 41 de subiecþi, care se declaraserã iniþial cu o rezidenþã regionalã „bãnãþeanã“, 3 „olteni“, un „muntean“, 3
„moldoveni“, precum ºi un „dobrogean“, renunþã la încadrarea identitarã regionaTabelul nr. 10 Calificãri identitare proprii din punct de vedere regional
Identitatea regionalã declaratã în cadrul TMI

Numãrul subiecþilor

Bãnãþean
Ardelean
Oltean
Muntean
Moldovean
Alta (specificã, singularã)
Mixtã
Total

132
91
76
12
8
6
41
366
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Procentul subiecþilor
(%)
36,07
24,83
20,77
3,28
2,19
1,64
11,20
100,00

Tabelul nr. 11 Calificãri identitare proprii din punct de vedere etnic
Etnia declaratã în cadrul TMI

Numãrul subiecþilor

Român
Maghiar
German
Sîrb
Evreu
Mixtã
Total

302
32
7
7
1
17
366

Procentul subiecþilor
(%)
82,51
8,74
1,91
1,91
0,27
4,64
100,00

lã prealabilã ºi opteazã pentru o categorie identitarã mixtã. Totodatã, apar 8 „noi“
„ardeleni“ în evaluarea finalã din TMI, ceea ce sugereazã cã unii subiecþi au apreciat cã simpla rezidenþã regionalã nu se transferã în calitatea de actor regional specific. Altfel spus, deºi 173 de subiecþi considerã în debutul chestionarului cã,
locuind sau doar studiind în regiunea Banatului, pot fi calificaþi drept „bãnãþeni“,
atunci cînd îºi clarificã identitatea regionalã, 41 dintre ei opteazã fie pentru identitãþi mixte, fie pentru alte identitãþi regionale. Deci nu simpla rezidenþã conferã calitatea de „bãnãþean“ sau „ardelean“, ci mai degrabã o moºtenire simbolicã, reunitã
într-un ansamblu de valori, comportamente ºi atitudini — vizibil în testul ES —,
aºadar, ceva construit ºi negociat social în interacþiunea nemijlocitã cu „celãlalt“.
Aceeaºi tendinþã se regãseºte ºi în cadrul etniilor, în care toate identitãþile etnice,
dar îndeosebi cea „germanã“ (care aproape se înjumãtãþeºte numeric) îºi pierd o
parte dintre aderenþii iniþiali în favoarea unor identitãþi mixte. Rezultatele pot fi
explicate prin ceea ce am putea numi un fenomen de contaminare simbolicã dinspre ceea ce sunt subiecþii în plan regional (de exemplu, un „bãnãþeano-oltean“)
sau etnic („sîrbo-român“) — teritoriu investigat la finalul chestionarului — înspre
ceea ce ºi-ar dori sã devinã — teritoriu urmãrit în debutul probei psihosociologice.
Astfel, participanþii la cercetare se îndreaptã cãtre o identitate receptatã ca pozitivã
a grupului de referinþã (Lemaine, 1979; Lorenzi-Cioldi, Doise, 1997), privit ca
grup cu un status de prestigiu superior (de genul, „bãnãþean“ sau „ardelean“, în
versiunea regionalã, sau „german“ ori „român“, în versiunea etnicã).
Prin urmare, aceastã cercetare, care reuneºte date de facturã calitativã ºi cantitativã în toate cele trei registre metodologice propuse (ES, NRS, TMI), consolideazã
aplicativ perspectiva teoreticã care sublinia natura preponderent construitã social ºi
cultural pe o cale interacþionistã a identitãþilor sociale asumate de cãtre subiecþi.

5.4. Concluzii
Propunîndu-ºi sã urmãreascã conþinutul ºi dinamica imaginarului identitar
bãnãþean pe un alt strat generaþional decît în primul stadiu al proiectului, chestionarul pe care l-am aplicat pe un eºantion reprezentativ de studenþi din unitãþi-
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le de învãþãmînt superior din Timiºoara a reconfirmat teoria identitãþii sociale,
evidenþiind strategiile argumentative de definire de sine într-o luminã favorabilã, în cadrul grupului de apartenenþã, imaginile autoreferenþiale fiind puternic
pozitive. Cercetarea noastrã a descris, totodatã, mecanismele de articulare ale
imaginarului identitar personal ºi naþional, ºi a identificat prezenþa unor diferenþieri semnificative, în funcþie de opt categorii atribuþionale supraordonate, între
modul de structurare al imaginii de sine individuale ºi colective. Investigînd
conþinutul imaginarului identitar naþional am surprins numeroase zone de convergenþã cu autostereotipul etnic românesc, aºa cum s-a conturat acesta în cercetãri precedente, ceea ce întãreºte argumentul conform cãruia liniile forþã ale
portretului identitar naþional se situeazã în registrul duratei lungi istorice,
cunoscînd o inerþie considerabilã. În consecinþã, imaginea de sine a românilor îºi
revendicã un loc central în cadrul imaginarului social românesc în modernitate.
O asemenea centralitate simbolicã este susþinutã ºi de plasarea identitãþii naþionale pe primul rang al categoriilor identitare cu care subiecþii se identificã, înaintea celorlalte identitãþi sociale, precum cele regionale, locale, proxim-rezidenþiale,
dar ºi a celor supraordonate celei naþionale, precum cele europene sau globale,
de „locuitor al lumii“. Rezultatele studiului în care ne-am angajat probeazã, în
egalã mãsurã, ºi existenþa unor identitãþi sociale nerelevante în definirea de sine,
asumate cu rezerve de cãtre participanþii la cercetare, precum cea „sud-est europeanã“ sau „central-europeanã“. Aºadar, în pofida evocãrii frecvente în anii din
urmã, deopotrivã în plan editorial, dar ºi în cadrul unor dezbateri publice, îndeosebi în partea de vest a þãrii, a ideii de „central-europenitate“ ca posibil nucleu
pentru o redefinire identitarã naþionalã, o astfel de categorie identitarã este
nesemnificativã chiar ºi pentru segmentul social tînãr ºi educat, cum este cel
reprezentat de studenþii timiºoreni. Pe mai departe, ni se sugereazã cã identitatea naþionalã se aratã a fi ancora simbolicã cea mai consistentã în cãutarea reperelor pentru o definire de sine a actorilor sociali ce compun societatea româneascã contemporanã.
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6. Studierea atitudinilor etnice ºi regionale pentru
locuitorii din vestul României

În ultimul stadiu al proiectului de faþã ne-am strãduit sã furnizãm o viziune
de ansamblu, evaluatoare, asupra dominantelor identitare pe care le-am pus în
evidenþã în stadiile anterioare, dar ºi o privire în adîncime, care sã surprindã principalii determinanþi sociologici (vîrstã, gen, rezidenþã, ºcolarizare, etnie) ºi înrîurirea lor specificã asupra imaginarului identitar bãnãþean. Prin urmare, miza
acestui al treilea stadiu este sã verifice concluziile precedente, prin intermediul
unui instrument de lucru validat deja în investigaþiile etnopsihologice (scala distanþei sociale a lui E.S. Bogardus), ºi sã ofere o succesiune de portrete sociologice
ale autorilor colectivi ai acestor imagini. Validitatea sporitã a evaluãrilor realizate
este conferitã de efectuarea cercetãrii pe un eºantion regional reprezentativ, în
care s-a urmãrit nu atît conþinutul imaginii de sine ºi a imaginii „celuilalt“, cît
raportarea auto-referenþialã, precum ºi raportarea faþã de alteritate. În paginile
urmãtoare vom descrie conceptele exersate, instrumentul de lucru ºi valenþele
sale ºi vom rezuma conþinutul studiilor româneºti din domeniu, pentru a prezenta ºi interpreta mai apoi propriile rezultate înregistrate.

6.1. Atitudinile sociale ºi speciile lor
Definite drept orientãri primare care constituie o raportare selectivã faþã de
un obiect social (eveniment, grup, personalitate, instituþie) ºi care determinã un
model de comportament propriu (Feldman, 2001, p. 330), atitudinile sociale joacã
un rol primordial în metabolismul relaþiilor interpersonale ºi intergrupale.
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Cea mai frecvent evocatã definiþie în istoria disciplinei aparþine, însã, lui
G. Allport, conform viziuni sale atitudinea fiind „stare de pregãtire mintalã ºi
neuralã, organizatã prin experienþã, care exercitã o influenþã diriguitoare sau
dinamizatoare asupra rãspunsului subiectului la toate obiectele ºi situaþiile cu
care este în relaþie“ (Allport, 1935, apud Chelcea, 1994, p. 227). Atitudinile sunt
definite, aºadar, ca asociaþii între obiectele sociale — virtual 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 individual sau colectiv se confruntã nemijlocit sau
care sunt stocate în memorie (Judd et al., 1991).
Importanþa atitudinilor poate fi pusã în evidenþã de mai multe mecanisme
acþionale. În primul rînd, atitudinile influenþeazã considerabil comportamentele
subiectului individual sau colectiv, dobîndind astfel un rol vital în organizarea
raporturilor interpersonale ºi intergrupale (de la raportãrile interetnice ºi interconfesionale, la cele privitoare la grupul de co-vîrstnici). Constituind un subiect
central al psihologiei sociale, tema studierii atitudinilor a fost frecvent asociatã cu
ipoteza convergenþei dintre atitudini ºi comportamente. În al doilea rînd, atitudinile funcþioneazã asemenea unor cadre mentale, a unor tipare cognitive foarte
influente ce organizeazã informaþia pe baza unor scheme inferenþiale de profunzime, corelate cu o serie de contexte specifice, aºa cum dovedesc studiile lui
R. Wyer ºi T. Srull (1994).
Astfel, 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 a unei personalitãþi individuale, sau sociale, implicînd o raportare selectivã ºi o orientare specificã împãrtãºitã de un grup social.
Rezumînd, atitudinile sociale se caracterizeazã prin mai multe atribute specifice (Krech, Crutchfield, 1948/1952), precum rezistenþa la schimbare, exprimînd o dispoziþie latentã a structurii de personalitate, cu caracter relativ stabil,
generalitatea, declanºînd reacþii foarte diverse, ce tind sã se difuzeze în arii mai
largi decît cele particulare în care s-au activat, dar ºi activismul, mobilizînd importante energii sociale, exteriorizînd modelul cultural al personalitãþii. Totodatã, atitudinile sociale 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) ºi sunt contextuale, structurîndu-se faþã de
un context cultural ºi istoric integrator. Totodatã, activîndu-se îndeosebi în raport
cu mediul instituþional, atitudinile sociale îndeplinesc anumite roluri (Vlãsceanu,
1993): un rol mediator, prin mijlocirea raporturilor interpersonale ale membrilor
unui grup dat, dar ºi a interrelaþiilor acestora cu universul material ºi simbolic al
instituþiilor sociale, unul clasificator, prin definirea statusului social al actorilor
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implicaþi, un altul angajant, reprezentînd motive majore ale acþiunii individuale
sau colective, ºi, în sfîrºit, un rol de elaborare simbolicã, construind semnificaþiile pe care oamenii le acordã instituþiilor. Constituind o specie a atitudinilor sociale, atitudinile etnice sau regionale reprezintã un set de orientãri primare faþã de
grupuri etnice ºi regionale cu care actorii sociali întreþin raporturi nemijlocite sau
imaginare ºi influenþeazã semnificativ comportamentale faþã de reprezentanþii
acestor out-grupuri.

6.2. Mãsurarea atitudinilor faþã de alteritate — scala
lui E.S. Bogardus. Cercetãri româneºti
Devenitã o cale privilegiatã de studiere a raporturilor interpersonale ºi intergrupale încã din perioada fondatorilor psihosociologiei (anii ’20-’30 ai secolului al
XX-lea) (Chelcea, 2002a, pp. 25–57), studiul atitudinilor sociale cunoaºte o dezvoltare fãrã precedent în intervalul interbelic, dovedind cum stãri interne atît de subtile ºi greu accesibile pot fi evaluate, întocmai cum susþinuse într-un articol celebru
în epocã L. Thurstone (1928), dar ºi demonstrase metodologic R. Likert (1932).
Tot în perioada deceniului trei al secolului al XX-lea se iniþiazã ºi primele
cercetãri sistematice asupra atitudinilor etnice, o contribuþie deosebitã avînd în
acest cîmp de studiu E.S. Bogardus (1925), ce a propus un instrument de mãsurã foarte frecvent operaþionalizat în cercetãri de teren în deceniile urmãtoare
(Bogardus, 1969; Owen, Eisner, McFaul, 1988). Ilustrînd disponibilitatea latentã
de acceptare sau respingere a altor grupuri etnice, ºi nu înclinaþia manifestã de
suprimare a lor, scala distanþei sociale mãsoarã mai degrabã rasismul aversiv
(atitudinal, evitant), ºi nu rasismul dominativ (comportamental, brutal, violent)
(Kovel, 1970; Kleinpenning, Hagendoorn, 1991; apud Chelcea, 1994,
pp. 230–231). Constituitã dintr-o succesiune de enunþuri ce exprimã diferite
grade de acceptare-respingere a relaþiei cu „celãlalt“, de la întemeierea unei
familii pînã la expulzarea „celuilalt“ din þarã, scala pune în evidenþã distanþe
sociale progresiv mai mari în plan atitudinal privitoare la iniþierea unei relaþii
potenþiale cu reprezentantul unei categorii identitare ce aparþine alteritãþii.
Datoritã bogatelor resurse metodologice ºi conceptuale pe care le poate
mobiliza, scala lui E.S. Bogardus a fost tradusã, adaptatã, pretestatã în 1992 de
S. Chelcea ºi întrebuinþatã în mai multe studii psihosociologice româneºti
(Chelcea, 1994, pp. 227–240, pp. 279–303; Abraham, Bãdescu, Chelcea, 1995).
Varianta utilizatã în aceste cercetãri este prezentatã în tabelul nr. 1 ºi este focalizatã asupra identitãþilor etnice. Subiecþii au fost solicitaþi sã completeze tabelul
ce cuprindea cele ºapte enunþuri, indicînd cu (X) formulãrile cu care sunt de
acord conform primei lor reacþii privitoare la grupul etnic vizat, privit ca întreg,
ºi nu la un reprezentant anume al acestuia.
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Tabelul nr. 1. Scala distanêei sociale a lui E.S. Bogardus (apud Chelcea, 1994, p. 231)

Categoria identitarÁ (se precizeazÁ
identitatea socialÁ de referinêÁ; de
exemplu, identitatea etnicÁ, precum
„germani” sau „maghiari”)

Acceptaêi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SÁ vÁ cÁsÁtoriêi cu ...
SÁ aveêi prieteni apropiaêi ...
SÁ aveêi vecini de locuinêÁ ...
SÁ fie angajaêi în instituêia dumneavoastrÁ ...
SÁ aibÁ cetÁêenia dumneavoastrÁ ...
SÁ fie numai vizitatori în êara dumneavoastrÁ ...
SÁ fie expulzaêi (daêi afarÁ) din êara
dumneavoastrÁ…

Totodatã, s-au calculat o serie de indici expresivi, din care cel mai grãitor
este indicele calitãþii contactelor sociale (ICCS), ce dobîndeºte valori între 1 (atitudine intens negativã faþã de „celãlalt“) ºi 25 (atitudine intens pozitivã) ºi se calculeazã din însumarea ponderilor asociate fiecãrui enunþ astfel: pentru enunþul
1 este asociatã valoarea 7, pentru enunþul 2 valoarea 6 º.a.m.d.
Prima cercetare (Chelcea, 1994, pp. 227–240) s-a derulat pe un eºantion
naþional reprezentativ de 1024 de persoane de etnie românã ºi a vizat stabilirea
atitudinilor etnice ale românilor faþã de etniile cu care convieþuiesc, ce deþin o
prezenþã demograficã mai mare de 0,1% din populaþia þãrii, la care s-au adãugat
evreii ºi armenii (în total, 11 etnii). Aproximativ 90% dintre participanþii la investigaþia psihosociologicã au exprimat o atitudine auto-referenþialã faþã de „români“,
ca grup etnic, ºi procente din eºantion ce oscilau între 88% faþã de „germani“ ºi
78% faþã de „tãtari“. Rezultatele studiului, în care apar scorurile ICCS pentru
diferitele etnii, sunt înfãþiºate în tabelul nr. 2.
Se observã cum atitudinea faþã de propriul grup etnic este intens pozitivã,
iar în raport cu etniile conlocuitoare din þarã se înregistreazã o deschidere
relaþionalã, cãci „faþã de nici o minoritate etnicã românii nu manifestã atitudini
xenofobe, de excludere din þarã sau de acceptare a lor numai ca vizitatori“
(Chelcea, 1994, p. 237). Faþã de toate etniile românii exprimã o atitudine mai
mult sau mai slab pozitivã (oscilînd între puternica preþuire arãtatã „germanilor“
ºi atitudinea moderat favorabilã la adresa „romilor (þiganilor)“), dar faþã de nici
o etnie nu se poate evidenþia o atitudine negativã. În general, subiecþii de gen
feminin ºi cei ce provin din mediul rural manifestã atitudini mai critice la adresa
diferitelor etnii, spre deosebire de celelalte categorii demografice ale eºantionului.
Pe ansamblu, aºadar, în urma acestui studiu raporturile interetnice din
România apar ca fiind caracterizate de un univers de aºteptare generos ºi de o
deschidere relaþionalã importantã la adresa alteritãþii, fãrã sã se evidenþieze prezenþa unor respingeri simbolice drastice ale „celuilalt etnic“.
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Tabelul nr. 2 Atitudinea românilor faêÁ de grupurile etnice din România (apud Chelcea, 1994, p. 238)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Etnia

ICCS

Români
Germani
Armeni
Bulgari
Sîrbi
Evrei
Maghiari
Ucraineni
Ruæi
Turci
TÁtari
Romi (êigani)

24,48
18,46
15,61
15,47
15,34
15,12
14,99
14,02
13,61
13,11
12,99
7,32

Un studiu ulterior (Chelcea, 1994, pp. 279–303) care a instrumentalizat
scala distanþei sociale a fost efectuat asupra unui eºantion alcãtuit din 1620 studenþi de etnie românã ºi a reconfirmat în bunã mãsurã tendinþele anterioare. În
cadrul acestei cercetãri s-a calculat indicele calitãþii contactelor sociale ºi centralitatea atitudinii faþã de grupurile etnice analizate, cea din urmã fiind determinatã
prin înregistrarea ponderii subiecþilor din eºantion care îºi articuleazã nemijlocit, în cadrul chestionarului, o atitudine faþã de un grup etnic particular. Stabilind
trei praguri de centralitate la 70%, 80%, respectiv 90%, autorul evidenþiazã faptul cã atitudinea auto-referenþialã ocupã locul central în ansamblul atitudinilor
etnice ale studenþilor români, dupã cum în zona centralã se mai situeazã atitudinea faþã de „germani“, în zona medie, cea faþã de „romi (þigani)“, „maghiari“,
„evrei“, „ruºi“, „sîrbi“, iar în zona perifericã cea faþã de „armeni“, „bulgari“,
„turci“ ºi tãtari“. În privinþa calitãþii contactelor sociale, studenþii români nu au
manifestat nici o atitudine negativã îndreptatã împotriva unui grup etnic, s-au
raportat foarte puternic pozitiv faþã de grupul etnic al „germanilor“, puternic
pozitiv faþã de patru etnii ºi slab pozitiv faþã de cinci grupuri etnice, aºa cum reiese din tabelul nr. 3, care rezumã rezultatele în funcþie de valorile ICCS asociate
diferitele etnii conlocuitoare.
Tabelul nr. 3 Atitudinea studenêilor români faêÁ de grupurile etnice din România (apud Chelcea,
1994, p. 287)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Etnia

ICCS

Români
Germani
Armeni
Sîrbi
Evrei
Bulgari
Maghiari
Ucraineni
TÁtari
Ruæi
Turci
Romi (êigani)

23,68
18,18
14,10
13,53
13,45
13,20
11,78
10,65
10,20
9,86
9,56
4,28
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Dacã facem o lecturã comparativã a tabelelor nr. 2 ºi nr. 3 se observã conservarea aproape neschimbatã între cele douã cercetãri a ierarhiei deschiderii faþã de
„celãlalt etnic“, practic aceleaºi etnii fiind preþuite sau acceptate cu rezerve, deopotrivã de cãtre eºantionul naþional reprezentativ sau de cãtre eºantionul studenþesc reprezentativ. Ceea ce meritã, totuºi, semnalat, dincolo de aceste similaritãþi
în orientarea faþã de alteritate, este scorul general mai critic pe eºantionul
studenþesc decît pe cel naþional faþã de toate etniile, inclusiv faþã de propria etnie
(„româneascã“), tendinþã ce sugereazã cã socializarea secundarã din România
(sistemul de învãþãmînt, mass-media) nu a încurajat la începutul anilor ’90
comunicarea interculturalã, ci deseori a construit o imagine a raportãrii la „celãlalt etnic“ în termeni conflictuali, ºi nu în termenii unui parteneriat social
(Chelcea, 1994, pp. 286–287).
Un studiu asupra distanþei sociale exprimatã în cadrul relaþiilor interetnice
a fost realizat de curînd pe un eºantion naþional reprezentativ (Culic, Horvath,
Raþ, 2000, pp. 265–266), chiar dacã nu a reprodus exact conþinutul scalei lui
E.S. Bogardus, ci a apelat la o succesiune de patru enunþuri care au reluat, în
esenþã, formulãrile scalei: „Nu i-aº accepta pe (se precizeazã etnia, n.ns.)
în þarã“, „I-aº accepta în þarã, dar nu în judeþul în care trãiesc eu“, „I-aº accepta
în judeþ, dar nu în localitatea mea“, „Aº accepta sã trãiascã unde vor în aceastã
þarã“. Rezultatele au indicat importante asemãnãri cu studiile anterioare: românii au cea mai mare deschidere interetnicã, în ordine, faþã de „germani“, evrei“,
„maghiari“ ºi „romi (þigani)“. Se reconfirmã pe aceastã cale puterea stereotipurilor faþã de alteritate, care, în absenþa contactelor nemijlocite ce modereazã
puterea prejudecãþii faþã de „celãlalt“, influenþeazã raportarea interetnicã. O asemenea dinamicã este probatã, de exemplu, de scorurile mai critice — comparativ cu Transilvania ºi Banat — la adresa „celuilalt etnic“, îndeosebi faþã de „maghiari“, obþinute în Oltenia ºi Muntenia, regiuni în care prezenþa demograficã a
acestei etnii este foarte modestã, ºi deci ºansa unei relaþii interpersonale nemijlocite cu un reprezentant al „maghiarilor“ este redusã. În absenþa informaþiei
individualizante, ceea ce ordoneazã raportarea la „celãlalt“ este stereotipul generic (Summers, 1991; Sedikides, Schopler, Insko, 1998). Tendinþa semnalatã mai
sus ne atrage din nou atenþia asupra nevoii de comunicare socialã consistentã ºi
de proiecte globale la nivelul întregii societãþi româneºti care sã fie focalizate asupra unor scopuri inclusive, supraordonate diferitelor straturi sociale, ce pot pondera raportãrile identitare discriminatoare (Sherif et al., 1961/1988). Astfel, în
pofida rezistenþei la schimbare a prejudecãþilor etnice, o cunoaºtere directã a
„celuilalt“, construitã în cadrul unor proiecte în care interesul comun este cãlãuzitor ºi reciproc recompensator, poate conduce la descoperirea a numeroase trãsãturi care se abat de la imaginea-cliºeu iniþialã — evidenþiind excepþiile de la
reprezentarea prefabricatã — ºi altereazã semnificativ contururile ºi puterea stereotipului critic (Kunda, Oleson, 1995).
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6.3. Un studiu asupra raporturilor identitare din
vestul României
6.3.1. Descrierea cercetãrii
Dupã ce am parcurs teritoriul conceptual ºi metodologic pe care ne-am
structurat ultima parte a proiectului nostru, sã prezentãm principale repere ale
anchetei psihosociologice de teren organizate în iulie 2001. Derulatã dupã o
anchetã, de dimensiuni mai reduse, desfãºuratã în iunie 2001, în care am pretestat instrumentele de lucru ºi gradul de coerenþã semanticã al itemilor incluºi în
chestionare, ancheta propriu-zisã s-a realizat în cadrul unei unitãþi teritoriale
impuse de specificul cercetãrii — un proiect care a reunit cercetãtori din
Iugoslavia, Ungaria ºi România, focalizat asupra cooperãrii economice ºi culturale între regiunile incluse în Euroregiunea Dunãre-Criº-Mureº-Tisa (DKMT)1.
Euroregiunea DKMT reuneºte în planul formal al asocierii „vestul României“,
alcãtuit din patru judeþe (Timiº, Arad, Caraº-Severin ºi Hunedoara), „sud-estul
Ungariei“, format din patru judeþe (Bacs-Kiskun, Bekes, Csongrad,
Jasz-Nagykun-Szolnok) ºi „nord-estul Iugoslaviei“, identificat cu o provincie
sîrbã (Voivodina). Populaþia totalã a Euroregiunii depãºeºte 5 milioane de locuitori, iar teritoriile asociate se caracterizeazã printr-o mare diversitate etnicã ºi
confesionalã, grupînd laolaltã peste 30 de minoritãþi etnice.
În studiul pe care l-am coordonat, în afara unui chestionar specific („chestionarul A“) centrat pe problematica aferentã proiectului, am aplicat ºi scala distanþei
sociale a lui E.S. Bogardus (numitã convenþional „chestionarul B“), deopotrivã în
partea româneascã, dar ºi în cea iugoslavã a Euroregiunii. În prezenta lucrare vom
înfãþiºa doar datele corespondente obþinute în partea româneascã în cadrul chestionarului B, ce a fost gîndit ca un instrument de lucru capabil sã ofere informaþiile necesare unei sinteze-bilanþ pentru proiectul de faþã. Realitatea socialã exploratã se suprapune în bunã mãsurã realitãþilor sociale bãnãþene, cea mai mare parte a
teritoriului supus investigaþiei (72%) fiind situatã în zona istoricã a Banatului. Mai
mult, judeþele româneºti reunite în acest proiect au probat în studii anterioare afinitãþi de asociere remarcabile, aºa cum argumenta D. Sandu (1996, pp. 228–254;
1999, pp. 143–148) atunci cînd surprindea frontierele geo-culturale intra-naþionale. Cu toate acestea, vom prefera sã folosim formula convenþionalã acreditatã administrativ în cadrul Euroregiunii: „partea de vest a þãrii“.
1 Proiectul Observatorul de politici regionale ºi euroregionale, cu suportul financiar al
„America’s Development Foundation“, director de proiect Dorian Branea, a reunit contribuþiile
ºtiinþifice ale Universitãþii din Novi-Sad (Iugoslavia), Universitãþii din Szeged (Ungaria) ºi a
Universitãþii de Vest din Timiºoara, precum ºi aportul organizatoric al unor organizaþii neguvernamentale din regiune ºi s-a desfaºurat în perioada aprilie-septembrie 2001. Coordonarea cercetãrii
psihosociologice pentru întregul proiect a fost asigurata de Alin Gavreliuc si Robert Reisz.
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Cercetarea noastrã s-a desfãºurat pe un eºantion regional reprezentativ,
printr-o eºantionare multistadialã cvasi-aleatorie, controlîndu-se judeþul, tipul
rezidenþei ºi genul subiecþilor. Volumul eºantionului a fost de 1057 de subiecþi,
iar chestionarele au fost aplicate prin intermediul unei grupe de operatori de
teren, formatã din studenþi ai Facultãþii de Sociologie ºi Psihologie din cadrul
Universitãþii de Vest din Timiºoara. Forma propriu-zisã a probei administrate
(scala distanþei sociale a lui E.S. Bogardus) poate fi urmãritã în cadrul Anexei nr.
12, dupã cum în Anexa nr. 13 se poate parcurge conþinutul instructajului fãcut
operatorilor de teren, iar în Anexa nr. 14 este descrisã modalitatea concretã a
configurãrii eºantionului. Trãsãturile de bazã ale eºantionului sunt prezentate în
tabelele nr. 1, 2, 3, 4 ºi 5 din Anexa nr. 11.
Meritã semnalat faptul cã în cadrul pretestãrii am încercat sã urmãrim gradul de relevanþã al identitãþilor regionale (precum „moldovean“ sau „oltean“) ºi
modul de evaluare a acestora de cãtre subiecþii participanþi la cercetare, pornind
de la o obiecþie terminologicã de principiu legatã, pe de o parte, de calitatea identitãþii sociale investigate (care nu este etnicã, ci regionalã), ºi pe de altã parte de
eventuala neconcordanþã a puþinelor rãspunsuri în care se opta pentru variante
practic ilogice, de genul „expulzãrii din þarã“ a „moldovenilor“ de cãtre un subiect
„român“ (Chelcea, 1994, p. 234). S-a observat, astfel, cã identitãþile regionale au
un grad de relevanþã similar celor etnice, constituind feþe diferite ale alteritãþii, la
care subiecþii se raporteazã asemãnãtor prin intermediul celor ºapte itemi, dovedindu-se încã o datã natura construitã preponderent social a identitãþilor asociate
„celuilalt“. De altfel, întrucît în toate studiile anterioare s-a mãsurat ºi scorul
autoreferenþial (românii faþã de „români“1) al indicelui calitãþii contactelor sociale (ICCS), iar subiecþii au completat chestionarul ce cuprindea toþi cei ºapte
itemi, considerãm ca fiind îndreptãþitã evaluarea similarã ºi a speciilor de
„român“, precum „moldovean“, „oltean“ sau „muntean“. Totodatã, am decis sã
nu anulãm chestionarele în care se exprima o respingere a „celuilalt regional“, de
genul acordului cu afirmaþia 6 sau 7 din scala distanþei sociale a lui E.S. Bogardus,
întrucît instrumentul pe care l-am folosit nu mãsoarã raportarea efectivã, nemijlocitã, ci cea latentã, inclusã într-un scenariu proiectiv, faþã de alteritate. Fie ºi
imposibil, scenariul în sine, însã, poate reproduce fidel gradul de respingere cu
orice preþ a „celuilalt“, ºi devine, astfel, grãitor în a ipostazia în plan cognitiv decizia conturatã în plan afectiv: respingerea extremã. Nu în ultimul rînd, doar pãstrînd nealteratã compoziþia itemilor vom putea recurge ulterior la comparaþii între
rezultatele obþinute asupra „celuilalt etnic“ ºi asupra „celuilalt regional“.
În cadrul acestui stadiu al cercetãrii am formulat urmãtoarele ipoteze de lucru:
1 Convenþional, de fiecare datã cînd am ilustrat raporturi interetnice sau interregionale, am
diferenþiat între subiectul care elaboreazã imaginea, ºi cel care devine obiectul imaginii. În
consecinþã, a fost mentionat în scris, întocmai ca în exemplul de mai sus, drept român autorul imaginii si „român“ obiectul imaginii, disociindu-se între realitate etnicã/regionalã ºi reprezentarea ei.
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I1: Pentru imaginarul identitar al locuitorilor din „vestul României“, cu
excepþia categoriei identitare a „þiganilor (romilor“), imaginea „celuilalt etnic“
este mai favorabilã decît a „celuilalt regional“, oferind scoruri mai generoase ale
deschiderii atitudinale.
I2: Banatul ºi zona de vest a þãrii se caracterizeazã ca fiind un spaþiu al
comunicãrii interetnice fertile.
I3: Pot fi puse în evidenþã unele variabile socio-demografice care pot fi calificate drept predictori pentru o atitudine specificã (pozitivã sau negativã) faþã de
categoriile identitare ale alteritãþii.
Procedurile statistice angrenate în investigarea validitãþii ipotezelor precedente vor reuni analizele descriptive, prin calcularea unor indici relevanþi, cu testarea semnificaþiei dintre medii (testul t), cu o serie de analize de varianþã
(ANOVA, testul F), alese în funcþie de specificul inferenþelor vizate, precum ºi cu
efectuarea unui model de regresie multiliniarã cu rol predictiv.
Interpretarea rezultatelor
Sã iniþiem discutarea primei ipoteze a cercetãrii, ce porneºte de la constatãrile primului stadiu al investigaþiei noastre, în care am prelucrat rezultatele
obþinute pe un eºantion de interviuri de istorie oralã ºi în care am remarcat cum
imaginea „celuilalt etnic“ pentru bãnãþean este mai favorabilã decît imaginea
„celuilalt regional“. Astfel, în tabelul nr. 4 am ordonat ICCS pentru subiecþii
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Diferenþa rang*

1

3.4070

Rang eºantion
global*

2.4897

23,96

Rang subeºantion
români*

24,48

2

Diferenþa rang
eºantion global –
subeºantion
români

Deviaþia standard
eºantion global

1

3.2489

Rang eºantion
global

Eºantion global
ICCS

2.0461

24,04

Rang subeºantion
români

24,66

Bãnãþeni

Subeºantion
români
ICCS

Români

2

Grup etnic / grup
regional

1

Nr. crt.

Deviaþia standard
subeºantion
români

Tabelul nr. 4 Rezultatele obþinute în urma aplicãrii scalei distanþei sociale a lui E.S. Bogardus
pe eºantionul global de 1057 de subiecþi, precum ºi pe subeºantionul românesc (868 de subiecþi)

Notã: * reprezintã filtrarea realizatã prin selectarea celor mai importante trei etnii din regiune (germani, sîrbi, maghiari) ºi a
identitãþilor regionale („moldovean”, „muntean”, „oltean”), altele d ecît cele auto-referenþiale („român”, „bãnãþean”, „ardelean”).
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români care formeazã subeºantionul românesc, dar ºi pentru eºantionul global,
lista cuprinzînd atît atitudinile sociale faþã de grupurile etnice, cît ºi faþã de grupurile regionale.
Previzibil, scorurile cele mai favorabile au fost atribuite categoriei identitare generice a in-grupului („români“), respectiv categoriilor regionale care aparþin
unei arii culturale de apartenenþã („bãnãþeni“, „ardeleni“) pentru cei mai mulþi
dintre membrii populaþiei chestionate. Totodatã, se observã cã în ierarhia ICCS,
calitatea de identitate regionalã româneascã nu garanteazã o plasare pe un rang
superior în dauna identitãþilor etnice neromâneºti. Astfel, „germanii“ sau „sîrbii“, de exemplu, obþin un scor superior faþã de toate celelalte identitãþi regionale. Totodatã, „moldovenii“ reprezintã identitatea regionalã cea mai stigmatizatã
rezultatã prin operaþionalizarea acestui instrument de cercetare. Constatarea se
impune ºi mai pregnant în cazul eºantionului global, unde „oltenii“ ºi „moldovenii“ pierd un rang faþã de subeºantionul românesc, în dauna „maghiarilor“ ºi
„bulgarilor“. Totuºi, grupul identitãþilor regionale ºi etnice, altele decît cele ale
in-grupului cercetat, obþin, cu o singurã excepþie, scoruri apropiate, alcãtuind un
grup median relativ omogen. Aceastã constatare ne îndreptãþeºte sã afirmãm cã,
în afara cazului menþionat, ne aflãm într-un spaþiu social al raporturilor identitare nediscriminative.
Excepþia evocatã este cea a „þiganilor (romilor)“, puternic respinºi — în termeni relativi faþã de celelalte identitãþi sociale potenþiale — de cãtre subiecþii chestionaþi, dar cu un scor mai generos (10,04) decît cel obþinut în studiul pe eºantionul naþional reprezentativ, unde ICCS (þigani) = 7,32 (Chelcea, 1994, p. 238).
Încercînd sã urmãrim diferenþa dintre imaginea identitarã mai apreciativã
construitã de locuitorul din vestul þãrii la adresa „celuilalt etnic“ spre deosebire
de „celãlalt regional“, am realizat o operaþie suplimentarã. Astfel, am eliminat
identitãþile etnice/regionale polare: pe de o parte, cea singularizantã a „þiganului“, care se abate de la omogenitatea identitarã invocatã anterior, pe de altã parte
cea care reuneºte identitatea genericã înglobantã („român“), precum ºi pe cele
proprii in-grupului („bãnãþean“, „ardelean“). În urma unei asemenea filtrãri —
ilustratã cu simbolul * pe eºantionul global ºi pe subeºantionul românesc în tabelul nr. 4 — , am construit douã variabile. Prima (vetnicã gsm) reuneºte media aprecierilor efectuate la adresa celor mai relevante trei identitãþi etnice ale zonei, deopotrivã ca pondere demograficã ºi ca însemnãtate a rolului istoric pe care l-au
jucat în acest spaþiu cultural („germanii“, „sîrbii“ ºi „maghiarii“), iar a doua (vregionalã) exprimã evaluãrile focalizate asupra celor trei identitãþi regionale româneºti relevante („moldovean“, „muntean“, „oltean“), altele decît cele auto-referenþiale.
Rezultatele obþinute pe eºantionul global atestã o diferenþã semnificativã
între imaginea „celuilalt etnic“ (vetnicã gsm) ºi a „celuilalt regional“ (vregionalã):
t(995)=7,822; p<0,001. Mai mult, ºi pentru subeºantionul format din subiecþii
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de etnie românã se poate pune în evidenþã o diferenþã semnificativã între evaluarea celor douã tipuri identitare: t(818)=4,836; p<0,001.
Prin urmare, pentru românul din vestul þãrii identificãrile în termeni de
etnie — cu excepþia „þiganului“ — sunt mai generoase decît cele în termeni de
regiune. Asocierea cu categoriile de „german“, „maghiar“ sau „sîrb“ genereazã
pentru subiectul evaluator o grilã de aºteptare mai pozitivã decît asocierea cu
categoriile de „muntean“, „oltean“ sau „moldovean“. Întrucît cu „celãlalt etnic“
românul acestor locuri a avut o istorie comunã ne-mediatã, graniþa diferenþierii
ocoleºte criteriul etniei, punîndu-se în discuþie încã o datã teoriile
etnocentrist-substanþialiste ce postuleazã cã etnicitatea asigurã nucleul tare al
identitãþii sociale a subiectului, prin care, într-o cîntãrire simbolicã, propriul
grup etnic este apreciat ca fiind superior altor grupuri sociale (Piaget, 1951, apud
Doise, Deschamps, Mugny, 1996, p. 22; Tajfel, 1970; Levine, Campbell, 1972). Se
reconfirmã, astfel, concluziile studiilor recente de cogniþie socialã ce atestã rolul
vital al grupului de apartenenþã, care traverseazã deseori graniþa etnicã, în îngemãnarea unei identitãþi sociale pozitive (Share-Pour, 1999). De altfel, faptul cã
etnicitatea este o realitate precumpãnitor construitã social, ºi nu una substanþialã este dovedit ºi prin strãdania, uneori memorabilã, a reprezentanþilor anumitor
etnii — bunãoarã „þiganii (romii)“, în pofida numeroaselor evidenþe contrariante,
precum integrarea în comunitãþi tipic þigãneºti, de la rezidenþã pînã la practici ºi
ritualuri sociale specifice — de a argumenta în faþa psihosociologului cercetãtor
„germanitatea“ sau „românitatea“ lor, adicã apartenenþa la o identitate socialã
care le îngãduie depãºirea stigmatizãrii ºi construirea unei noi identitãþi pozitive.
Anticipînd o astfel de tendinþã, am solicitat deliberat în chestionarul pe care l-am
alcãtuit, redat din Anexa nr. 12, declararea etniei celui investigat (itemul II, 5) ºi
nu recunoaºterea acesteia dintr-o listã a etniilor corespunzãtoare regiunii. Din
acest motiv, într-un eºantion de 1057 de subiecþi doar 9 (0,9%) s-au declarat
„þigani (romi)“, sensibil sub ponderea realã a etniei respective în zonã (aproximativ 3%, adicã în jur de 32.000). Fenomenul nu s-a produs ºi la restul etniilor,
ale cãror ponderi în eºantion se regãsesc cu acurateþe în populaþia totalã a regiunii, fapt ce sugereazã cã în cazul lor nu se manifestã o discrepanþã resimþitã ca
împovãrãtoare între propria imagine de sine ºi imaginea „celuilalt“ despre sine ce
sã impunã o reconstruire identitarã radicalã.
O altã resursã de cunoaºtere importantã ne este furnizatã de mãsurarea
intensitãþii atitudinilor faþã de „celãlalt“, fie el etnic sau regional. Urmînd recomandãrile metodologice ale studiilor anterioare (Chelcea, 1994, pp. 283–284), am
evaluat ponderea în eºantionul total (1057 de subiecþi) ºi în subeºantionul format
din cei cu studii superioare (140 de subiecþi) a stratului care decide sã articuleze o atitudine extremã, fie radical negativã, echivalentã unei respingeri totale, fie
deplin pozitivã, echivalentã unei acceptãri fãrã rezerve a „celuilalt“. Totodatã, am
mãsurat dinamica unui indice expresiv precum cel de acceptare/respingere tota-

271

lã a grupurilor asociate alteritãþii (iar) pentru eºantionul global (EG) ºi eºantionul celor cu studii superioare (ESS), care se calculeazã astfel:
nr. persoane care acceptã total – nr. persoane care resping total
iar= ———————————————––––———————————
nr. persoane care îºi exprimã atitudinea

Am realizat ºi comparaþiile corespondente pe eºantioane între ponderi, precum ºi între valorile indicelui evocat anterior, intenþionînd sã verificãm premisa
amintitã în studiile lui E.S. Bogardus (1967), care afirmã cã un nivel de ºcolarizare mai ridicat oferã o deschidere atitudinalã mai pronunþatã faþã de „celãlalt“.
Rezultatele ce reunesc toate aceste date sunt prezentate în tabelul nr. 5.

Acceptarea deplinã
(subeºantion cu studii
superioare)
Procentul acceptãrii depline
(subeºantion cu studii
superioare)
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45,6

69

49,3

+3,7

+0,503

+0,464

-0,039

11

Munteni

22

2,1

0

0

538

50,9

82

58,6

+7,7

+0,607

+0,542

-0,065

12

Moldoveni

60

5,7

3

2,1

444

42,0

59

42,1

+0,1

+0,421

+0,399

+0,022

iar ESS

d i ar ESS - EG

Procentul acceptãrii depline
(eºantion global)

0

0,8

iar EG

Acceptarea deplinã (eºantion
global)

0

8

da ESS - EG

Respingere extremã
(subeºantion cu studii
superioare)
Procentul respingerii extreme
(subeºantion cu studii
superioare)

0

Sîrbi

Respingere extremã (eºantion
global)

Români

2

Grup etnic / grup regional

1

Nr. crt.

Procentul respingerii extreme
(eºantion global)

Tabelul nr. 5 Rezultatele aplicãrii scalei lui E.S. Bogardus obþinute pe eºantionul global,
precum ºi pe subeºantionul format din subiecþii cu studii superioare – privire comparativã

Notã: d a ESS – EG = diferenþa dintre procentul acceptã rii depline obþinut pe subeºantionul cu studii superioare ºi eºantionul global.
iar EG = indicele de acceptare -respingere pe eºantionul global.
iar ESS = indicele de acceptare -respingere pe subeºantionul cu studii superioare.
d i ar ESS – EG= diferenþa în tre indicii de acceptare -respingere dintre subeºantionul cu studii superioare ºi eºantionul global.

În primul rînd, tendinþa evocatã anterior, conform cãreia scorurile „celuilalt
etnic“ sunt în general mai favorabile, cu excepþia „þiganilor (romilor)“, decît ale
„celuilalt regional“ deopotrivã pe eºantionul global, dar ºi pe cel cu studii superioare, se regãseºte întocmai. Astfel, indicele de acceptare-respingere este pentru grupul de „germani“ sau „sîrbi“ mai ridicat decît pentru orice categorie iden-
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titarã regionalã, alta decît cea a in-grupului. Totodatã, „maghiarii“ au scoruri mai
favorabile decît „moldovenii“ atît pe eºantionul global, cît ºi pe cel cu studii superioare, dupã cum pe acest din urmã subeºantion îi întrec, în aceastã disputã simbolicã, ºi pe „olteni“. Doar „þiganii (romii)“ au parte de o calificare relaþionalã
nefavorabilã, ipostaziatã printr-o valoare negativã generalã a indicelui iar. De asemenea, se observã cã evaluãrile subeºantionului cu un grad de instrucþie mai
ridicat la adresa alteritãþii nu se probeazã a fi sensibil mai generoase decît cele
ale eºantionului global. Mai mult, în 5 situaþii din 12 acest subeºantion produce
calificãri identitare mai critice ale „celuilalt“, ilustrate prin valoarea (d i ar ESS —
EG), constatare care relativizeazã aprecierile lui E.S. Bogardus (1967) privitoare
la influenþa sporului educaþional în deschiderea identitarã, dar care este convergentã cu concluziile studiilor româneºti anterioare, ce evidenþiau o distribuþie
asemãnãtoare a rãspunsurilor (Chelcea, 1994, p. 284).
Dincolo de aceste diferenþieri nuanþate, pe ansamblu existã o remarcabilã
coerenþã a structurãrii atitudinilor între eºantionul global ºi cel format din
subiecþii mai instruiþi, fapt dovedit prin valorile totuºi foarte reduse ale diferenþei
dintre ESS ºi EG, vizibile pe ultima coloanã a tabelului nr. 5.
Rezumînd, pe baza tuturor constatãrilor anterioare se poate pune în evidenþã o atitudine inseratã într-un scenariu proiectiv mai generos relativ la grupurile
etnice faþã de cele regionale, ceea ce confirmã ipoteza nr. 1 (I1).
În privinþa calificãrii raporturilor interetnice proprii Banatului în special ºi
„regiunii de vest“ a þãrii în general, ce configureazã al doilea registru ipotetic al
celui de-al treilea stadiu al proiectului, am decis sã oferim o viziune comparativã
cu celelalte cercetãri derulate pînã în prezent.
Pentru început, cu toate precauþiile de rigoare ce se cuvin sã însoþeascã concluziile, credem cã e legitim sã realizãm o analizã a rezultatelor noastre, în paralel cu cele din studiul anterior efectuat pe un eºantion studenþesc naþional
(Chelcea, 1994, pp. 227–240), singurul care ne oferã valorile indicilor de acceptare/respingere totalã. În pofida omogenitãþii rãspunsurilor pe eºantionul nostru,
pentru a ne apropia ºi mai mult de specificul eºantionului din 1994, am selectat,
pentru a stabili propriul termen comparativ, doar evaluãrile produse de
subeºantionul celor cu studii superioare. Desigur, am reþinut numai atitudinile
faþã de grupurile etnice care apar în ambele anchete de teren. Puse alãturi, rezultatele din 1994 ºi 2001 sunt înfãþiºate în tabelul nr. 6.
Parcurgînd indicele (d i ar 2001 — 1994), se remarcã o semnificativã diferenþã,
în favoarea „vestului þãrii“, faþã de eºantionul naþional, în privinþa acceptãrii
„celuilalt etnic“, în cazul tuturor celor ºase etnii înregistrîndu-se scoruri mai
favorabile deschiderii interpersonale ºi intergrupale. Cu excepþia categoriei identitare de „þigani (romi)“, unde rezultatele sunt foarte asemãnãtoare, exprimînd o
anumitã retractilitate, la celelalte cinci etnii diferenþele sunt de-a dreptul spectaculoase (culminînd cu d i ar 2001 — 1994= +0,616 la „sîrbi“, etnie cu un rol isto-
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Tabelul nr. 6 Analiza comparativã între sondajele din 1994 ºi 2001 (pentru ancheta de teren
din 1994 datele provin din Chelcea, 1994, p. 284)
Nr.
crt.

Grup etnic

2001 / i ar
subeºantion în „vestul
României” format din cei cu
studii superioare

1994 / i ar
eºantion naþional
studenþesc

d i ar

1

Sîrbi

+0,629

+0,013

+0,616

2

Maghiari

+0,425

+0,006

+0,419

3

Germani

+0,625

+0,418

+0,207

4

Evrei

+0,456

+0,011

+0,445

5

Þigani (romi)

-0,008

-0,032

+0,024

6

Bulgari

+0,384

+0,012

+0,372

2001 - 1994

ric important în regiune), fiind mult mai pozitive în zona Banatului ºi a regiunilor învecinate. Se sugereazã cã zona pe care am investigat-o se caracterizeazã
printr-o comunicare reciprocã între etnii fecundã. În egalã mãsurã, prin raportarea la alteritatea etnicã, cu excepþia „þiganului“, aºa cum se sublinia în primele
douã stadii ale cercetãrii noastre, „celãlalt etnic“ devine un „celãlalt inclusiv“, un
partener în cadrul unui destin comunitar în care convergenþele sunt mult mai
numeroase decît divizãrile.
Mai mult, comparînd rezultatele pe baza ICCS între cercetãrile precedente
(Chelcea, 1994, pp. 227–240, pp. 279–303) ºi cea de faþã, tendinþa se menþine
neschimbatã, „vestul þãrii“ evidenþiindu-se, pe baza acestui indice, drept spaþiu
facilitant al comunicãrii interculturale, aºa cum reiese din tabelul nr. 7.
Tabelul nr. 7 Analiza comparativã între studiile din 1994 ºi cel din 2001 (pentru anchetele de
teren din 1994 datele provin din Chelcea, 1994, pp. 238, 282)
Nr.
crt.

Grup etnic

2001 / ICCS
eºantion regional
reprezentativ (pentru
„vestul României”)

1994 / ICCS
eºantion naþional
reprezentativ
studenþesc

1994/ ICCS
eºantion naþional
reprezentativ

1

Germani

21,02

18,18

18,46

2

Sîrbi

20,84

15,53

15,34

3

Maghiari

18,38

11,78

14,99

4

Evrei

18,10

13,45

15,12

5

Bulgari

18,05

13,20

15,47

6

Þigani (romi)

10,01

4,28

7,32

Lectura comparativã a acestor rezultate ilustreazã prezenþa unor scoruri mai
favorabile zonei vestice, ce corespund unor registre atitudinale mult mai deschise, de tipul acceptãrii unei relaþii matrimoniale cu reprezentanþii „germanilor“
sau „sîrbilor“ sau a unei relaþii de prietenie apropiatã, intimã, cu reprezentanþii
tuturor celorlalte etnii, cu excepþia „þiganilor (romilor)“, care totuºi sunt acceptaþi
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ca ºi colegi în aceeaºi profesie. Spre deosebire de aceste rezultate, pe eºantioanele naþionale gradul de acceptare al „celuilalt etnic“ este mult mai redus, diferenþa
ajungînd în cazul raportãrii la „maghiari“ la 6,6 puncte ale ICCS, ºi la 5,73 puncte
ale ICCS în privinþa raportãrii la „þigani (romi)“ pe eºantionul naþional studenþesc, ceea ce echivaleazã cu o diferenþã de cel puþin douã nivele ale deschiderii atitudinale pe scala instrumentalizatã (care coboarã, în primul exemplu, de la acceptarea „celuilalt“ ca „prieten apropiat“ înspre „coleg de serviciu“).
Se cuvine subliniat, totodatã, faptul cã se înregistreazã în cercetarea noastrã
o importantã omogenitate a rãspunsurilor pe întregul eºantion, identificatã,
bunãoarã, în dialogul dintre operatori ºi subiecþii chestionaþi prin înclinaþia celor
din urmã de a se califica drept „bãnãþeni“ (îndeosebi în zona de la nord de
Mureº, din judeþul Arad), deºi locuiesc în afara graniþelor Banatului istoric.
Aºadar, considerãm cã în mare mãsurã inferenþele noastre pot fi extrapolate ºi
asupra Banatului, privit ca unitate simbolicã de referinþã pentru majoritatea
covîrºitoare a locuitorilor zonei. Toate aceste tendinþe evaluative articulate în
jurul unor aprecieri identitare reciproc generoase reclãdesc imaginea unui Banat
plural etnic ºi cultural, în care dialogul cu „celãlalt“ se pliazã pe un tipar atitudinal primitor, permisiv, plin de bunãvoinþã, reîntãrindu-se contururile portretului
regional zugrãvit de numeroºii analiºti sociali sau istorici ai provinciei. Astfel,
investigat din perspective disciplinare diferite, Banatul se înfãþiºeazã în studiile
de naturã istoricã timpurii (Simu, 1924; Ciuhandu, 1940; Hockl, 1940; Dragomir,
1944) sau mai recente (Leu, 1993, 1996a, 1996b, 1998a, 2000b; Leu, Albert, 1995;
Leu, Bocºan, 1996; Greffner, 1993; Neumann, 1997, 1999, Gräf, 2000), în cele din
registrul demografiei istorice sau sociografiei (Ion, 1940; Feneºan, 1986; Creþan,
1999), sau în cele monografice (Schöffler, 1923; Molin, 1940), etnologice
(Verdery, 1985, Gaga, 1997) ori cele propriu-zis sociologice sau de istorie socialã
(Grofºoreanu, 1944a, 1944b, 1946; Negru, 1999) ca un spaþiu al interferenþelor
culturale ºi al comunicãrii vii, reciproc îmbogãþitoare pentru etniile locului.
Constatãrile semnalate dovedesc încã o datã tensiunile inevitabile au putut fi
depãºite în secolele de convieþuire printr-un ethos al învãþãrii de la „celãlalt“ ºi
printr-o logicã implicitã asociaþionistã, ce descoperã în exponentul alteritãþii
etnice un partener în atingerea unor scopuri inclusive, precum prosperitatea economicã.
Tendinþa evocatã mai sus poate fi urmãritã ºi prin replicile identitare care
rezultã din oglindirile reciproce sugerate de scala lui E.S. Bogardus, în care am reþinut doar acele etnii ce depãºesc 30 de subiecþi pe ansamblul eºantionului („români“,
„maghiari“, „germani“, „sîrbi“) ºi pentru care inferenþele statistice sunt legitime.
În tabelul nr. 8 pot fi parcurse aceste dialoguri identitare, în care pe orizontalã este
menþionatã etnia de referinþã, iar pe verticalã etnia supusã evaluãrii.
Cum se observã, toate etniile evocate produc o evaluare de sine (componentã nucleu a autoetnoimaginii) ºi o evaluare a „celuilalt“ (proprie heteroetnoimagi-
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Tabelul nr. 8 Valorile ICCS pentru oglindirile identitare reciproce
Grupuri etnice de referinþã/
Grupuri etnice evaluate
Români
Maghiari
Germani
Sîrbi

Români
24,46
18,38
21,02
20,84

Maghiari
24,14
24,61
22,33
20,27

Germani
24,72
19,59
23,80
21,70

Sîrbi
23,25
17,78
20,50
23,35

nii), iar valorile scorului ICCS consolideazã validitatea observaþiilor anterioare,
înregistrînd scoruri peste 18 (cu o singurã excepþie, ºi ea în imediata vecinãtate
a acestei graniþe simbolice, 17,78: aprecierea „maghiarilor“ de cãtre „sîrbi“).
Constatarea de mai sus echivaleazã cu încadrarea atitudinii faþã de alteritatea etnicã pe treapta atitudinalã cea mai permisivã, corespunzînd acceptãrii celei
mai profunde ºi mai apropiate relaþii potenþiale cu „celãlalt etnic“, adicã o relaþie
de cãsãtorie. Previzibil, confirmînd teoria identitãþii sociale (Tajfel, 1974, 1982),
rezultatele ne dovedesc cã deschiderea atitudinalã faþã de sine este mai pronunþatã decît deschiderea faþã de out-grup, cu o singurã excepþie, cea a „germanilor“,
în cazul cãrora se produce un discret fenomen de autodescalificare identitarã,
semnalat deja în stadiul al doilea al proiectului nostru, atunci cînd remarcam o
diminuare a numãrului de etnici germani în dauna unor identitãþi mixte. Însãºi
conºtientizarea astãzi de cãtre germani a rolului marginal din punct de vedere
numeric al propriei etnii, spre deosebire de rolul de prim-plan de odinioarã, provoacã o asemenea imagine de sine mai criticã. Tendinþa a fost remarcatã ºi în alte
studii recente din regiune, în care identitatea autoreferenþialã a „neamþului“
devine „discreditabilã“ (Chelcea, Lãþea, 2000, p. 85), de vreme ce majoritatea
reprezentanþilor etniei au emigrat în Germania, iar comunitatea a rãmas mai
mult un grup de referinþã preþuit imaginar, decît o realitate demograficã nemijlocitã. Astfel, se petrece o contaminare simbolicã ce conduce la creºterea numãrului de „germani“, prin care atunci cînd subiecþii sunt solicitaþi sã-ºi declare
etnia proprie pãrãsesc definirile aglutinate, aºa cum se întîmplã în cazul subiectului ce se recunoaºte doar „pe sfert german“ (în chestionarul cu codul U.P.58
din testul WAY), dar pãrãseºte argumentativ o identitate mixtã în favoarea unei
identitãþi onorante, proprie unui grup de referinþã apreciat, precum cel al
„nemþilor“ (Chelcea, Lãþea, 2000, p. 61).
Pe ansamblu, însã, se impun scorurile foarte favorabile ale „maghiarilor“ la
adresa celorlaltor etnii (ICCS peste 20), dar ºi scorurile foarte ridicate asociate
„românilor“ de cãtre „celãlalt etnic“ (ICCS peste 23), apropiate de evaluãrile
autoreferenþiale, dovedind cum în situaþii de interacþiune netensionate, precum
cele „bãnãþene“, dar inegale prin pondere demograficã, etnia net majoritarã atrage cu sine un scor apreciativ superior celorlaltor etnii minoritare.
Dacã urmãrim valorile unui alt indicator expresiv, precum centralitatea atitudinii faþã de un grup etnic, calculat ca ºi pondere din eºantion a subiecþilor ce
se referã la grupul respectiv (Chelcea, 1994, p. 280), ºi vom pãstra cele trei pra-
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guri de centralitate fixate în studiul derulat în 1994, se poate remarca, printr-o
lecturã comparativã, locul mai central în sistemul de atitudini faþã de alteritate
ocupat de grupurile etnice din Banat, spre deosebire de cel înregistrat pe eºantionul naþional, aºa cum reiese din tabelul nr. 9.
Tabelul nr. 9 Centralitatea atitudinii faþã de grupurile etnice pe un eºantion regional
reprezentativ în 2001, comparativ cu eºantionul naþional studenþesc reprezentativ din 1994
(pentru studiul anterior datele provin din Chelcea, 1994, p. 281)
Evaluator
/ evaluat

Români
(868)

2001

Români
(1620)

1994

Maghiari
(92)

2001

Germani
(30)

2001

Sîrbi
(31)

2001

Români
Sîrbi
Maghiari
Germani
Evrei
Þigani
Bulgari

Nr.
861
809
786
830
747
759
753

(%)
99,19
93,20
90,55
95,62
86,05
87,44
86,75

Nr.
1500
1302
1357
1465
1340
1376
1284

(%)
92,6
80,4
83,8
90,4
82,7
84,9
79,3

Nr.
92
87
89
90
84
85
85

(%)
100,0
94,56
96,73
97,82
91,30
92,39
92,39

Nr.
30
25
27
30
24
24
25

(%)
100,0
83,33
90,00
100,0
80,00
80,00
83,33

Nr.
31
31
29
30
28
23
31

(%)
100,0
100,0
93,54
100,0
90,32
74,19
100,0

Cum se poate distinge, am selectat pentru aceastã comparare orientativã
toate subeºantioanele etnice din eºantionul global mai mari de 30 de subiecþi,
pentru care se pot evidenþia unele tendinþe atitudinale. De exemplu, pe
subeºantionul românesc regional din 2001 întregul set de atitudini (autoreferenþial sau faþã de alteritate) se situeazã într-o zonã mai centralã decît pe eºantionul
naþional din 1994, dar ºi pe cele trei subeºantioane neromâneºti, în 18 cazuri din
21 se înregistreazã o centralitate atitudinalã mai pronunþatã faþã de rezultatele
obþinute în versiunea cercetãrii derulate la nivelul întregii þãri.
Deºi putem semnala în toate aceste cercetãri doar anumite înclinaþii
tendenþiale, datoritã compoziþiei diferite a eºantioanelor, ce ne îndreptãþesc sã
afirmãm cã „regiunea de vest a þãrii“ se caracterizeazã printr-un tipar relaþional
mai deschis faþã de „celãlalt etnic“, putem aprecia, într-un registru ipotetic, cã
asemenea diferenþe spectaculoase nu se pot datora numai unui specific cultural
diferit al regiunii, ci ºi unei anumite detensionãri a relaþiilor interetnice din þarã
faþã de începutul anilor 1990. La începutul perioadei postdecembriste, cînd
multe atitudini negative latente þinute sub control de cãtre regimul totalitar au
putut sã se activeze (Chelcea, 1994, pp. 286–287), alimentate ºi de un cîmp al
mesajelor din medii care în numeroase rînduri a favorizat maniera conflictualã de
raportare la alteritate, astãzi actorii sociali diferiþi etnic au învãþat în mai mare
mãsurã lecþia comunicãrii cu „celãlalt“. Anticipãm, astfel, cã într-un eventual
sondaj realizat acum la nivel naþional cu acest instrument de lucru s-ar obþine
rezultate mai favorabile decît cele culese în perioada 1992–1994.
În concluzie, dincolo de aceste remarci ipotetice, întrucît în termeni relativi
se înregistreazã scoruri atît de favorabile în toate registrele (indicele calitãþii contactelor sociale, indicele de acceptare/respingere totalã ºi indicele de centralitate a
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atitudinii), putem decide cã unitatea de referinþã a studiilor noastre, Banatul, se
ipostaziazã prin intermediul instrumentelor de analizã pe care le-am valorificat, în
consonanþã cu tendinþele semnalate de cercetãrile anterioare desfãºurate în regiune,
drept un teritoriu al comunicãrii interetnice fertile, confirmîndu-se ipoteza nr. 2 (I2).
Pentru a analiza al treilea registru ipotetic al proiectului nostru vom recurge
la o analizã de varianþã, precum ºi la testarea semnificaþiei între medii (acolo
unde este cazul) pentru a pãtrunde în profunzimea straturilor sociologice care
articuleazã evaluarea „celuilalt“, fie el etnic sau regional, intenþionînd sã rãspundem la cîteva întrebãri ce depãºesc nivelul cunoaºterii descriptive a fenomenelor
investigate: ce variabile de status sunt influente în construirea unei anumite grile
de întîmpinare a „celuilalt“? Putem discerne unele trãsãturi specifice care definesc
un subiect colectiv ce elaboreazã o imagine de sine ºi o imagine a alteritãþii
anume? Prin ce se diferenþiazã portretele de grup astfel conturate? Încercînd sã
oferim un rãspuns la toate aceste interogaþii, prezentãm succint în cele ce
urmeazã o succesiune de portrete sociologice colective pe întregul eºantion, începînd cu identitãþile etnice ºi sfîrºind cu cele regionale, focalizîndu-ne atenþia
asupra acelor subcategorii ale variabilelor independente proprii eºantionului global care evidenþiazã prezenþa unor diferenþe semnificative în atitudinea îngemãnatã faþã de grupul vizat. Vom încerca, aºadar, sã aflãm, atunci cînd zugrãvim un
portret identitar etnic sau regional, ce categorii ale eºantionului adoptã un set de
atitudini mai generoase (operaþionalizate prin intermediul ICCS): cei cu o instrucþie mai consistentã sau cei cu o instrucþie mai modestã, cei tineri sau cei
vîrstnici, orãºenii sau locuitorii satelor, bãrbaþii ori femeile, românii sau celelalte
etnii?

6.3.2. Portrete sociologice ale autorilor imaginii de sine ºi ai
imaginii „celuilalt“
6.3.2.1. „Românii“
Cum s-a subliniat deja, pentru cã avem o apreciere autoreferenþialã (a in-grupului) pentru majoritatea covîrºitoare a subiecþilor chestionaþi (82,1%), grupul etnic
al „românilor“ înregistreazã scorul cel mai ridicat al ICCS pe întregul eºantion. În
tabelul nr. 10 sunt prezentate acele variabile de status care au fost incluse în cadrul
chestionarului B din Anexa nr. 15, precum ºi comparaþiile între medii, subcategoriile variabile independente între care se pot semnala diferenþe semnificative în deschiderea atitudinalã (cuantificatã prin valorile ICCS), diferenþele între medii, toate
însoþite de pragurile de semnificaþie pentru aceste comparaþii. Convenþional, cu NS
am notat inexistenþa unei diferenþe semnificative între mediile ICCS pentru diferitele subcategorii ale variabilelor independente corespondente.
Se remarcã, aºadar, o omogenitate consistentã în evaluarea „românilor“, indiferent de gen, nivel de instrucþie ºi vîrstã, dar o diferenþã pe ansamblu semnificativã între diferitele grupuri etnice. Meritã semnalat cã nu am introdus, în cadrul
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Tabelul nr. 10 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului etnic al „românilor”
Români
Variabila
independentã

ICCSm=24.48
Comparaþii între
medii

Valoarea
pragului de
semnificaþie

Gen

NS

-

Subcategorii ale variabilei
independente între care
apar diferenþe
semnificative
-

Diferenþele
între medii
(I-J)

Valoarea
pragului de
semnificaþie

-

-

ªcolarizare

NS

-

-

-

-

Rezidenþã

F(3, 1046)=
8,070

p<0,001

Urban mare – urban
mediu
Urban mare - rural

0,5929

p<0,001

0,8868

p<0,001

Urban mic - rural

0,7350

p=0,009

Vîrstã

NS

-

-

-

-

Etnie

F(8, 1041)=
9,108

p<0,001

-

-

-

hãrþilor sociologice care vor urma, calcularea diferenþelor semnificative între medii
(I-J) decît pentru cele patru subcategorii etnice („români“, „maghiari“, „germani“
ºi „sîrbi“) cu un numãr mai ridicat de 30 de subiecþi pe eºantion, deºi, desigur,
atunci cînd am efectuat analiza de varianþã au fost luaþi în considerare toþi participanþii la anchetã, inclusiv cei ce aparþineau celorlalte cinci etnii mai slab reprezentate („croaþi“, „bulgari“, þigani (romi)“, „slovaci“ ºi „ucraineni“). Din acest motiv
am putut obþine diferenþe statistic semnificative pe ansamblul eºantionului atunci
cînd realizam comparaþii între medii în funcþie de diferitele categorii etnice, dar
diferenþele perechi nu au fost incluse în tabel decît în situaþia în care cei doi termeni ai comparaþiei erau asociaþi celor patru etnii consistent reprezentate, considerînd cã numai în acest mod putem obþine o validitate statisticã rezonabilã a argumentaþiei. Pentru o lecturã mai sugestivã a acestor date, vom reprezenta grafic, în
cele ce urmeazã, la fiecare hartã sociologicã, acele categorii (variabile independente de status) ale eºantionului pentru care se înregistreazã asemenea diferenþe semnificative dintre medii, precizînd subcategoriile ce alcãtuiesc categoria înglobantã
(de exemplu, în cadrul variabilei „etnie“, între scorurile ICCS atribuite unui anumit grup etnic sau regional de cãtre diversele comunitãþi etnice).
Astfel, în asociere cu tabelul nr. 10, în figura nr. 1 este înfãþiºatã reprezentarea graficã a evaluãrii „românilor“ de cãtre grupurile etnice importante din
regiune, aºa cum a rezultat din prelucrarea statisticã, evidenþiindu-se încã o datã
generozitatea deschiderii faþã de grupul etnic de referinþã al majoritãþii.
În privinþa celorlalte variabile independente angrenate în prelucrarea statisticã, doar mediul de rezidenþã genereazã diferenþe semnificative în aprecierea
„românilor“, constatare ce nuanþeazã rezultatele obþinute pe eºantionul naþional
reprezentativ în care, în privinþa atitudinii românilor faþã de ei înºiºi, femeile
comparativ cu bãrbaþii, persoanele din mediul rural în dauna celor din mediul
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ICCS ROMANI

urban ºi straturile generaþionale tinere faþã de cele vîrstnice probau o atitudine
mai intens pozitivã faþã de grupul etnic românesc (Chelcea, 1994, p. 236). La noi,
pe ansamblul eºantionului, nu existã diferenþe semnificative în funcþie de gen ºi
vîrstã în preþuirea acordatã „românilor“ — fapt încurajator —, iar, în opoziþie cu
tendinþa semnalatã în cercetarea precedentã, subiecþii din mediul urban sunt mai
deschiºi atitudinal faþã de grupul etnic majoritar decît cei din mediul rural, aºa
cum reiese din tabelul nr. 10, precum ºi din figura nr. 2.
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maghiar

roman

sirb
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ICCS ROMANI

Figura nr. 1 Evaluarea „românilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de etnia subiecţilor
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Figura nr. 2 Evaluarea „românilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de mediul de rezidenţă
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Cea mai substanþialã diferenþã (0,735) în scorurile ICCS asupra „românilor“ se înregistreazã între subcategoriile rezidenþiale „urban mare“ ºi „rural“,
evidenþiind un pattern atitudinal modelat specific de apartenenþa rezidenþialã pe
care îl vom regãsi faþã de toate celelalte identitãþi etnice ºi regionale.
6.3.2.2. „Sîrbii“
Rezultatele asupra etniei „sîrbilor“ sunt înfãþiºate în tabelul nr. 11 ºi în figurile nr. 3 ºi 4 ºi se pliazã pe acelaºi contur apreciativ, cu un nivel al deschiderii faþã
de „celãlalt“ remarcabil (cu o valoare medie a ICCS= 20,94).
Tabelul nr. 1 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului etnic al „sîrbilor”
Sîrbi
Variabila
independentã

ICCSm=20.94
Comparaþii
între medii

Gen

NS

-

Subcategorii ale
variabilei
independente între
care apar diferenþe
semnificative
-

ªcolarizare

NS

-

-

-

-

Rezidenþã

F(3, 981)=
3,499
F(3, 978)=
8,439

p=0,015

Urban mare – rural

1,5728

p=0,012

p=0,001

Pînã la 35 de ani –
peste 66 de ani
36-50 de ani – peste
66 de ani
51-65 de ani – peste
66 de ani
-

2,9157

p<0,001

2,8416

p<0,001

3,1840

p<0,001

-

-

Vîrstã

ICCS SIRBI

Etnie

NS

Valoarea
pragului de
semnificaþie

-

Diferenþele
între medii
(I-J)

Valoarea
pragului de
semnificaþie

-

-
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Figura nr. 3 Evaluarea „sîrbilor” în cadrul eæantionului global în funcêie de mediul de rezidenêÁ
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Figura nr. 4 Evaluarea „sîrbilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de vîrstă

Se poate observa din nou scorul mai favorabil obþinut în mediul urban
(îndeosebi în „urbanul mare“, unde existã chiar ºi o diferenþã statistic semnificativã) faþã de mediul rural, ceea ce sugereazã achiziþionarea unui model de
raportare cosmopolit, permisiv. Totodatã, în toate cele patru tipuri de rezidenþe
se depãºeºte graniþa simbolicã ICCS=18, corespondentã nivelului cel mai înalt
al iniþierii unei relaþii potenþiale cu „celãlalt“ (acceptarea unei cãsãtorii), inclusiv
într-un mediu natural mai tradiþionalist, precum cel rural, fapt ce accentueazã o
datã în plus deschiderea interetnicã a regiunii.
Faptul cã existã o diferenþã statistic semnificativã între toate cele patru categorii de vîrstã premergãtoare limitei de 65 de ani, ºi categoria de peste 66 de ani
sugereazã persistenþa, în termeni relativi, a unui gen de retractilitate la grupa
generaþionalã mai avansatã, care precede prin experienþa de viaþã timpurie
perioada comunistã. O asemenea tendinþã ar putea sã ilustreze — o cercetare viitoare ar putea confirma sau invalida aceastã ipotezã — persistenþa unei anumite
tensiuni româno-sîrbe în perioada interbelicã, fapt atestat de studiile istorice1,
îndeosebi dupã preluarea Banatului de cãtre administraþia românã de la cea sîrbã
imediat dupã primul rãzboi mondial. Tensiunea simbolicã, accentuatã din nou,
pe baza unor comandamente ideologice, curînd dupã perioada celui de-al doilea
rãzboi mondial, prin condamnarea în bloc a întregii etnii sub acuzaþia de
„titoism“ (Vighi, Marineasa, 1994; Vultur, 1997), s-a diminuat însã considerabil
1 Aºa cum reiese, bunãoarã, din colecþia de documente 1918 la români. Desãvîrºirea unitãþii
naþional statale a poporului român. Documente externe (1916–1918). Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1986, vol. II, pp. 1251-1253, 1287-1289, 1312-1314, ºi Desãvîrºirea unitãþii
naþional statale a poporului român. Recunoaºterea ei internaþionalã. Documente interne ºi externe
(august 1918–iunie1919), vol. III, pp. 77–78, 120–122, 131–132, 164–165, 265–267.
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în ultimii ani ai comunismului, cînd datoritã relativei liberalizãri politice ºi economice din þara vecinã, în imaginarul social al bãnãþenilor „sîrbii“ au reînceput
sã fie priviþi apreciativ, ca un fel de fereastrã spre Occident a românilor, aºa cum
reiese ºi din interviul din arhiva noastrã de istorie oralã, realizat cu Ion Munteanu
(A, 5/21, p. 13): „pentru noi (românii, n.ns.), ei (sîrbii, n.ns.) au fost atunci, în
vremea întunericului ºi foametei de la sfîrºitul anilor ’80, poarta spre lumea normalã, civilizatã“. Aºadar, pe ansamblu, portretul „sîrbilor“ se aratã a fi construit
într-o tonalitate luminoasã, fiind întrecut în intensitatea unei raportãri pozitive
faþã de alteritate numai de portretul „neamþului“.
6.3.2.3. „Maghiarii“
Harta sociologicã a „maghiarilor“, chiar dacã mai criticã decît cea a sîrbilor,
oferã ºi ea scoruri generoase ale raportãrii la acest grup etnic (media ICCS=
18,84), aºa cum se poate observa în tabelul nr. 12 ºi în figurile nr. 5, 6 ºi 7.
Tabelul nr. 12 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului etnic al „maghiarilor”

NS
NS
F(3,960)=4,131
F(3,957)=4,913

Etnie

F(8, 956)=10,147 p<0,001

ICCS MAGHIARI

Maghiari
Variabila
independentã
Gen
ªcolarizare
Rezidenþã
Vîrstã

ICCSm=18,84
Comparaþii între
medii

Valoarea
pragului de
semnificaþie
p=0,006
p=0,002

Subcategorii ale variabilei
independente între care apa r
diferenþe semnificative
Urban mare – rural
Pînã la 35 de ani – 36-50 de ani
Pînã la 35 de ani – 51-65 de ani
36-50 de ani – peste 66 de ani
51-65 de ani – peste 65 de ani
Maghiari - români
Maghiari – sîrbi

Diferenþele
între medii
(I-J)
2,2848
-1,7629
-1,8486
2,3494
2,4351
6,2388
6,8402

Valoarea
pragului de
semnificaþie
p=0,003
p=0,05
p=0,043
p=0,041
p=0,036
p<0,001
p=0,003
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Figura nr. 5 Evaluarea „maghiarilor” în cadrul eæantionului global în funcêie de mediul de rezidenêÁ
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Figura nr. 6 Evaluarea „maghiarilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de vîrstă
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Figura nr. 7 Evaluarea „maghiarilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de etnie

Se înregistreazã aceeaºi tendinþã semnalatã ºi în raportarea la celelalte etnii.
Astfel, se obþin scoruri mai favorabile la ICCS în mediul urban faþã de mediul
rural (cu o diferenþã maximã, statistic semnificativã, între „urbanul mare“, acolo
unde prezenþa demograficã a maghiarilor este cea mai pronunþatã, ºi „rural“), ºi
la atitudinea autoreferenþialã (a maghiarilor faþã de propria etnie), comparativ cu
celelalte etnii, cu diferenþe statistic semnificative între mediile de evaluare ale
maghiarilor ºi românilor (6,2388), precum ºi ale maghiarilor ºi sîrbilor (6,8402).
Dar se pot evidenþia, totodatã, ºi scorurile mai ridicate în grupele de vîrstã
mediane, faþã de cele extreme (tinere sau foarte vîrstnice), ceea ce sugereazã, în
acelaºi registru ipotetic, achiziþionarea unei atitudini remanente dezangajante la
vîrstnici, care se va regãsi la adresa tuturor etniilor, dar ºi o socializare secundarã
a tinerilor în anii post-decembriºti ce a accentuat o raportare la etnia maghiarilor
într-o manierã criticã.
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6.3.2.4. „Germanii“
Confirmîndu-se întocmai concluziile celorlalte stadii ale proiectului nostru,
ce conturaserã relaþia privilegiatã „româno-germanã“ la nivelul imaginarului
identitar bãnãþean, cercetarea de faþã reîntãreºte calitatea de grup de referinþã în
plan simbolic a „nemþilor“, etnia care a jucat un rol foarte important în regiune
— nu numai demografic, dar ºi istoric — de cel puþin douã secole ºi jumãtate
(Schöffler, 1923; Simu, 1924; Hockl, 1940; Grofºoreanu, 1944a; Verdery, 1985;
Greffner, 1993; Leu, 1996b, 2000b). În tabelul nr. 13, precum ºi în figurile nr. 8,
9, 10 ºi 11 sunt sintetizate principalele trãsãturi ale atitudinii faþã de „german“,
aºa cum au rezultat din cercetãrile noastre.
Tabelul nr. 13 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului etnic al „germanilor”
Germani
Variabila
independentã
Gen

ICCSm=21,15
Comparaþii între
medii
t(1014)=-1,965

ªcolarizare
NS
Rezidenþã F(3, 1012)=6,921
Vîrstã
F(3, 1009)=4,922

F(8, 1007)=3.185

ICCS GERMANI

Etnie

Valoarea
pragului de
semnificaþie
p=0,05
p<0,001
p=0,002

p<0,001

Subcategorii ale variabilei
independente între care apar
diferenþe semnificative
F=20,7580
M=21,5174
Urban mare – rural
Pînã la 35 de ani – peste 66 de
ani
36-50 de ani – peste 66 de ani
51-65 de ani – peste 66 de ani
-

Diferenþele
între medii
(I-J)
-0,7494

Valoarea
pragului de
semnificaþie
p=0,05

2,2111
1,6758

p<0,001
p=0,048

2,2874
2,2437
-

p=0,002
p=0,004
-
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Figura nr. 8 Evaluarea „germanilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de gen

Deºi scorurile ICCS sunt, în valori absolute, foarte favorabile, aceastã primã
diferenþiere semnificativã datoratã genului, în care atitudinea femeilor este mai
reþinutã decît cea a bãrbaþilor în raport cu etnia germanã, contrasteazã nuanþat
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Figura nr. 9 Evaluarea „germanilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de mediul de rezidenţă
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Figura nr. 10 Evaluarea „germanilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de vîrstă

cu o constatare a cercetãrii de acum aproape un deceniu, derulatã la nivel naþional. Astfel, deºi în general atitudinea subiecþilor de gen feminin era mai puþin
pozitivã decît a subiecþilor de gen masculin faþã de minoritãþile etnice, faþã de
etnia germanã nu se putea evidenþia o asemenea rezervã simbolicã între femei ºi
bãrbaþi, cele douã categorii fiind deopotrivã de generoase atunci cînd se raportau
la aceastã etnie (Chelcea, 1994, p. 238) .
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Studiile anterioare au evidenþiat, totodatã, o însemnatã proiecþie simbolicã
pozitivã asupra „neamþului“ ºi în lumea ruralã bãnãþeanã (Chelcea, Lãþea, 2000,
pp. 75–86). Abordãrile dintr-o perspectivã demograficã semnalaserã, de altfel, o
prezenþã importantã a etniei germane atît în lumea satelor, cît ºi în lumea citadinã, dar în spaþiul urban „nemþii“ au jucat un rol economic ºi politic de prim-plan
de-a lungul a peste douã secole (Neumann, 1997, pp. 55–61; Gräf, 2000,
pp. 26–29). Aceastã prezenþã mai marcantã în mediul citadin, în egalã mãsurã
numericã ºi simbolicã, credem cã este responsabilã pentru aprecierea sporitã a
etniei germane în localitãþile urbane, faþã de cele rurale, fenomenul fiind cu atît
mai accentuat în „urbanul mare“ (diferenþa semnificativã statistic între „urbanul
mare“ ºi „rural“ ajungînd la peste 2 puncte ICCS).
În ceea ce priveºte influenþa straturilor generaþionale, se poate remarca persistenþa aceluiaºi tipar atitudinal prin care subiecþii de „peste 66 de ani“ manifestã o atitudine semnificativ statistic mai reticentã decît toate celelalte grupe de
vîrstã. ªi în cazul „germanilor“ autoevaluarea este moderat mai favorabilã decît
heteroevaluarea, însã doar pe ansamblul etniilor, fãrã sã se înregistreze diferenþe
statistic semnificative între cele patru etnii puternic reprezentate în eºantionul
global.
6.3.2.5. „Evreii“
Ajunºi astãzi o prezenþã demograficã foarte discretã — 0.17% pe întregul
Banat (Neumann, 1997, p. 61) —, evreii au avut ºi ei un rol însemnat în plan simbolic în regiune, contribuind considerabil la ascensiunea economicã a provinciei,
ajungînd astãzi o identitate problematicã (Neumann, 1999; Vultur, 2000b). O asemenea calificare identitarã este întãritã de portretul sociologic colectiv al evaluatorilor lor de astãzi din regiune, aºa cum apare el în tabelul nr. 14, precum ºi în
Tabelul nr. 14 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului etnic al „evreilor”
Evrei
Variabila
independentã
Gen

ICCSm=18,08
Comparaþii între
medii

Valoarea
pragului de
semnificaþie
-

Subcategorii ale variabilei
independente între care apar
diferenþe semnificative
-

Diferenþele
între medii
(I-J)
-

Valoarea
pragului de
semnificaþie
-

ªcolarizare F(4, 902)=2,461

p=0,044

-

-

-

Rezidenþã

p<0,001

Urban mare – urban mediu

2.8379

p=0,002

Urban mare – urban mic

2,3632

p=0,025

Urban mare – rural

2,6725

p<0,001

36-50 de ani – peste 66 de ani

2,7552

p=0,011

51-65 de ani – peste 66 de ani

2,9507

p=0,006

-

-

-

NS

F(3, 910)=6,945

Vîrstã

F(3, 907)=4,363

p=0,005

Etnie

F(8, 905)=2,927

p=0,003
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Figura nr. 12 Evaluarea „evreilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de nivelul de şcolarizare

20,5
20,0

19,5
19,0

18,5
18,0
17,5
17,0
16,5
Urban mare

Urban mediu

Urban mic

Rural

Rezidenta

Figura nr. 13 Evaluarea „evreilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de mediul de rezidenţă

figurile nr. 12, 13, 14 ºi 15, în care, cu excepþia genului, se înregistreazã diferenþe
statistic semnificative în funcþie de celelalte patru variabile independente de status. Astfel, ºcolarizarea ne înfãþiºeazã un tablou grãitor, ce exclude oricum antisemitismul (de vreme ce varianta cea mai defavorabilã pe baza scorului ICCS
este în jur de 16.8, echivalentã aprobãrii unei relaþii de prietenie intensã) ºi sugereazã cã, în pofida omogenitãþii evaluãrilor, pe mãsura sporirii nivelului de in-
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Figura nr. 14 Evaluarea „evreilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de vîrstă
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Figura nr. 15 Evaluarea „evreului” în cadrul eşantionului global în funcţie de etnie

strucþie creºte ºi aprecierea „evreului“. Dacã în registrul anterior, prin intermediul analizei de varianþã, diferenþa statistic semnificativã era semnalatã doar pe
ansamblul eºantionului în funcþie de nivelul de ºcolarizare, mediul de rezidenþã
furnizeazã numeroase diferenþe statistic semnificative între subcategoriile sale în
raportarea la „evrei“, îndeosebi între „urbanul mare“ ºi celelalte tipuri de urban
sau rural, sugerîndu-se o integrare mai pronunþatã a „evreilor“, la nivelul reprezentãrilor identitare reciproce, în oraºele mari ale regiunii.
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De asemenea, atitudinile mai negative faþã de „celãlalt evreu“ se
înregistreazã în grupul de vîrstã „peste 66 de ani“, cu diferenþe între medii ale
ICCS semnificative statistic care oscileazã între 2,7552 (faþã de grupul de vîrstã
36–50 de ani) ºi 2,9507 (faþã de cei din intervalul 51–65 de ani).
Meritã subliniatã omogenitatea aprecierii „evreului“ de cãtre etniile importante ale zonei, germanii fiind caracterizaþi printr-un scor foarte generos la adresa
acestui grup etnic, în pofida moºtenirii unei memorii traumatice bilaterale dupã cel
de-al doilea rãzboi mondial. Toate aceste remarci ne îndreptãþesc sã afirmãm cã,
deºi reprezintã astãzi o realitate etnicã aproape dispãrutã, la nivelul imaginarului
identitar „evreul bãnãþean“ rãmâne un reper relaþional important, care ipostaziazã
mai degrabã o grilã de aºteptare plinã de cãldurã, decît un antisemitism potenþial.
6.3.2.6. „Þiganii (romii)“
Identitate etnicã ce constituie referinþa negativã a raportãrilor identitare din
regiune (Chelcea, Lãþea, 2000, pp. 98–104), etnia „þiganilor (romilor)“ este
înfãþiºatã policrom, încãrcatã de tensiuni, dar ºi de unele deschideri relaþionale.
Foarte grãitor este portretul acestora, care exprimã cea mai pronunþatã rezervã
atitudinalã interetnicã, dar care înregistreazã scoruri ale ICCS mult mai favorabile în zonã (media fiind 10.04) decît cele obþinute pe eºantioanele naþionale, aºa
cum am argumentat în subcapitolul anterior al lucrãrii. Se cuvine sã subliniem
omogenitatea remarcabilã a atitudinilor, cãci gradul de retractilitate faþã de reprezentanþii acestei etnii nu evidenþiazã diferenþe statistic semnificative în funcþie
de ºcolarizare (surprinzãtor, cei cu studii superioare nefiind cu nimic mai generoºi în raportarea la „celãlalt þigan“ decît cei neinstruiþi) sau straturi generaþionale (vîrstnicii, maturii ºi tinerii fiind la fel de rezervaþi), printr-un fel de
neaºteptat ecumenism sociologic al evaluãrii. Rezultatele acestor aprecieri produse la adresa „þiganilor (romilor)“ sunt rezumate în tabelul nr. 15 ºi în figurile
16 ºi 17.
Tabelul nr. 15 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului etnic al „þiganilor (romilor)”
Þigani
Variabila
independentã
Gen

ICCSm=10,04
Comparaþii între
medii
t(925)= - 2,938

Valoarea
pragului de
semnificaþie
p=0,003

ªcolarizare
NS
Rezidenþã F(3, 923)=5,519

p=0,001

Vîrstã
Etnie

p<0,001

NS
F(8, 918)=4,664

Subcategorii ale variabilei
independente între care
apar diferenþe semnificative
F=9,0551
M=10,385
Urban mare – urban mic
Urban mediu – urban mic
Urban mediu – rural
-
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Diferenþele
între medii
(I-J)
-1,9428

Valoarea
pragului de
semnificaþie
p=0,003

-3,0655
-3.6984
2,5495
-

p=0,023
p=0,005
p=0,027
-
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Figura nr. 16 Evaluarea „ţiganilor (romilor)” în cadrul eşantionului global în funcţie de gen
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Figura nr. 17 Evaluarea „ţiganilor (romilor)” în cadrul eşantionului global în funcţie de mediul de
rezidenţă

Se cuvine, de asemenea, semnalatã tendinþa femeilor de a privi mai critic
înspre aceastã etnie, exprimînd o atitudine similarã cu cea articulatã pe eºantionul naþional la adresa tuturor alteritãþilor etnice (Chelcea, 1994, p. 239), dar ºi
reluarea des invocatei ipoteze a prezenþei demografice mai consistente ca predictor al unei integrãri mai pronunþate. Astfel, fiind mai numeroºi îndeosebi în zona
„urbanã micã“ ºi în cea „ruralã“1, „þiganii (romii)“ sunt mai preþuiþi chiar în
1 Datele demografice au fost colectate din „Population. Demographical Structure“, în
Romanian Statistical Yearbook, 2000, vol. 1, pp. 123-136.
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aceste medii rezidenþiale, înregistrîndu-se diferenþe statistic semnificative ale
valorilor ICCS faþã de „urbanul mare“ ºi cel „mediu“. Faptul cã un capital educaþional superior nu este întotdeauna un bun predictor al unei raportãri interetnice deschise, mai ales în cazul unor etnii faþã de care se înregistreazã indici
negativi de acceptare/respingere totalã — aºa cum se întîmplã deopotrivã în studiul nostru, dar ºi în cel derulat pe un eºantion naþional studenþesc (Chelcea,
1994, p. 284) privitor la „þigani (romi)“ —, este un fenomen îngrijorãtor, ce indicã faptul cã socializarea secundarã (precum cea dobînditã prin intermediul ºcolii
sau al mass-mediei) nu încurajeazã întotdeauna dezagregarea prejudecãþilor
interetnice.
6.3.2.7. „Bulgarii“
Multe din trãsãturile evocate deja privitor la celelalte etnii se regãsesc în atitudinile îngemãnate la adresa „bulgarilor“, ce sunt rezumate în tabelul nr. 16 ºi
în figurile nr. 18, 19, 20, 21. Astfel, subiecþii cu un nivel de instrucþie scãzut exprimã o atitudine mai rezervatã faþã de cei cu un nivel al studiilor mai înalt (cu o
diferenþã statistic semnificativã între cei cu „mai puþin de 8 clase“ ºi cei cu
„ºcoalã postlicealã“), dupã cum grupa de vîrstã „peste 66 de ani“ este singura
care manifestã o atitudine mai reþinutã la adresa acestei etnii.
Întrucît marea majoritate a reprezentanþilor acestei etnii trãieºte la sate,
scorurile ICCS la adresa „bulgarilor“ nu mai sunt, ca în celelalte cazuri, atît de
critice în mediul rural, singura diferenþã statistic semnificativã intercategorialã
manifestîndu-se între „urbanul mare“ ºi „urbanul mediu“.
Se impune atenþiei, totodatã, evaluarea mult mai rezervatã a „sîrbilor“ faþã
de „bulgari“, comparativ cu raportãrile „germanilor“, „românilor“ ºi „maghiarilor“ (ajungînd la diferenþe între medii statistic semnificative de 6,1992 puncte
ICCS în cel din urmã caz), fapt ce sugereazã prezenþa unei relative tensiuni
Tabelul nr. 16 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului etnic al „bulgarilor”
Bulgari
ICCSm=18,04
Variabila
Comparaþii
Valoarea
indepenîntre medii
pragului de
dentã
semnificaþie
Gen
NS
ªcolarizare
F(4, 910)=
p=0,004
2,391
Rezidenþã
F(3, 918)=
p=0,007
4,063
Vîrstã
F(3, 915)=
p=0,024
3,156
Etnie
F(8, 913)=
p<0,001
3,696

Subcategorii ale variabilei
independente între care apar
diferenþe semnificative
Mai puþin de 8 clase – ºcoala
postlicealã
Urban mare – urban mediu

Diferenþele
între medii
(I-J)
-3,1749

Valoarea
pragului de
semnificaþie
p=0.046

2,4201

p=0,007

51-65 de ani – peste 66 de ani

2,5301

p=0,020

Maghiar – sîrb

6,1992

p=0,008

Român – sîrb
Germani-sîrbi

4,9751
5,4286

p=0,028
p=0,05
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interetnice între cele douã grupuri de origine slavã care convieþuiesc în regiune.
Pe ansamblu, însã, cu o medie ICCS de 18,04, aceastã etnie încheie „clasamentul“
sui-generis format din cinci etnii („germani“, „sîrbi“, „maghiari“, „evrei“ ºi „bulgari“) ce alcãtuiesc un grup identitar omogen, faþã de care se înregistreazã o deschidere atitudinalã remarcabilã, echivalentã pragului atitudinal cel mai generos
(ICCS = 18), al acceptãrii iniþierii unei relaþii de cãsãtorie cu exponenþii alteritãþii.
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Figura nr. 18 Evaluarea „bulgarilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de nivelul de şcolarizare
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Figura nr. 19 Evaluarea „bulgarilor” în cadrul eæantionului global în funcêie de mediul de rezidenêÁ
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Figura nr. 20 Evaluarea „bulgarilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de vîrstă

6.3.2.8. „Bãnãþenii“
Iniþiem discutarea rezultatelor pentru categoriile identitare regionale ce au
fost urmãrite în studiul nostru încercînd sã scoatem la ivealã metabolismul activãrii diverselor atitudini faþã de aceste grupuri. În tabelul nr. 17 se prezintã un
tablou sociologic care este convingãtor în a indica unanimitatea preþuirii ingrupului, neexistînd nici o diferenþã statistic semnificativã de evaluare în funcþie
de gen, ºcolarizare, rezidenþã, vîrstã sau etnie, reconfirmînd concluziile teoriei
identitãþii sociale (Tajfel, 1974, 1982).
Tabelul nr. 17 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului regional al „bãnãþenilor”
Bãnãþeni
Variabila
independentã
Gen

ICCSm=
23,96
Comparaþii
între medii
NS

Valoarea
pragului de
semnificaþie
-

Subcategorii ale variabilei
independente între care
apar diferenþe semnificative
-

Diferenþele
între medii
(I-J)
-

Valoarea
pragului de
semnificaþie
-

ªcolarizare

NS

-

-

-

-

Rezidenþã

NS

-

-

-

-

Vîrstã

NS

-

-

-

-

Etnie

NS

-

-

-

-
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6.3.2.9. „Ardelenii“
De un tratament asemãnãtor au parte „ardelenii“, care se încadreazã în
bunã mãsurã în aceeaºi tipologie referenþialã. În tabelul nr. 18, precum ºi în figurile nr. 22 ºi 23, pot fi parcurse structurãrile atitudinale faþã de acest grup regional perceput de mulþi dintre participanþii la anchetã, fie prin contaminare simbolicã, fie prin apartenenþa propriu-zisã, ca un in-grup.
Tabelul nr. 18 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului regional al „ardelenilor”
ICCSm=22,96
Comparaþii între
medii

Gen
ªcolarizare
Rezidenþã

NS
NS
F(3, 1022)=22,345

p<0,001

Vîrstã
Etnie

NS
F(8, 1014)=4,431

p<0,001

ICCS ARDELENI

Ardeleni
Variabila
independentã

Valoarea
pragului de
semnificaþie

Subcategorii ale
variabilei
independente între
care apar diferenþe
semnificative
Urban mare - rural
Urban mediu – rural
Urban mic - rural
-

Diferenþele
între medii
(I-J)

Valoarea
pragului de
semnificaþie

2,7328
2,2142
2,6407
-

p<0,001
p<0,001
p<0,001
-
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Figura nr. 22 Evaluarea „ardelenilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de mediul de rezidenţă
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Figura nr. 23 Evaluarea „ardelenilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de etnie

Se poate remarca prezenþa aceluiaºi pattern atitudinal în funcþie de mediul
rezidenþial, chiar ºi atunci cînd e vorba de un grup de referinþã preþuit (cu scoruri ICCS peste 21), în care reprezentanþii ruralului manifestã o retractilitate mai
accentuatã, statistic semnificativã, în comparaþie cu diversele tipuri de medii de
rezidenþã urbane. În privinþa structurãrii atitudinii faþã de „ardeleni“ în funcþie
de etnie, pe lîngã proiecþia pozitivã fireascã a categoriei etnice covîrºitor majoritare din zonã (românii), se constatã prezenþa unor valori intens pozitive ale
raportãrii la grupul regional vizat, cu valori ale ICCS peste 22,5 pentru germani
ºi maghiari, în vecinãtatea atitudinilor faþã de propriul grup etnic.
6.3.2.10. „Oltenii“
Sintetizate în tabelul nr. 19 ºi în figura nr. 24, datele despre „olteni“ ne prezintã un tablou mai critic, foarte omogen în privinþa intensitãþii atitudinii, care nu
înregistreazã diferenþe statistic semnificative între diferitele variabile independente de status, cu excepþia etniei, care probeazã, prin intermediul analizei de
varianþã, existenþa unei asemenea diferenþe doar pe ansamblul eºantionului.
Cu un scor mediu al ICCS de 18,73, „oltenii“ sunt primiþi în acest joc simbolic printr-o grilã de aºteptare permisivã, chiar dacã moderat mai rezervatã decît
faþã de „germani“, „maghiari“ sau „sîrbi“.

296

Tabelul nr. 19 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului regional al „oltenilor”
Olteni
Variabila
independentã

ICCS OLTENI

Gen
ªcolarizare
Rezidenþã
Vîrstã
Etnie

ICCSm=18,73
Comparaþii
între medii
NS
NS
NS
NS
F(8, 950)=2,389

Valoarea
pragului de
semnificaþie
p=0,015

Subcategorii ale
variabilei independente
între care apar
diferenþe semnificative
-

Diferenþele
între medii
(I-J)

Valoarea
pragului de
semnificaþie

-

-

20

19

18

17

16

15

14
german

maghiar

roman

sirb

Etnie

Figura nr. 24 Evaluarea „oltenilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de etnie

6.3.2.11. „Muntenii“
În tabelul nr. 20 ºi în figurile nr. 25 ºi 26 se poate parcurge structurarea atitudinilor faþã de „munteni“, caracterizatã de asemenea printr-o omogenitate
consistentã.
Tabelul nr. 20 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului regional al „muntenilor”
Munteni
Variabila
independentã

ICCSm=19,65
Comparaþii între
medii

Gen
ªcolarizare
Rezidenþã
Vîrstã

NS
NS
F(3, 949)=2,869
NS

Etnie

F(8, 944)=3,211

Valoarea
pragului de
semnificaþie

Diferenþele
între medii
(I-J)

Valoarea
pragului de
semnificaþie

p=0,036
-

Subcategorii ale
variabilei independente
între care apar
diferenþe semnificative
-

-

-

p=0,001

-

-

-
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Figura nr. 25 Evaluarea „muntenilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de mediul de rezidenţă
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Figura nr. 26 Evaluarea „muntenilor” în cadrul eæantionului global în funcêie de etnie

Faþã de vecinii „olteni“, cu care s-a întreþinut o lungã istorie a unui schimb
simbolic concurenþial, pus în evidenþã pe larg în primul stadiu al cercetãrii noastre, identitatea regionalã a „muntenilor“ este cea mai preþuitã identitate regionalã româneascã pe eºantionul „din vestul þãrii“ (media ICCS= 19,65), cu excepþia
celor autoreferenþiale, iar intensitatea aprecierii variazã, convergent cu tendinþe-
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le semnalate ºi la evaluãrile celorlaltor identitãþi regionale sau etnice, dinspre o
atitudine mai rezervatã în rural înspre una mai favorabilã în mediul urban, sau
dinspre una favorizantã în raportarea la in-grup, cãtre una mai nuanþatã în cazul
unor grupuri etnice conlocuitoare.
6.3.2.12. „Moldovenii“
Priviþi ca o „alteritate interioarã“ (Chelcea, Lãþea, 2000, p. 87), „moldovenii“ au parte de un portret cu o tonalitate pozitivã mai moderatã comparativ cu
celelalte categorii identitare — fie etnice sau regionale, cu excepþia „þiganilor
(romilor“) — deºi în termeni absoluþi valorile ICCS exprimã o atitudine puternic pozitivã (Chelcea, 1994, p. 237). În tabelul nr. 21 ºi în figurile nr. 27 ºi 28 sunt
înfãþiºate rezultatele obþinute în raportarea subiecþilor din eºantion la aceastã
identitate regionalã.
Tabelul nr. 21 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului regional al „moldovenilor”
Moldoveni

ICCSm=17,68

Variabila
independentã

Comparaþii
între medii

Valoarea
pragului de
semnificaþie

Gen

NS

ªcolarizare

NS

Rezidenþã

F(3, 958)=3,470

Diferenþele
între medii
(I-J)

Valoarea
pragului de
semnificaþie

-

Subcategorii ale
variabilei
independente între
care apar diferenþe
semnificative
-

-

-

-

-

-

-

p=0,016

Urban mediu – rural

2,2205

p=0,024

NS

-

-

-

-

Etnie

F(8, 953)=3,655

p<0,001

-

-

-
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Figura nr. 27 Evaluarea „moldovenilor” în cadrul eæantionului global în funcêie de mediul de rezidenêÁ
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Faptul cã în oraºele de mãrime medie „moldovenii“ înregistreazã cea mai
primitoare replicã atitudinalã — pe baza deja evocatei ipoteze a ponderii demografice sporite ca predictor al unei integrãri superioare — sugereazã înclinaþia
subiecþilor din acest mediu rezidenþial de a atenua puterea unor stereotipuri
diferenþiatoare ºi chiar discriminatoare, datoritã contactului nemijlocit ºi a experienþei directe, specifice convieþuirii între actorii sociali purtãtori ai unor identitãþi diferite (Sedikides, Schopler, Insko, 1998). Mediul rural produce, pe baza
aceluiaºi tipar atitudinal observat pe ansamblul evaluãrilor, o orientare mai rezervatã, statistic semnificativ de diferitã (cu peste 2,2 puncte ICCS) faþã de „urbanul mediu“.
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Figura nr. 28 Evaluarea „moldovenilor” în cadrul eæantionului global în funcêie de etnie

Totodatã, din punctul de vedere al variabilei „etnie“, analiza de varianþã
efectuatã probeazã existenþa pe ansamblul eºantionului a unei diferenþe statistic
semnificative în comparaþiile dintre medii în privinþa valorilor ICCS, fãrã sã se
înregistreze, însã, astfel de diferenþe majore între cele patru etnii consistent
reprezentate în ancheta noastrã. În consecinþã, ºi românii din zona în care s-a
desfãºurat ancheta de teren se raporteazã asemãnãtor cu celelalte etnii din regiune la categoria identitarã de „moldoveni“, iar simpla împãrtãºire cu obiectul atitudinii a aceluiaºi atribut etnic generic (de „români“) nu produce o apreciere
radical mai favorabilã a „moldovenilor“.
Prin urmare, în jurul celor cinci variabile independente de status pe care
le-am angajat în prelucrarea statisticã se poate observa o importantã similaritate
a articulãrii atitudinilor, ce construieºte un prag al distanþei sociale asemãnãtor
pentru toate subcategoriile variabilelor independente, cu excepþia polarizãrii
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relative „urban mediu“-„rural“. Deºi întîmpinaþi printr-o structurã de aºteptare
mai rezervatã decît celelalte categorii regionale sau etnice (cu excepþia evocatã
deja a „þiganilor (romilor)“), „moldovenii“ se încadreazã, cu scorul mediu
ICCS=17,68 în aceeaºi familie omogenã de identitãþi sociale acceptate, faþã de
care subiecþii mobilizeazã atitudini puternic pozitive, consolidînd imaginea unui
teritoriu intranaþional caracterizat de raporturi identitare generoase.
Rezumînd, în acest al treilea registru ipotetic al cercetãrii noastre, hãrþile
sociologice analizate ilustreazã prezenþa unor variabile socio-demografice calificate drept predictori pentru un set de atitudini specifice faþã de un grup etnic ºi
regional, dupã cum urmeazã: în general, subiecþii din urbanul mare, cei din grupele de vîrstã maturã, între 51 ºi 65 de ani, ºi cei ce îºi construiesc o atitudine
autoreferenþialã (faþã de propriul grup de apartenenþã) activeazã un ansamblu de
atitudini mai pozitive relativ la grupul þintã decît cei din mediul rural, care fac
parte din grupa de vîrstã de peste 66 de ani sau care mobilizeazã atitudini faþã de
un out-grup. În acelaºi timp, variabilele „gen“ ºi „nivel de ºcolarizare“ pot fi considerate doar parþial predictori ai unei atitudini particulare faþã de „celãlalt“.
Atunci cînd aceste variabile, prin subcategoriile lor, discrimineazã eºantionul în
atitudini diferite, tendinþa este urmãtoarea: femeile sunt mai critice decît bãrbaþii în evaluarea alteritãþii (în 2 cazuri: „germani“ ºi „þigani“, din 12), dupã cum
subiecþii cu un capital educaþional mai bogat sunt mai favorabili unei deschideri
faþã de „celãlalt“ (în 2 cazuri: „evrei“ ºi bulgari“, din 12).
Pentru a verifica aceste aserþiuni am elaborat un model de regresie multiliniarã. Pornind de la miza concluziilor de mai sus ºi respectînd exigenþele statistice proprii unui asemenea procedeu de calcul, am verificat în ce mãsurã vîrsta ºi
mediul de rezidenþã pot fi consideraþi predictori valizi ai unei atitudini specifice
faþã de toate grupurile etnice ºi regionale în general. Astfel, am construit o nouã
variabilã evICCS („evaluarea globalã a ICCS“), ce reprezintã media evaluãrilor
identitãþilor etnice ºi regionale (media aritmeticã pentru fiecare subiect a tuturor scorurilor ICCS). Mai apoi, am recodificat crescãtor variabilele-predictor,
dupã cum urmeazã: grupele de vîrstã de pînã la 50 de ani, care nu erau semnalate ca fiind extrem de influente în orientarea evaluãrilor, cu „0“, grupa de vîrstã
„51–65 de ani“ cu „1“, iar cea mai des remarcatã ca fiind asociatã unei anumite
descalificãri identitare, grupa de vîrstã „peste 65 de ani“, cu „2“. De asemenea,
mediul de rezidenþã s-a recodificat în sensul creºterii numãrului de locuitori,
astfel: mediul rural a devenit „1“ (spre deosebire de 4 în baza de date iniþialã),
urbanul mic „2“, „urbanul mediu“ „3“, iar „urbanul mare „4“. Aºadar, am încercat sã urmãrim dacã putem prezice evaluarea ICCS (evICCS) prin intermediul
celor douã variabile cuprinse în model: vîrsta ºi mediul de rezidenþã al subiecþilor. Urmãrind conþinutul acestei prelucrãri statistice ce încearcã sã descrie relaþia
dintre o variabilã dependentã (o evaluare specificã, pozitivã sau negativã a grupurilor etnice ºi regionale în ansamblu) ºi douã variabile independente (vîrsta ºi
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mediul de rezidenþã), se observã cã, în pofida capacitãþii modelului de a explica
doar o micã parte din varianþã, pentru fiecare din coeficienþii redaþi în tabelul nr.
22 putem respinge ipoteza de nul.
Tabelul nr. 22 Model de regresie
Variabila dependentã: evaluarea specificã a grupurilor etnice ºi regionale
Predictor
Vîrstã
Rezidenþã

Coeficient
nestandardizat
de regresie
- 0,493
0,515

Eroare
standard

Coeficient
standardizat
de regresie
- 0,076
0,134

0,198
0,117

Valorile t

Pragul de
semnificaþie

- 2,485
4,391

p= 0,013
p< 0,001

Faptul cã acest model de regresie descrie cu acurateþe relaþia evocatã dintre
variabila independentã ºi predictori poate fi ilustrat ºi grafic, aºa cum apare în
figura nr. 29.
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Evaluarea globala ICCS
1,00

,75

Expected Cum Prob

,50

,25

0,00
0,00

,25

,50

,75

1,00

Observed Cum Prob

Figura nr. 29 Reprezentarea grafică a modelului de regresie operaţionalizat

În consecinþã, se poate trage concluzia cã cele douã variabile independente
pot anticipa configurarea unei anumite atitudini faþã de grupurile etnice ºi regionale, în sensul precizat deja: vîrstele mai înaintate ºi mediul rural sunt însoþite
de o atitudine mai reticentã (cuantificatã prin medii ale ICCS mai modeste) faþã
de grupurile vizate.
Pe baza tuturor acestor consideraþii ºi prelucrãri statistice, întrucît am putut
pune în evidenþã existenþa unor variabile socio-demografice care pot fi calificate
drept predictori pentru o atitudine socialã specificã (pozitivã sau negativã) faþã de
grupurile etnice ºi regionale, ipoteza nr. 3 (I3) se confirmã.
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6.3.3. Concluzii
Intenþionînd sã realizeze o privire de ansamblu ºi o evaluare-bilanþ asupra
întregii cercetãri în care ne-am angrenat, aceastã ultimã parte a proiectului nostru a urmãrit sã nuanþeze ºi sã confere validitate sporitã concluziilor preliminare
articulate în primele douã etape ale studiului de faþã, prin intermediul analizãrii
rezultatelor obþinute într-o anchetã psihosociologicã de teren desfãºuratã pe un
eºantion regional reprezentativ, în care a fost instrumentalizatã scala distanþei
sociale a lui E.S. Bogardus.
Astfel, s-a putut reconfirma încã o datã unul dintre postulatele ce au revenit deseori pe parcursul acestei lucrãri: identitatea socialã a subiecþilor este o
entitate precumpãnitor construitã social, în care graniþa dintre „noi“ ºi „ei“
transgreseazã uneori criteriul etniei, „celãlalt preþuit“ fiind în primul rînd actorul social cu care subiectul a întreþinut o istorie a relaþiei activã, nemijlocitã, reciproc stimulatoare, indiferent de apartenenþa etnicã, confesionalã sau de originea
regionalã a partenerului de rol.
Pe de altã parte, imaginarul identitar din aceastã parte a þãrii se
caracterizeazã printr-o considerabilã deschidere faþã de alteritate, în majoritatea
registrelor indicatorii calculaþi de noi evidenþiind o stare de fapt mai favorabilã
decît cea înregistratã în cercetãri similare derulate la nivel naþional. Imaginea
rezultatã este a unui Banat plural cultural ºi valoric, caracterizat de o comunicare interetnicã fertilã, ce se pliazã pe un tipar permisiv al relaþiei cu „celãlalt“, format într-o istorie multisecularã în care convergenþele interetnice ºi interconfesionale au fost mult mai numeroase ºi au avut un ecou mult mai adînc decît divizãrile. Lucrarea de faþã pledeazã, de altfel, pentru o reconsiderare a rolului jucat
de dinamica istoricã în înþelegerea fenomenelor prezente, astfel încît, distingînd
liniile forþã ale mentalitãþii angajante ºi deschise a locului, sã putem stabili continuitãþile valorice, atitudinale ºi comportamentale ale actorilor colectivi angrenaþi în cãlãtoria prin destinul lor social. Rãspunzînd acestei nevoi de cunoaºtere,
am încercat sã identificãm o serie de factori responsabili în articularea unei anumite atitudini faþã de sine, dar ºi faþã de grupurile etnice ºi regionale, punînd în
evidenþã existenþa unor variabile independente de status (îndeosebi cele legate
de straturile generaþionale ºi de mediile de rezidenþã) ce configureazã orientãri
specifice autoreferenþiale sau faþã de alteritate. În consecinþã, în acest stadiu al
proiectului am reunit o multitudine de portrete evaluative colective la adresa
unor identitãþi sociale þintã ºi am redimensionat, apelînd la prelucrãri statistice
mai elaborate, portretele zugrãvite în stadiile precedente, surprinzînd natura
fecundã a comunicãrii cu „celãlalt“ proprie bãnãþeanului.
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Concluzii finale
La capãtul unei lungi cãlãtorii, exploratorul îºi oferã întotdeauna un rãgaz al
bilanþului în care, privind cu luciditate în urmã, simte ºi mai apoi înþelege dacã
drumul a fost împlinit. Apoi se ivesc întrebãrile. Ce greutãþi a întîmpinat
neaºteptat? Care i-au fost însoþitorii ºi cît sprijin i-au oferit în clipele de cumpãnã? În sfîrºit, a meritat, oare, provocarea cãlãtoriei?
Cum, însã, fiecare drum duce undeva numai dacã e strãbãtut alãturi de
„celãlalt“, ºi aceastã încercare de cunoaºtere îºi va afla rostul numai în mãsura în
care cei care o vor reconstitui vor identifica, dincolo de jocul asocierilor statistice ºi al concluziilor pragmatice, viaþa febrilã ºi autenticã a celor ce au ieºit în calea
cercetãtorului, imensa nevoie de a comunica adevãrul lor, al celor care, cel mai
adesea, nu au fost ascultaþi. Prin urmare, prima noastrã strãdanie a fost sã rãzbatã
glasul vieþii reale, al unei lumi ce îºi trãieºte, ca întotdeauna ºi ca pretutindeni, cu
bune ºi rele, cu speranþe ºi deznãdejdi, cu victorii ºi înfrîngeri, propriul destin
social ºi istoric.
Rãspunzînd unei asemenea motivaþii majore, actorii principali ai cercetãrii
în care ne-am angajat, în prima parte a studiului, au fost oameni obiºnuiþi, ce
ºi-au produs în direct identitatea într-o manierã puþin formalizatã, prin mijlocirea unor interviuri de istorie oralã. Glasul lor a adus pe scena socialã traseul propriei lor vieþi, ce a devenit concentratul unei întregi societãþi. În sistematizarea ºi
înþelegerea acestor naraþiuni selectate dintr-o arhivã de istorie oralã care
reuneºte în prezent peste 500 de interviuri, am optat pentru o abordare interdisciplinarã, ce ºi-a propus sã valorifice sintezele teoretice din prima parte a lucrãrii, care ne-au furnizat principalele resurse conceptuale. În consecinþã, însoþitorii noºtri au fost conceptele de mentalitate, valori sociale, duratã lungã, imaginar
social, reprezentãri sociale. Construind un demers metodologic prin îmbinarea
tehnicilor calitative cu cele cantitative, realizat prin combinarea unei analize de
conþinut cu aplicarea unei grile valorice multinivelare, am obþinut un portret de
grup al generaþiei vîrstnice din Banat, ce a avut de înfruntat o istorie neaºezatã,
cu multe cotituri tragice, dar care a izbutit deopotrivã la nivel grupal, cît ºi individual, sã obþinã o izbîndã simbolicã remarcabilã. Astfel, portretul reunit al intervievaþilor atestã substituirea teritoriului propriu lui „a avea“, grav afectat de o
istorie construitã sub semnul privaþiunilor ºi discriminãrilor, cu teritoriul valorilor lui „a fi“, situînd identitatea subiecþilor într-un orizont nou, eliberator, ce
depãºeºte cadrul limitat al istoriei politice. Dobîndind o înþelegere retrospectivã
superioarã, reconfigurarea paradigmei lor existenþiale în jurul valorilor instrumentale asigurã coerenþã trecutului, conferã sens suferinþei ºi stabileºte echilibrul de sine. Totodatã, reprezentarea socialã identitarã, chiar dacã înfruntã un
context traumatic, se articuleazã în jurul nucleului „familiei“, care devine suportul cel mai consistent în confruntarea cu ameninþãrile scenariului istoric. De alt-
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fel, continua contaminare a identitãþii cu aluviunile memoriei ºi, în consecinþã,
ale istoriei constituie una dintre temele cele mai frecventate în cadrul demersului pe care l-am propus, înfãþiºînd rolul vital al trecutului deopotrivã în modelarea prezentului, cît ºi a viitorului.
Am regãsit, mai apoi, în a doua cercetare efectuatã pe un strat generaþional
tînãr, multe linii de continuitate cu portretul identitar al celor în vîrstã. Derulat
cu instrumente diferite — o serie de teste auto-referenþiale aplicate pe un
eºantion reprezentativ studenþesc timiºorean —, acest stadiu al proiectului ne-a
permis sã desluºim ancorele simbolice importante în definirea propriei identitãþi
specifice grupului vizat. Am remarcat cum identificarea în termeni de naþiune
joacã un rol central, dupã cum am constatat prevalenþa atributelor relaþionale,
angajãrii sociale ºi ale deschiderii faþã de „celãlalt“. În egalã mãsurã, o asemenea
lecturã ne-a îngãduit surprinderea similaritãþii autostereotipului etnic românesc
comparativ cu alte studii derulate la noi în anii din urmã, ceea ce sugereazã
puternica stabilitate a trãsãturilor imaginarului identitar naþional.
În ultima parte a proiectului, prin explorarea psihosociologicã realizatã asupra unui eºantion regional reprezentativ s-au reconfirmat tendinþele semnalate
în stadiile anterioare, reunite în jurul cîtorva dominante: Banatul ca realitate
interculturalã fertilã — cu scoruri ale calificãrii „celuilalt“ mai generoase decît în
toate cercetãrile asemãnãtoare desfãºurate pe eºantioane naþionale reprezentative, obþinute cu ajutorul scalei distanþei sociale a lui E.S. Bogardus; imaginea de
sine conturatã apreciativ, modelatã convergent cu rezultatele oferite de teoriile
identitãþii sociale; transformarea „celuilalt etnic“ într-un „celãlalt inclusiv“; relativizarea tezelor specifice teoriilor substanþialiste asupra identitãþii prin evidenþierea naturii precumpãnitor sociale ºi culturale a construcþiilor identitare.
Am dori, totodatã, la capãtul acestui inventar comprehensiv, sã evocãm rolul
facilitant în cîmpul cunoaºterii ºi calitatea euristicã a unor instrumente metodologice pe care le-am articulat conform scopurilor cercetãrii noastre. În primul
rînd, trebuie evocatã grila valoricã multinivelarã a lui M. Rokeach, ce ne-a îngãduit sã trasãm liniile-forþã ale unor operatori mentali specifici duratei lungi istorice, articulate în jurul unor ansambluri valorice ºi al unor verbe ontologice, precum „a fi“/„a avea“, „a supravieþui“/„a deveni“. În al doilea rînd, proba WAY, precum
ºi testul „Noi, românii, suntem…“ au dovedit cã reunesc un potenþial de
cunoaºtere considerabil, valorificabil în eventuale noi cercetãri etnopsihologice,
iar recomandãrile metodologice pe care le-am inclus în capitolele aplicative
vizeazã tocmai sporirea pe viitor a calitãþii lor diagnostice.
Dovedindu-se o realitate socialã de o extremã complexitate, imaginarul
identitar nu poate fi studiat cu mijloacele unei singure ºtiinþe. Ne-am strãduit,
de aceea, în paginile acestui proiect, sã aducem laolaltã perspective disciplinare
multiple, sã le ajutãm sã stabileascã punþi de comunicare, convinºi fiind cã în
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conjunctura epistemologicã contemporanã cercetarea subiectivitãþii sociale ºi a
speciilor sale se poate realiza numai respectînd imperativul interdisciplinaritãþii.
Peste toate, probabil cea mai importantã opþiune a lucrãrii de faþã pledeazã
pentru un exerciþiu de ne-uitare. Dacã în urma tuturor clasificãrilor ºi ordonãrilor conceptuale, a raþionamentelor ºi asocierilor explicative ne va rãmîne vocea
adevãraþilor creatori de istorie — care nu sunt doar actorii publici de prim-plan
sau reprezentanþii elitei, ci toþi cei ce compun, fie ºi din plan secund, þesutul
social —, atunci cãlãtoria noastrã nu s-a scurs în zadar. Vom înþelege, în sfîrºit, cã
povestea lor devine astfel povestea noastrã.
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Anexa nr. 1
Anexa nr. 1. Datele de identificare ale intervievaţilor şi intervievatorilor

Datele de identificare ale intervievaþilor ºi intervievatorilor

INTERVIEVAT
Nr.
crt.
1.

Nume, prenume
BĂLAN MARTIN

INTERVIEVATOR
Etnia
subiectului
Română

Data şi locul
naşterii
1907, Răchitova
(Caraş-Severin)
1931,
Goruia (CaraşSeverin
1927, Urseni
(Timiş)
1922,
Comorâşte
(Caraş-Severin)
1918,
Dimitrie
(Cetatea Albă)
1920, Ţipari
(Timiş)
1920, Satu Mare
(Arad)
1937, OţeluRoşu (CaraşSeverin)
1919, SînicolauMare (Timiş)

2.

BECENEAGĂ
TEODOR

Română

3.

BOCEANU AURICA

Română

4.

BOLOVEDEA MARTIN

Română

5.

BUBLIC OLEG

Română

6.

BUDA TEREZIA

Germană

7.

CACIC MILIVOI

Sîrbă

8.

COBILANSCHI EDITH

Germană

9.

COMLOŞAN EVA

Maghiară

10.

DOBRIN MAIA

Română

11.

GHERMAN MARIA

Română

12.

Română

13.

GOMBOŞIU
VALENTINA
HENŢ VIORICA

Română

14.

JULAN PERSIDA

Română

15.

KÖNIG FREDERIC

Germană

1910, Timişoara

16.

KURUNCZI BERTA

Maghiară

1921,
Sibiu

17.

LAURITZ GABRIELA

Germană

1929, Bocşa
(Caraş-Severin)

18.

ORNSTEIN KATALIN

Evreică

19.

M. S.

Română

20.

MAGHIARU PETRU

Română

1907, SighetuMarmaţiei (BaiaMare)
1913, Bocşa
Română (CaraşSeverin)
1920, Detroit
(SUA)

21.

MANJOV VICHENTIE

Bulgar

1933, Lugoj
(Timiş)
1927, Curtici
(Arad)
1914, Lugoj
(Timiş)
1937,
Clopodia (Timiş)
1917, ComloşuMare (Timiş)

1923, DudeştiiVechi (Timiş)
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Data şi locul
realizării interviului
Noiembrie 1997,
Reşiţa (CaraşSeverin)
Iunie 1997, Reşiţa
(Caraş-Severin)

Nume, prenume,
profesia
MAGHEŢ RAMONA,
sociolog

August 1998,
Timişoara
Noiembrie 1997,
Reşiţa (CaraşSeverin)
Februarie 1998,
Bocşa Montană
(Caraş-Severin)
Februarie 1998,
Pîncota (Arad)
Iunie 2000,
Timişoara
Martie 1998,
Timişoara

JINGA FLORINA,
teolog
MAGHEŢ RAMONA,
sociolog

Februarie 1998,
Sînicolau-Mare
(Timiş)
Septembrie 1998,
Lugoj (Timiş)
Martie 1998, Curtici
(Arad)
Iulie 1998, Bucureşti

JINGA FLORINA,
teolog

Octombrie 1991,
Timişoara
Septembrie 1998,
Comloşu-Mare
(Timiş)
Februarie 1998,
Timişoara
Februarie 1998,
Reşiţa (CaraşSeverin)
Februarie 1998,
Bocşa (CaraşSeverin)
Septembrie 2000,
Timişoara
Februarie 1998,
Bocşa Română
(Caraş-Severin)
Iulie 1991,
Comloşu-Mare
(Timiş)
August 1998,
Dudeştii-Vechi
(Timiş)

VULTUR
SMARANDA, etnolog

DORCA
ALEXANDRA, filolog
STEPAN DELIANA,
etnolog
ONICA ADRIAN,
sociolog
GAGA RALUCA,
filolog

SITARIU MIHAELA,
istoric
VÂLCAN GILDA,
filosof
VULTUR
SMARANDA, etnolog
VULTUR
SMARANDA, etnolog
TOMUŢA MIRELA,
filolog
DUMITRESCU
AURORA, sociolog
DORCA
ALEXANDRA, filolog
DORCA
ALEXANDRA, filolog
GAVRELIUC ALIN,
sociolog
DORCA
ALEXANDRA, filolog
VULTUR
SMARANDA, etnolog
JINGA FLORINA,
teolog

22.

MUNTEANU AUREL

Română

1920, Vrani
(Caraş-Severin)
1940, Besanova
Veche (Timiş)

23.

NACOV NICOLAE

Bulgar

24.

NEGREA TEREZIA (n.
PROSHOVSKI)

Germană

25.

Germană

26.

OGLINDĂ
MARGARETA (n.
WAMBACH)
PALATIN MARIA

Bulgară

27.

PETRICU STELLA

Română

28.

PISTRILĂ VIOREL

Română

29.

Bulgară

30.

SCHOLTZ
ECATERINA
SCHWARTZ OSCAR

Evreu

31.

STERIAN GINA

Română

32.

VASILICIN IOAN

Bulgară

1941, DudeştiiVechi (Timiş)

33.

VOICHIŢĂ EVA (n.
ROSS)

Germană

1927, SînicolauMare (Timiş)

34.

WIEWE NIKOLAUS

Germană

35.

WILDUC NADIA

Română

1919, Tomnatic
(Timiş)
1928, BazoşuVechi (Timiş)

1923, SadovaVeche (CaraşSeverin)
1926, Iecea Mare
(Timiş)
1919, Vinga
(Arad)
1911, Bocşa
(Caraş-Severin)
1929, Gârbovăţ
(Caraş-Severin)
1922, Vinga
(Arad)
1910, Viena
(Austria)
1935, Vrani
(Caraş-Severin)
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Iunie 1991, Vrani
(Caraş-Severin)
Martie 1998,
Dudeştii-Vechi
(Timiş)
Septembrie 1998,
Sadova-Veche
(Caraş-Severin)
Februarie 1998,
Becicherecul Mic
(Timiş)
Mai 1998, Vinga
(Arad)
Februarie 1998,
Bocşa Montană
(Caraş-Severin)
Mai 1998, Timişoara
Mai 1998, Vinga
(Arad)
Decembrie 1998,
Timişoara
August 1996,
Oraviţa (CaraşSeverin)
Octombrie 1997,
Dudeştii-Vechi
(Timiş)
Februarie1998,
Sînicolau-Mare
(Timiş)
Octombrie 2000,
Tomnatic (Timiş)
Martie 1998, Recaş
(Timiş)

VULTUR
SMARANDA, etnolog
VÂLCAN GILDA,
filosof
VÂLCAN GILDA,
filosof
CRÂZNIC MIHAI,
filosof
VÂLCAN GILDA,
filosof
DORCA
ALEXANDRA, filolog
ARDELEAN
RAMONA, sociolog
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Anexa nr. 2

Exemplu de interviu de istorie oralã

Nikolaus Wiewe (n. 1919,Tomnatic, judeþul Timiº).
Interviu realizat în 13.10.2000, în localitatea Tomnatic.
Intervievator: Alin Gavreliuc, sociolog; prima sesiune a interviului.
La interviu a participat ºi soþia lui Nikolaus Wiewe, Ecaterina Wiewe (n. 1920).
[Arareori mi-a fost dat sã am înainte-mi interlocutori care sã exprime mai intens bucuria povestirii. În pofida accidentului cerebral suferit de curînd, care o obliga sã recurgã la sforþãri teribile
pentru a putea articula fiecare cuvînt, doamna Ecaterina Wiewe ºi-a însoþit soþul în aceastã epopee memorialã cu o energie a privirii ce m-a fãcut sã înþeleg, dincolo de cuvinte, cum aceºti
oameni au putut sã înfrunte iadul ºi sã rãmînã întregi ºi senini. Cãci ceea ce rãzbate dincolo de
firul povestirii este un copleºitor instinct al vieþii care doboarã toate cruciadele întunericului istoriei.]
N.W1. Dacã era un ungur, scria ungureºte, dacã erai înainte francez, scria francezã, ºi acum nemþii
cînd au fost, au scris nemþeºte. Adicã, original e Wiewe. (pronunþã fonetic) Wiewe.
[A. G. Aºa? (notez pe o hîrtie, ºi interlocutorul meu îmi confirmã scrierea corectã a numelui)].
N.W. — Atuncea, pe urmã a fost cu Wiewet. A fost un t la ãsta. ªi pe urmã, cînd a venit nemþii, a
scris Wiewe. (îmi rosteºte fiecare literã în parte, ºi îmi aºterne pe hîrtie). Acuma mã cheamã
aºa. Înainte, strãmoºii, aºa au scris (indicã varianta cu „t”).
[A. G. ªi cînd sunteþi nãscuþi?]
N.W. În 1919.
[A. G. 1919. Am înþeles cã e vorba doar de cîteva luni distanþã: august ºi octombrie]
E.W. (vãdit emoþionatã) — Ia (echivalentul lui „da” în limba germanã), iaa.
N.W. (glumind) — Baba mea-i mai bãtrînã. („baba” rîde mocnit). Eu sunt cel mai tînãr în casã (ºi
toarnã un pahar de vin cu sifon, invitîndu-mã sã-l urmez în poveste).Tu eºti deja 81. ªi eu nu
sunt încã.
[A. G. Dumnealui e adolescentul]. (toatã lumea rîde cu poftã).
E.W. Adolescentule. Moºneagule!
[A. G. Am sã vã rog frumos sã începeþi prin a ne povesti viaþa dumneavoastrã ºi sã porniþi chiar
cu începutul. Cum a fost odinioarã? Cum a fost copilãria? Ce vã amintiþi din acei primi ani?
Tot ce vã amintiþi ºi cum vã vine-n minte…]
N.W. Pînã cînd ne pornim, vã spun eu ceva interesant.
[A. G. Da, vã rog]
N.W. Cã tata ei a fost ºapte copii, ºi tatãl lor a fost pantofar. ªi a crescut ºapte copii, din care au
fost trei femei, trei fete, ºi patru bãieþi. ªi toþi au fost în America!
E.W. Nu dintr-o datã.
N. W. Nu, nu dintr-o datã. Cel mai bãtrîn era o femeie. S-a dus cu 16 sau 17 din Haþeg. S-a dus
în… (unde a fost?)
1

Cu N.W. am prescurtat intervenþiile domnului Nikolaus Wiewe, cu E.W. pe cele ale soþiei sale, doamna
Ecaterina Wiewe, ºi cu [A. G.] pe cele ale intervievatorului.
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E.W. Philadelphia.
N.W. Aºa. Philadephia. ªi a luat pe toþi. Franz ºi Iacob, nu. Doi bãieþi nu. Dar restul toþi au fost în
America. A luat ea, ca bãtrînã. Nu a avut copii. ªi unul dupã altul a luat dincolo. Înainte de primul rãzboi mondial.
[A. G. Deci asta era înainte. Pe vremea Imperiului]
E.W. Înainte, da, înainte.
E.W. Ia, ia,
N. W. Tatãl ei a fost cu 17 ani deja acolo,… cînd era 12 ani era slugã, aici undeva, la cineva care
tãia lemne,… scînduri fãcea. ªi ãºtia tãia cu joagãrul atunci scîndura. Era unul în sus ºi unul în
jos. ªi el era jos, a tras mai uºor. ªi celãlalt trãgea. Dar tãia scîndura aºa, nu cu roata. ªi atunci,
pe cînd era slugã, l-a luat cînd era mai harnic, cu 15 ani, sau cît. ªi s-a dus. S-a dus acolo. ªi n-a
vrut sã piardã cetãþenia! Aºa a fost cu toþi care s-a dus în America. Bãnãþeni, cu gîndul sã vinã
înapoi!
[A. G. Sã facã bani ºi sã se întoarcã ºi sã cumpere pãmînt… ?]
N.W. Da, ºi care merge în Germania, vine acasã, vecinii mei, ºi atunci face casã, tot, în ordine, cumpãrã casã, aºa ºi înainte era… ºtiþi...
E.W. Am mers, am mers…
N.W. Dar acolo el a lucrat greu… eee, foarte greu…
[A. G. N-a fost uºor…]
N.W. Nuu. ªi atunci a venit acasã sã facã armatã… ºi a izbucnit primul rãzboi mondial. ªi atunci a
fost la Krakaw.
[A. G. Cracovia…]
N.W. Da, Cracovia. ªi acolo a fost prins de ruºi, dus în Caucaz… acolo… ºi a lucrat la nemþii ca
slugã… ºtii…
E.W. La nemþi, daa…
N.W. Nemþi erau acolo, lîngã Marea Caspicã.
[A. G. Da, da, erau etnici germani…]
N. W. Da, ºi ãºtia a vrut sã-l þinã acolo, cã avea copii mari ºi a vrut sã cãsãtoreascã o fatã, cã era
harnic ºi ºtia tot, ºtii… ªi el nu, nu. (rîde) A venit pe jos,…
[A. G. Din Caucaz !?…]
N.W. … odatã de albi a fost prins, odatã de comuniºti (roºii, n.ns.). ªtii, ºi cînd au auzit cã el nu-i
de aici, i-a dat drumul, ºtiþi… ªi aºa a venit… pînã acasã.
[A. G. ªi cînd a ajuns în Banat? Din nou?]
N.W. Oare cînd?
[A. G. În 1919? În 1920?]
N.W. 1919, da… cã trebuia sã fie acasã… (rîde)
E.W. Ia, 19…
N. W. … Cã altfel n-ar fi nãscut pe… doamna… (rîde ºi mai aprins)… ªi cînd a venit acolo s-a
cãsãtorit cu… maicã-sa (mama doamnei E. W. , n.ns.), ºi ea era… productul (toatã lumea
rîde… ). ªi dupã ce a lucrat mai doi-trei ani aici, iarãºi a plecat în America.
E.W. În America, daaa… (ºi priveºte cu melancolie). La sorã-sa, în America.
N. W. Cã la 17 ani a cumpãrat o casã, aºa pentru viitor, la marginea comunei ºi pe urmã sã aibã
casã cînd se cãsãtoreºte.
E.W. Sãracu’, o fost sãrac… la pãrinþii lui.
N.W. ªi atuncea s-a dus iarãºi acolo. ªi acolo ºi soacra (mama doamnei E.W., n.ns.) a fost harnicã,
ºi el a fost harnic. El a luat trei cãºi, de exemplu. Sau patru cãºi.
[A. G. Din ce-a reuºit sã adune?]
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N.W. Da. Dar iarna, de exemplu. A mers ºi atunci n-a fost injector la încãlziri centrale. Cu cãrbuni,
cãrbuni înuntru. A aruncat din casã, ãsta, în blocul cu cãrbuni, pe urmã sã fie mai scurt, pe scarã
de foc… a ieºit din geamuri ºi s-a dus în curtea cealaltã, ºi a aruncat dinuntru. Atunci s-a culcat aºa ºi atunci dupã trei ore iarãºi, hîººt… (schiþeazã gestul aruncãrii cu lopata… ), înuntru,
la patru cãºi.
[A. G. Aha, deci asta lucra el acolo, la început?]
N.W. ªi scarã, de spãlat la patru cãºi.
E.W. Na, ia… curat o fost…
[A. G. ªi asta era în Chicago, nu? Deci acolo v-aþi stabilit?]
E.W. Chicago, ia, ia…
N.W. Pãi nu toþi la Philadelphia s-a dus. Fiecare unde a gãsit.
E.W. La Philadelphia a fost sora.
[A. G. Sora lui… ªi tatãl dumneavoastrã, cu întreaga familie, ºi deci cu dumneavoastrã, eraþi
acolo… ?]
E.W. Ia…
[A. G. … la Chicago…]
E.W: Chicago, ia… ªi acolo a fost…
N.W. Na, acuma vorbeºti tu… (sugerînd, simbolic, predarea ºtafetei, cu un zimbet pe buze).
E.W. Iaaa,…
[A. G. Puteþi oricare dintre dumneavoastrã…].
E.W. Indiferent…
N.W. Eu numai am vrut, cã spun mai repede, dar ea îºi aminteºte mai bine… cînd era copil, cum
era, cum mergea la ºcoalã… cu o negrã.
[A. G. Era o negresã?]
E.W. Ia. Cel mai bun prieten a fost o negru.
[A. G. O negresã? Cum o chema, vã amintiþi?]
E.W. Asta nu-mi mai aduc aminte.
[A. G. ªi cîþi ani aveaþi pe atunci? Eraþi în clasele primare?]
N.W. 27, 19 nãscut, deci 8 ani.
E.W. Ea a fost cu mine din clasa întîia pînã la a opta. Da. Pînã la a opta. ªi seara, cînd am plecat de
la Chicago, rudele care-or fost acolo, ea a împachetat tot ce a avut, noi am suit pe tren ºi cine,
cine… mers cu mine? Pînã la New-York? Negruþa. (are o cãldurã aparte în voce). Familia sa.
Negruþa. Da.
[A. G. ªi vã amintiþi în ce cartier locuiaþi dumneavoastrã, acolo, în Chicago? Mai erau români sau
din Banat?]
E.W. Iaa, iaaa. Da, de diferite… .
N.W. Diferite. Cã America este un sat cu fiecare altul... ºi mexicani, ºi indonezi, ºi japonezi, ºi chinezi, ºi germani, ºi români…
E.W. Da… adresa unde noi am stat… mai ºtiu (are o privire mîndrã).
[A. G.Vã amintiþi? Spuneþi în englezeºte.]
E.W. (pronunþã într-o englezã impecabilã) Twenty three — forty six, Carrew May.
[A. G. Oo, deci vã amintiþi foarte bine. (zîmbim cu toþii la aceastã izbîndã a memoriei doamnei
E. W.)]
E.W: Daaa.
N.W. (ºugubãþ) Pãi cînd a venit acasã nu ºtia nemþeºte. Deci ºvãbeºte, în familie. Dar dupã scris, a
fãcut englezã…
[A. G. La ºcoalã aþi vorbit în englezã, bineînþeles…]
E.W. Numai.
[A. G. Sigur.]
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E.W. Numai, numai. Cu pãrinþii am vorbit acasã în nemþeºte.
N.W. ªi ãºtia or învãþat englezeºte cum ºtiu eu francezã, ca sã rãspundã ºi sã înþeleagã ce zice stãpînu (rîde).
E.W. Ia.
[A. G. ªi cum a fost viaþa acolo, în America? Ce vã amintiþi din acei ani?]
E.W. Nu-i rãu. Ei a luat cu poftã… ce sã vã spun…
N.W. Fiecare lunã a cîºtigat doi jughãri de pãmînt.
[A. G. Aºa ºi-au calculat ei? Cã aici în þarã valoreazã atît…]
N.W. Da. ªi au cumpãrat, ºtiþi.
E.W. Bunica era acasã. ªi au trimis bani… Era trei sute cinzeci un dolar, atuncea. La Timiºoara s-a
schimbat, acolo, unde este teatrul, strada aceea îngustã, care era pe colþ…
[A. G. Alba-Iulia? Acolo?]
N.W. Da. La capãtul, unde vine piaþa. Acolo era schimbatul, change.
[A. G. Ce vremuri…]
N.W. Da, ºi te-ai dus ºi ai schimbat ce ai vrut, ca ºi acuma.
E.W. Acuma mai este?
N.W. Nuu…
[A. G. Asta era atunci, odinioarã…]
N.W. ªtiu, cã am fost pe la liceu, ºi ne-am plimbat. La internat mergeam doi ºi doi, frumos. ªi era
ºeful, care a fost clasa a opta, înainte de bacalaureat, era la salã, era doi de ãºtia. ªi noi, cum sã
spun, din primele clase, a doua, a treia, eram la locul nostru. Altfel, fiecare vorbea. ªi cînd ei
strigau „Afarã”… Vinea directoru’, nici pîs nu se auzea. „Ce cauþi?”, io „M-a dat afarã…“ Nu
miºcam… [Directorul] a fost închis ºi dus în Germania ºi acolo a murit. El a fost director la
Banater.
[A. G. Ce liceu era acesta?]
N. W. Liceul romano-catolic din Timiºoara. Aºa am avut RT ãsta, Liceul german, catolic a fost,
Timiºoara. ªi din real, unde e Lenau, a fost la noi în, cum se spune, a dormit ºi a mîncat la noi…
cã Lenau n-a avut cantinã ºi…
[A. G. … internat].
N.W. … internat. Da, a fost pentru cinci-ºase sute de bãieþi internatul Banatium. ªi licee care au
fost cînd s-au clãdit, în 27 a început, un inginer din Tomnatic a fost care a clãdit, a fost inginerul Wolf, care a fost cel mai mare depozitar de vie din Tomnatic, a avut 30 de iughãre. A avut
acolo, afarã, unde a fost conacul lui, stiþi. Cã a cãsãtorit cu o ºvãboiacã. El nu a avut nimic, da’
ea a avut 80, ºi 40 de hectare. ªi atuncea a construit el cînd a fãcut Banatia, probabil cã a
cîºtigat sau nu ºtiu de unde, a vîndut pãmînt ºi a plantat tot cu vie. ªi s-a retras acolo.Vara a
fost aici, cu copii cu tot, este circa 200, 300 de metri afarã din comunã, în via lui. Da’ nu mai
este casã, nu mai este vie, nimic…
E.W. Nimic (pronunþã apãsat, revoltatã).
[A. G. Deci totul este pãrãsit…]
N.W. A avut — eu ºtiu cã am fost în beci — a avut patru butoaie cu 13000-14000 de litri un butoi.
Un vagon jumate’ un butoi. Tot au pus [comuniºtii, n.ns.] la taracotã. Au tãiat la circular ºi…
la taracotã, cã n-am avut vie. Au distrus via, ºi atunci nu mai trebuia butoaie. ªi atuncea jos
cercu’, ºi au avut lemne… ºi a fost de stejar, cum se spune [pronunþã în germanã, n.ns.], stein
eiche, stejar de piatrã, trebuia sã fie. Excelent. ªi pentru butoaie trebuia sã gãseºti ãsta care
n-are noduri. Astea au fost scumpe.Tãiai trei-patru pomi ºi nici nu gãsea o goagã de el.Tot a
distrus! (exclamã mîhnit). ªi a fost uºor de fãcut ferma atunci. A fost ãsta, cum îi spunea el,
Mîzgãreanu, aºa îl chema, specialist, cum se zice la ministru… , care are un adjunct lîngã el,
care…
[A. G. … secretar de stat… ?]
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N.W. Nu secretar de stat (zîmbeºte de ignoranþa mea), nu titlu… care fãcea…
[A. G. … consilier…]
N. W. Consilier. Daa, consilier. ªi Mîzgãreanu era consilier din Bucureºti, ºtiþi. Era aici. Numai o
întîmplare sã vã spun. Cã toþi coloniºtii care au fost ºi bãºtinaºi au avut 1200 de hectare de
vie ºi circa 300 de cãºi pentru sezonieri, muncitori, cã n-a avut muncitori atît Tomnaticul. Cã
în Tomnatic nu a fost oameni sãrac! Sãrac a fost ãsta care n-a posedat pãmînt. Dar casã a avut,
ºi atelier a avut ºi era meseriaº. A fost vreo 150 de meseriaºi. Mecanici, dogari, ãsta…, cum se
spune, tinichigii…
[A. G. Asta era în anii 30–40, ce-mi vorbiþi dumneavoastrã?]
N.W. Da, exact. ªi în 45 mai exista.
[A. G. Deci pînã prin 45? Pînã la venirea comuniºtilor.]
N. W. Da, ºi atuncea a venit Mîzgãreanu ºi a înfiinþat ferma, cu un inginer ºi cu un scriptolog. El
s-a… înjurat ºef-contabil. Nu ºtiu ce era… mai mult ºef, decît contabil. ªi era atunci ãºtia care
a primit pãmînt. Ãºtia era garda lui ºi 20 de jandarmi, care apãra, ºtii, dacã e revoltã sau ceva.
E.W. Da’ n-a fost…
N.W. Na.Vine acolo, ºtii, ºi „La zece cãºi ne trebe“, discuta ei, ºi ãsta… „uite, casã mare are acolo,
are grajd pentru cai, ãsta ºi ãsta”, zice „cutare, cutare”. Ãsta nota numai atuncea. ªi primarul.
Adicã nu, cã primarul nu ºtia sã scrie (fac haz de necaz). Atunci notarul nota ºi… a doua zi am
primit o hîrtie…
E.W. Da.
N.W. … hîrtie cu… ãsta (vãdit încurcat, are un lapsus)…
[A. G. … o înºtiinþare…]
N.W. … Da… ãsta, consilierul cu primãria a „hotãrît sã pãrãsim casa în timp de 24 de ore,…
E.W. … Aaaa… (jeleºte mocnit).
N. W. Nu avem voie sã luãm cu noi nimic ce aparþine de agriculturã, decît recoltã ºi mobilierul.
Nici n-a spus unde ne duce. Atuncea socrul a lãsat casa sã punã douã, ãsta, cum se spune (iar
memoria refuzã sã-i actualizeze cuvîntul), ãsta… coloniºti, ca sã nu capãtã dincolo, noi… da, ºi
ea s-a mutat la noi… El a venit coloniºti la noi, ºi las casa toatã. ªi atuncea totuºi a primit ºi
acolo coloniºti! În fiecare casã a primit! „Pãi i-am lãsat, nu-i nimic, aveþi camere destule”.
[A. G. Cînd a fost asta? La sfîrºitul anilor 40?]
N.W. În 45…
[A. G. Imediat dupã rãzboi, aºadar…]
N.W. Daa.
E.W. Ia, iaa.
N.W. Atunci eram expropiat de tot, ºi pãmînt, ºi casã, ºi masã… ºi asta… era blocat pentru datorie nemþii ce-au stricat în România.
[A.W. Deci ãsta era „motivul” pentru care…]
N.W. Motivul… Da’ pe urmã totuºi a lãsat sã stãm înuntru. Da’ ne-a scos afarã pe urmã.
[A. G. ªi cum v-aþi descurcat în condiþiile astea?]
N.W. Pãi cum am putut.
[A. G. Aveaþi o gospodãrie atît de mare ºi dintr-o datã…]
E.W. Ia, iaa (cu jale).
N.W. Fiindcã era pãmîntul de la coloniºtii care au primit al nostru. Exact a primit unul aicea unde
era canalul, ºi am început cu zarzavat, care e puþin, culturã complicatã ºi zarzavat pe tot. ªi a
venit. Habar n-avut cum sã face zarzavatul. A ºtiut numai „ce-mi trebuie, iau cel mai aproape”.
[A. G. ªi aþi închiriat pãmîntul care odinioarã a fost al dumneavoastrã?]
E.W. Iaaaa.
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N. W. Da, ºi el a stat în cîrciumã ºi a bãut… chiria pe care a primit-o. Unii au venit atunci ºi au
închiriat la trei-patru. Io am avut noroc cã totuºi a închiriat numai mie, dar la alþii… s-au întîlnit trei patru nemþi, acolo, la arat: cã „ªi eu!”, „ªi eu am plãtit!”… .Plata pe loc. Jean cote, banii
jos, nu în toamnã.
[A. G. Cine erau aceºti coloniºti? De unde veniserã?]
N.W. Erau odatã toþi care erau în vile. Ãºtia au fost normali, cunoºtea stãpînul lor, ºi aºa mai departe. Ãºtia era mai civilizaþi. Da’ atuncea a adus, ºtiþi, odatã, primul val, a fost ºi basarabeni, care
în timpul rãzboiului erau deja veniþi, ºtiþi… Dar au stat ºi ei aicea, ºtiþi. Din Moldova a fost, la
mama a stat o familie, un profesor din Iaºi… care…
E.W: A fost aºa,… pritenos, cum sã spun… .
N.W. Da, da. Ãºtia care au venit în timpul rãzboiului…
[A. G. Erau oameni nãcãjiþi…]
N.W. … care-au fugit voluntar de acolo. Cine-a fugit voluntar de acolo? Un haimana nu. ªi aºa cã
oameni inteligenþi, care socotea sau gîndea cã stau aici departe, pînã cînd se trece, ºi a rãmas
aici… Da’ pe ãºtia i-a luat atunci cînd ne-a dus la Bãrãgan (rîde amar). ªi românii ãºtia, cã erau
„duºmanu’ comunismului”, d-aia a fugit… Ai, iaa… ªi atuncea ºi ei [cei care au înfiinþat ferma,
n.ns.]... ne-a dat afarã, ºtiþi. Erau 25 de tractoare la particulari. Le-a expropiat toate tractoarele. Au avut 25 de tractoare deja. Ãsta, cum se spune, SMT a fost gata, ºtii. Pe urmã a exploatat… era un meseriaº… la 25 de tractoare, trebuie sã fie ºi un atelier cu strungar ºi a confiscat ºi ãsta. „Tu eºti al satului, da’ eºti imediat ºi ºeful atelierului”. ªi toþi ceilalþi mecanici a dat
lui în primire. ªi tractoriþa a parcat acolo, în curtea lui. ªi el lucra pentru stat.
E.W. Asta… trebuie, aºa e…, sã înþelegeþi…
N.W. Ei, nervii… trebuie sã… Trebuie sã fi trãit, asta-i povestire, povestit.
E.W. Ai, ai…
N.W. ªi de ascultat, îi ascultat. Dar sã fii în cauzã. ªi atunci în Bãrãgan, cînd ne-a dus… „Unde ne
duce? În Rusia?”… nu ne-a spus cã ne duce în Bãrãgan. Ãºtia nici nu ºtiau unde ne duce.
[A. G. Cînd s-a petrecut asta, în 52?]
N.W. În 51. Prin 15 iunie, sau cînd era asta…
E.W. Ia, iaa, iunie…
N.W. 21 iunie.
[A. G.V-au anunþat de pe-o zi pe alta?]
N.W. Pãi a venit, a bãtut la geam. ªi în uºã. Buum, cu ãsta, cu arma. Bum, bum (ºi relateazã miºcat,
la timpul prezent, cu un glas apãsat, brutal, atunci cînd reproduce vocea militarului, ºi palid cînd
redã propria voce). „Ieºi afarã! Cine eºti?”… O lanternã. „Pãi… îs Wiewe”. „Buletinul!“, ºi a
þinut imediat buletinul. „La cine loc domnii?” „Ãsta-i socrul meu”. „Unde e?” „ Pãi în camera
cealaltã.” „Sã vinã aici!”. Am stat atunci toþi aºa dezbrãcaþi aicea. Ei, cu arma automatã, doi stãtea aºa, ºtii, ºi unul controla cu lanternã, ºi ãsta… ºi pe urmã a luat hîrtia: „Ordinul numãrul
cutare… cutare, pregãtiþi în timp de… 12 ore, puteþi lua o cãruþã de… ce se poate încãrca
pe o cãruþã. ªi vã prezentaþi la garã”. ªi a lãsat imediat o santinelã acolo. ªi mai departe. Cã a
fost atunci trupe, trupe complete aici. Satul era încercuit. Ofiþeri, subofiþeri, colonei, ºi tot era.
Regimenþi întregi mobilizaþi ºi toate comunele erau îngrãdit. Sã nu iasã, sã nu fugã. ªi a avut
ordin sã tragã, în plin. Nu avertisment.
[A. G. Cîþi au fost obligaþi sã plece din comunã?]
N.W. Din Tomnatic au fost circa 500 de familii.
E.W. (cu jale) Ia, iaa.
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N.W. Pãi erau fiecare familie cîte trei, patru, cinci persoane. Copiii. ªi atuncea ãºtia nu or mai avut
lucrãtori la fermã. ªi atunci s-a distrus via (e o mîhnire aparte în vocea lui). Cã imediat a dat
la micul proprietar în jumate. Ei n-au dat nimic, nici piatrã vînãtã, nici lucrare… tu trebuie cu
caii sã prãºeºti tot, ºi în toamnã vin ei ºi apreciazã: „Aici iese un vagon din iughãrul ãsta, cinci
mii de kile le duci la Wolf”, unde am spus, vila cu treizeci de vagoane. A fãcut staþie de presã
acolo. ªi în comunã vreo 50 de beciuri care erau cu 3–4, cu vreo 6 vagoane de butoaie, tot, a
confiscat. ªi ne-a dat afarã. ªi atunci acolo au umplut. Astea erau beciurile lor. ªi cãºile lor.
Grajduri. Era cai. Trebuiau numai 20 de cai pentru mai tîrziu, cînd vine ºefii, s-a aglomerat. A
fost 20 de cai, 10 angajaþi pentru conductori… erau regele, regina în Anglia, au lãsat ei înuntru. Proaspãþi stagiari de la facultate, fiecare au primit diplomã, cã n-au avut destui ingineri.Toþi
au venit ºi ºtia sã scrie numai’… ºi restul „neamþule, învaþã-mã!”. ªi vechii nemþi au prefãcut
brigadieri! La 300, 400 de hectare un vechi paur a pus brigadier. Ãla a primit un salar ºi a fost…
încol… controlat de ãsta, dar trebuiai sã-i spui „domnu’ inginer, cã trebe sã facem aºa”. „Da,
faceþi atunci aºa”. Era venit proaspãt de la… ãsta. Directoru’ care acuma, a venit la mine, eram
ºef de grãdinã. Prodan, care astãzi e director.Vine unu’ tînãr, fac apel… am avut 200 de oameni,
100 de hectare pentru export. Era 60 de hectare de roºii care era numai pentru export. Era
2 hectare de rãsadniþã numa’. ªi atuncea vine ãsta: „Care este domnul Wiewe?”. Unul cu bicicletã, unul slãbuþ, blond. „Pãi eu, de ce?”. „Eu sunt inginerul Prodan ºi m-a trimis domnul director Berlian la dumneavoastrã”. „Da’ pentru ce?” „Pãi sã mã împãrþiþi, aici, la lucru”. Pãi ce sã
fac cu ãsta? Avea vreo 60 de kilograme, aºa… Acuma are 80 (rîde). „Pãi, zic, domnule, du-te
ºi… faci… vezi grãdina… ”, cã era de la Tomnatic pînã la Vizejdia. „Ai destul de vãzut. Doar ai
învãþat carte”. Seara, cînd vin la raport, cã în fiecare searã trebuia sã vin la raport… directoru’… Ãla cînd juca biliard, zice „Sã mai aºtepte”. De multe ori am venit — dimineaþa am plecat la ora 5, m-am sculat, muncitori, am sdrobit toatã ziua cu mîncare rece, veneam acasã, nu
puteam sã vin acasã cã la ora opt trebe’ sã dau raport — el juca la Reisse, la restaurant biliard,
cu alþi comuniºti, ºtiþi, ºi atunci „sã mai aºtepte, vin imediat”. Atuncea la poartã era un neamþ,
paznic, zice: „Inginerul a spus, Berjan, sã nu pleacã nimeni”. Noi eram vreo 20 de brigadieri.
Era 3000 de hectare pãmînt, nu? Fiindcã a fost 1000 de hectare vie, ºi fructifere, ºi ãsta. „Sã nu
pleacã nimeni, el vine”. Noi am stat cu geantã la subþioarã, cu raportu’.Venit atuncea pe la 8:
„Hai înuntru!” Toþi înuntru, stat. „Ei. La cultura mare?” Roth începe: papîla, papîla, ce-a fãcut în
ziua respectivã. „Dar mîine te duci la magazie”, sã te serveascã alt neamþ, ºtiþi. Era Schleiner
ºef la magazie. ªi atuncea zice: „Cutare la grãdinã”. Habar n-a avut el. Zice „Vie nu-mi trebe’,
culturã mare”, acolo e grîul ºi porumbul ºi am timp sã joc biliard… nu-mi bat capul de vie…
[A. G. În ce an era asta?]
N.W. Pînã prin 60. ªi atunci l-o mutat la Teremia, ºi la Teremia s-o gãsit nereguli ºi au fost sã-l închidã.
Atuncea am avut o echipã cu care s-o fãcut degustare vinuri. ªi m-a invitat ºi pe mine, fiindcã
am avut totdeauna vin bun. Ei n-au avut vie, dar fiecare a cumpãrat vinul de unde a ajuns mai
bun. ªi eu am adus din producþia mea. ªi am avut numa’ odatã premiul întîi, cã ei au adus ºi din
Franþa, ºi din toate pãrþile, ºi a expus.Turnat în altã sticlã ºi expus. ªi erau atunci directoru’ de
la fabrica de sticlã, unde Bega se izvorãºte… na…
[A. G.Tomeºti?]
N.W. … Tomeºti. ªi ãla a venit cu… fãcut ãsta, tot, pe contul statului, ºtii. ªi am ºi acuma: „Premiul
întîi, scria, de la expoziþia cu degustare vinuri bune, nu, de la Comisia de degustare de vinuri
bune”, ºi a fost iscãlitura la toþi.
E.W. ªi astea sunt prieteni bune…
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N.W. Pãi ºtiþi cine era? Era ºeful de la Petroleum, directoru’, din tot Banatu’. Atunci era ºeful contabil de acolo. Atuncea era directoru’ de la Kandia. Directoru’ de la UMT, ºtiþi.Toþi directori.
ªi atuncea alþi directori, ingineri care lucra la petroale, ºtii. Primarul din Ghiled, ºeful de miliþie
din Ghiled ºi toþi îi mari, ºtiþi. ªi eu eram totdeauna moº Wiewe la ei, cã eu eram mai bãtrîn,
da’ eu eram 60 de ani, nu eram moº atunci (rîde, împreunã cu soþia). Zici „tatãl tãu e moº, nu
eu sunt moº”, „nici nu pot sã-þi fiu tatã”. Era, 60 de ani, ºi el era cam 35-40, „nici tatã nu pot
sã-þi fiu”. ªi cînd era ºeful de finanþe din Banat, era acolo. ªi astãzi mai trãieºte, mai vine pe aici.
[…]
Serviþi, vã rog? (ºi îmi oferã un nou pahar de vin limpede)
[A. G. (avînd perspectiva reîntoarcerii cu maºina spre Timiºoara, încerc sã-mi ponderez entuziasmul de degustãtor) Puþin sifon, vã rog. Mulþumesc.]
N. W. Trebe’ ºi un cub de gheaþã. (am în faþa mea un pahar de vin dulce-amãrui, roºiatic, rece ºi
îmbietor)
[A. G. Dacã ne întoarcem puþin în timp, la acei ani frumoºi…]
E.W. Ia, iaaa (tresare la cuvîntul „frumoºi”).
[A. G.… din perioada interbelicã. Cînd v-aþi întors din America, aici, cum a fost? Aþi putut sã cumpãraþi pãmînt?]
E.W. Aa, asta a fost deja…
N.W. A cumpãrat 54 lanþuri de pãmînt.
[A. G. (probabil un act ratat: vãrs paharul cu licoarea rubinie pe masã… ) Iertaþi-mã (adaug descumpãnit)].
E.W. Nu-i nimic, nu-i nimic (domnul Wiewe îmi reface degrabã conþinutul paharului).
[A. G. Mulþumesc]
E.W. Fãrã îngheþatã nu e bun (ºi îmi adaugã cuburile de gheaþã).
N.W. Cã e plin ºi se aºazã gazul.
[A. G. (stînjenit) Îmi pare rãu.]
E.W. Ei, asta-i nimic. (depãºim „impasul” cu zîmbetul pe buze)
[A. G. ªi au putut, aºadar, sã cumpere pãmînt mult?]
N.W. Pãi am spus, fiecare lunã, din leafã…
[A. G. Doi iughãri…]
N. W.… doi iughãri, da, n-a trimis odatã, a cumpãrat cinci-ºase odatã, ºi… s-a putut trimite bani
din America acasã.
E.W. A fost, cum sã vã spun… pãmîntul cel mai bun nu se putea… Nu fiecare a vîndut ceva bun.
N. W. Aceºtia care a avut aproape de comunã a fost oameni bogaþi, bogaþi, ºi ãºtia n-a vîndut. A
vîndut cel care era semi, care a lucrat prost, care a avut slugi ºi care trebuia sã plãteascã ºi
impozit ºi recoltã ioc, ºi atunci a vîndut un iughãr de pãmînt. Ãºtia au fost majoritate copii de
bani gata, de la þãrani bogaþi. ªi ãºtia cînd a cãzut… la fel ca cineva care învaþã acum sã înoate
ºi-l arunci în bazin.
[A. G. ªi în acei ani cum era viaþa în Tomnatic? În anii 30?]
E:W. Cum sã vã spun. A fost normal. Cum îi la þarã. Unii au lucrat mai mult, unii mai puþin, dar a
fost normal, ai putut sã cumperi, ai putut sã exiºti, a fost normal.
N.W. Nu exista sãrãcie sau sã nu cumperi ceva.
E.W. Nu, nu.
N.W. Sau sã aibã greutãþi cu mîncarea, sau haine, sau ceva.
E.W. Nu! Nu! Nu!
N. W. Poate cã nu s-a permis sã facã un chef, ºtii, ºi astãzi „plãtesc eu”. Mai erau ºi din ãºtia, ºtii.
Care a studiat la Paris ºi venea acasã…
E.W. Rar, rar… ia…
N.W. … da’ toþi de bani gata. Ca Michael...
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E.W. Eeh (surprinsã), sãracul… a fost copil bun…
N.W. A fost… prietenul tãu… (rîde pe înfundate). Erai în gaºcã. (ciocneºte, ºi mã priveºte cu înþeles).
E.W. Io… ia…
[A. G. (ºoptesc) ªi cum v-aþi cunoscut?]
N.W. (rîde deschis) Ia uite-l!
E.W. (rîde ºi îºi priveºte cu tandreþe soþul)… Aaa..
N.W Ea o fost de douã ori logodit, ºi eu de douã ori. ªi am avut un prieten care o fost de trei ori
logodit. Cã rãzboiul o fãcut în aºa fel cã nu o mai ajuns…
E.W. Eu…
N.W. Na… povesteºte…
E.W. Eu am fost mãritatã. Noi am fost… cum sã spune…
[A. G. … într-o gaºcã… (toatã lumea rîde)]
E.W. … prieteni, na.
N.W. (moralist) Eu am fost logodit, ºi ea s-a cãsãtorit deja, ºtiþi.
E.W. Ia, ia…
N.W. Am fost la nunta ei (rîde cu poftã), ºtii. ªi ne-am dus în rãzboi ºapte ani, ºi pînã cînd am venit
acas, bãrbatul ei a fost mort ºi… logodna mea s-a rãcit, în cei ºapte ani de zile. ªi noi ne-am
simpatizat înainte.
E.W. Noi am fost întotdeauna aºa (ºi deseneazã cu mîna semnul unei legãturi)…
N. W. Numai era la ºvabi ãsta: „Ãsta are mult pãmînt, trebuie sã fie unul cu mult pãmînt”, ºi eu
eram mai… cu pãmînt mai puþin, nu? N-a fost tatãl în America (ºi priveºte cu înþeles spre soþia
sa). Ei au avut noroc, cã amîndoi au fost slugi, da’ a mea a fost aicea, ºi al ei s-a dus în America,
asta a fost diferenþa. ªi atuncea noi ne-am cãsãtorit.
[A. G. Cînd era asta? Imediat dupã rãzboi?]
N.W. În 47. Eu am venit în 45 acasã, pe 15 iunie, am trecut graniþa româneascã ºi am venit. „Fugi
de aici (pronunþã în germanã), cã vã duce pe toþi în Rusia!”. „Stai, domnule, eu trebuie sã mã
prezint. Am aicea de la graniþã, mîine trebuie sã mã duc la comisie, la Arad, înapoi. ªi zic, trebuie sã mã prezint”. ªi m-am dus la jandarmerie ºi m-am prezentat. „Am luat notã, zice”. Da,
cã altfel, mã þinea el imediat, cã „trebuie sã merg la comisia de triere la Arad”. „Dimineaþã, la
9, sã fii acolo”. ªi acolo a fost un comunist vechi, un poliþist, un ºef din Arad, ºi de la graniþã
un ºef, stãtea la geam, ºi curtea era plinã de ãºtia care s-a întors din Germania. Imediat bãga
la curte. ªtii. ªi atuncea ai intrat cu acte, ce ai avut. ªtii. ªi între timp, pãrinþii mei în acte au avut
scos deja de la… de la popã cã sunt… francez. Cã nu sunt neamþ, ºtiþi.
[A. G. Da, da, aºa au scãpat mulþi atunci în Tomnatic].
N.W. Cã nu le-am spus cã am fost la armata germanã. Zic cã am fost fugit. Nu putea sã dovedeascã.
„Uite, sunt acte aicea, cã am lucrat la organizaþie, pentru alimentat trupe ºi diferite lucruri”.
De exemplu, în Rusia trebuia sã mutãm linia cu 25 de centimetri mai akana, cã ruºii au cu 25
de centimetri…
[A. G. … mai late liniile…]
N.W. … mai late. ªi n-or încãput vagoanele noastre. Atunci trebuia sã mute o linie mai încolo, ºtiþi.
Cã trupe au fugit aºa repede dupã ruºi, cã n-a putut sã ducã muniþie ºi alimente. Cã într-un an
a ajuns pînã la Doneþk, nu?
[A. G. Pe unde aþi fost în rãzboi? Am înþeles cã aþi fost pe amîndouã fronturile?]
N.W. Da.
[A. G. Pînã unde aþi ajuns?]
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N.W. Am început la Prut. ªi de la Prut pînã la Stalingrad… Am mers Prut-Odessa, Odessa-Krivoi
Rog, Krivoi Rog-Donbas, trecut Donul, Donbas, prin stepa Calmuciei, în Stalingrad. În
Stalingrad am stat vreo trei luni, acolo nemþii a luptat, ºi noi am þinut cercul dinuntru, italieni,
români… .
[A. G. … maghiari…]
N.W.… da, ºi maghiari. ªi înuntru a fost nemþii, care a fãcut pumn tare acolo. Din casã în casã, ºi
aºa. D-aia a fost ºi prins ei. Ruºii ne-a gonit pe noi, italienii a fugit, ºi care nu a fugit din drum
i-a prins. Noi numai care-am fost mai în urmã, noi am fost ateliere. Am lãsat toate tunurile
acolo, un singur tun am salvat (rîde), ºi am retras în stepa calmucã pînã la Elista. ªtiþi unde-i
asta? Elista? În centrul calmucilor, acolo e o stepã… este sute de kilometri încolo, este decît
iarbã. ªi calmuci din ãºtia, ºtii. Pe cai mici, ºi fãrã ºeauã ºi ãsta. Da. ªi ãºtia au fost certaþi cu
ruºii. ªi ãºtia a fost norocul nostru. Ei s-au dus sã vadã cã unde-s ruºii, ºi ne-a comunicat, ca sã
ne ferim noi, ºtii? Cînd n-am avut infanterie, nici tunuri, noi, atelierul sã mergem cu baioneta,
sau ce? ªi am retras, retras, pînã cînd… (ezitã sã numeascã)… într-un loc acolo, sã-i zici… sat.
Vreo trei-patru cãºi ºi asta-nsemna satul! ªtii? Acoperit cu…
[A. G. … trestie?]
N.W. … trestie nu era pe-acolo. Paie! ªi ãsta am dat la caii noºtri. Da’ în primul an toþi caii care
am avut din vest a murit. ªi atuncea am rechiziþionat…
[A. G.… de la localnici?]
N.W. Nu, cai, nu… Am rechiziþionat… camile. Cã caii lor localnici a fost ponei, din ãºtia. Camile!
Cã ãºtia erau la roatã de apã, de la ºaptezeci-optzeci de metri mergea camilã ºi a tras apã.
Toatã ziua unu’ stãtea, cã era mai leneº sã fugã pe jos pe oiºte, ºi dãdea în camilã (zîmbeºte).
ªi ãsta a dus gãleþi ºi acolo bea ºi oameni, ºi oi, ºi toþi acolo.
E.W. Eii, ooh (a jale). Asta-i rãzboi!
N. W. (jovial, totuºi, în contrast faþã de soþia lui) ªi iarna a fost viscol, a pus un strat de zãpadã, a
topit ºi a fãcut fîn atîta (aratã pînã la genunchi). ªi cine o mîncat verde, n-a mai vãzut altcum,
alt fîn. Numai uscat. ªi atuncea a pãscut uscat. Sau a tãiat, unde a fost colectiv de vite, au tãiat
ei cu coase ºi a strîns pentru varã. ªi în iarnã, iarãºi în toamnã, cã acolo n-a ploat. Acolo n-a
plouat decît crivãþ.Vîntul fiecare zi a flîndurit… ºi atunci ne-am retras pînã la Rostov...
[A. G. Pe Don…]
N. W. … da, la vãrsarea Donului, da. ªi acolo am mai avut un tun cu patru camile. ªi era chiar în
30, în Silvester, era o zi …uite, anul nou, cum sã zice… înainte de anul nou, o searã… ?
[A. G. (mã predau, nu ºtiu sã identific exact)]
N.W. Ei. I-a uite! Cum îi spune?
E.W. Nu, da’ ce este dupã…
N.W. (cãutãm sã lãmurim) O searã pînã la 12… bal, ºi… cum îi zice? La 31 decembrie?
[A. G. (timid)… revelionul?]
N.W. ºi E.W. (deodatã, eliberaþi, exclamã) Revelionul!!
[A. G. (respir uºurat). Aºa, aºa…]
N.W. A fost chiar revelionul, cînd mergeam spre Rostov. Dar era acolo stepã mare, de cinci, ºase
sute de kilometri pãtraþi, ºi am gãsit doi cãºi acolo, calmuci ºi acolo, ºi mai un grajd mic. ªi ãºtia
nici n-am putut sã vorbim cu ei. Ãºtia mînca carne de cal.Tãia calu’ ºi fert ºi stãteau ºi aºa cu
picioarele, în jurul focului (indicã o posturã orientalã), cã atuncea era iarnã (vorbeºte încet,
încordat, iar cu ochii rememorãrii contemplã evenimentul trãit acum o jumãtate de secol). ªi
într-un cazan, o bucatã de carne cal, ºtii… ºi ei tot cu lingurile de lemn, toþi din cazan. ªi calu’
era la minus 20 de grade, afarã în zãpadã. ªi cu piciorul cãuta dupã iarbã, dupã fîn.
[A. G. Acesta a fost revelionul 43 spre 44?]
N. W. Nu, 42 pe 43. Cã în 41 noi am înaintat pînã în 42, pînã la Stalingrad, ºi atuncea, în toamnã
ne-or gonit, gonit, gonit… pînã în primãvarã, cînd am ajuns acasã. ªi la Don am trecut acolo
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podul. Adicã înainte, la Rostov, eu eram bucuros… Cum am mers noi mai departe? Cã acolo
nu erau drum. Erau comandantul plutonului, ºi ãsta ºi cea a mai fost… din ce a rãmas din regiment. Era acolo cãpitanu’ ºi ãsta ºi ãºtia luat un bãºtinaº. ªi i-a arãtat pe hartã: „Uite, tu trebuie sã ne duci pînã acolo, alfel uite… cu arma… .Te împuºcãm”. ªi ãla ne-a dus. Doi-trei am
luat noi de ãºtia. Starosti de-acolo, care erau ca primaru’, ºtiþi. ªi ãla ne-a dus pînã acolo ºi am
dat drumu’, ºtiþi. Atunci alþii pînã acolo… ºtiþi, cã unde umblam noi acolo, cã n-ai vãzut o roatã,
a fost zãpadã în iarnã ºi ãsta, la 50 de kilometri o fost mai un catun. Nu? ªi nu era aici unde
vezi pe pãmînt unde-a mers cãruþe sau ceva… Nimic nu era.
[A. G. Cine era în compania dumneavoastã acolo? Erau doar români de etnie germanã?]
N.W. Erau germani ºi erau unguri, numa’ nemþii ºi ungurii au fost „calitatea a treia”, n-a avut voie
sã avem graduri. Cã asta a fost în timpul lui Carol. Am dus, încorporat, ºi eram comandant de
tun, ºi cînd ne-a deplasat pe front, aicea, doi ani am luptat pe front cu unguri. Fãrã luptã. Am
fãcut tranºee, ºi cînd vin unguri… facem la Ineu ºi la… Criº, acolo, ºtiþi… Acolo am fãcut
tranºee cînd vine unguri ºi trebuie sã retragem, aicea linia doua…
[A. G. Asta pînã în 1940, cu Viena?]
N.W. Asta în 1941, cînd era cu Viena, da. Atunci Carol a fost… declasat, ºi a venit… (ezitã)
[A. G. … Antonescu…]
N. W. Da, Antonescu. Da’ atuncea noi am fost deja în post, ºtiþi. Noi nu mai reluat. Nu am mai
avansat. Am avut de exemplu doctor. A fost fruntaº doctoru’.Tot timpul. În Germania a fãcut
doctorat la Bonn. ªi a venit acasã sã nu piardã cetãþenia. Sã facã armatã, ºtiþi, ºi pãrinþii erau
aici, ºi fraþii erau aici. Cã dupã ce vine acasã… a fost logodit în Germania cu o fatã. Zice, „Vin
acas’, fac asta ºi mã întorc”. ªi s-a dus la armatã ºi l-a prins rãzboiul! Ca ºi mine! (rîde aparte)
ªi atunci i-a tãvãlugit acolo… el a fost fruntaº, ºi doctoru’ regimentului a fost cãpitan. El trimitea, cã ºtia mai bine decît el. El a stat cu colonelu’, cu comandantu’, totdeauna a stat la taifas,
sã-l aibã prieten, ºtii. ªi eu eram conductor fãcut la el, de la comandant de tun am fost conductor cu cai.
E.W. Aie, aiee (jeleºte).
N.W. ªi atunci noi am fost împreunã, ºtiþi. Eii. Dar am trãit ca fraþii, noi doi, ºtiþi. Nu cã eu am fost
conductor ºi el doctor ºi asta…; ºi era de aicea, din Sînpãtru German. Pãrinþii lui erau directori de ºcoalã, ºi alt frate era învãþãtor la Lovrin, ºi el a studiat doctor în Germania, ºtiþi. Na.
[A. G. ªi deci revelionul 43 v-a prins pe Don?]
N.W. Pe Don, da’ cum! Noi eram înainte de Rostov, ºi vedem: „Auu, arde, cu foc, cu tras… ” cu
arme ºi cu rachete ºi cu ãsta… „Ce-i domnule? Ruºii intrat acolo!”. Pînã cînd noi am mers
încet pînã la margine… ºi „Nuuu. Îi Anu’ nou ºi nemþii trag de Anul nou!”
[A. G. Cu artificii!…]
N.W. Artificiile! (rîde exuberant, umple din nou ºi ciocneºte paharul) ªi noi am crezut cã ruºii…
Am stat acolo pînã dimineaþa ºi atuncea am plecat… Tot am stat, am stat în iarnã, afarã. Învãluit în pãturã, ºtii, dormea fiecare pe unde a putut, ºtii? Na, ºi atunci am mers mai departe spre
Mariopol. Asta-i lîngã Marea Neagrã, spre Odessa, dar la margine… mai încoace este…
Mariopol. ªi acolo, cînd am trecut Donul mergea podul înspre sus ºi era gheaþa alunecatã…
Cum se spune în româneºte?…
[A. G. … Da, era gheþuº…]
N.W. Da, a ploat ºi a îngheþat, ºtii? ªi camilele care am mai avut, cu un tun, ºtii, a mers ºi a cazut…
(povesteºte ascendent… glasul i se înalþã progresiv), ºi una, alta a cazut, ºi tot, ºi tunurile ºi tot
ºi a cãzut în Don! Asta a fost ultimul care am lãsat… (rîde straniu, privindu-mã)… patru camile ºi ultimul tun. A cãzut înuntru. ªi atuncea am mers aºa… fãrã arme, fãrã nimic, pînã la
Mariopol. În Mariopol, nu, atuncea zic „Aicea ce sã fac, ce sã fac aicea?” Nimic… ºtiu nemþeºte
ºi ãsta, ºi eram atunci… ãsta, conductor la… ãsta, la administraþie, care avut ladã, cu toate…
scrisorile ºi ãsta, unde era ºi bilet de trimitere în delegaþie…
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[A. G. … curier…]
N.W. … da, curier ºi… adicã hîrtiile era numai. ªi era plutonier major care þinea. ªi eu eram conductor. ªi am vãzut cu acte cînd el lucra acolo… are ºtampilã. ªi am luat ºtampilã ºi un act din
ãsta (rîde destins acum), ºtii? Da’ n-am avut stilou sã scriu! Atunci m-am dus în Mariopol pînã
cînd am gãsit cantina de aviatori. (urmeazã în ºoaptã) Zic mã duc înuntru ºi împrumut un stilou ºi fac o delegaþie în þarã (hîtru)… ºi stampilã am avut, pun ºtampilã (reface energic gestul,
ºtampilînd imaginar „delegaþia”), iscãlesc, „Pleºianu, comandantul regimentului”… Era fãrã
scris, cu puncte puncte, eu am scris ºi… am fãcut delegaþie dupã piese de tun! ªtiþi? M-am trimis în delegaþie…
[A. G. (glumind) Da’ tun nu mai aveaþi!…]
N.W. (rîde) ªi am intrat înuntru ºi numai ofiþeri. ªi acolo, cînd intrã, am salutat „Herr Haupmann,
bitte schön… (ºi urmeazã o relatare scurtã în germanã)… ”. ªi atuncea era mesele de scris,
ºtii. Ei stãtea acolo deja de mai mult. Na. ªi zice: puteþi sã scrieþi, dar asta nu, asta nu. ªtia.
Românii seee… (ºi face cu ochiul… ). (rîdem cu toþii). ªtia, cã eram în haina româneascã. ªi
atuncea am luat ala care mi-a dat ºi scriu „Soldatul Wiewe Nicolae, trimis în delegaþie pentru
piese de tun, în þarã, la Bucureºti” ºi ãsta… ºi iscãlesc „Pleºianu, Pleºianu… ” Aºa. Pang. (face
gestul ºtampilãrii). ªi ãla stã dupã mine, se uitã ºi… trage ãsta… (se amuzã copios).
[A. G. El nu înþelegea ce se întîmplã…]
N.W. Danke schön, spun repede, ca sã nu mã mai punã la vorbã. Ies afarã ºi trece o maºinã plinã
de nemþi care s-a dus la Odessa. ªi asta am vorbit cu ei, zic: „Mergi în Odessa, poþi sã mergi
în Odessa. Hai sus!”. M-am dus cu ele pînã la Odessa. În Odessa… (nu se mai poate opri din
rîs), cînd am ajuns acolo,… a trebuit sã mã duc în România. Am scos iarãºi o hîrtie: „Bilet de
trimitere în concediu”. În Odessa au fost români, dar am avut ºtampila regimentului pusã-nuntru, cu Pleºianu… ºi am trecut Nistrul, ºi acolo… da’ n-am lei! N-am lei! Aveam niºte mãrci
ºi aºa de rãzboi am avut, cã n-a vrut nimeni cu ãºtia… ªtii, ãºtia a fost bani pentru Rusia, ºi la
cantinã, cantinã germanã ºi ãsta a fost ca sã nu aducã bani din þarã sã-i împrãºtie. Am propus
— a fost o frizerie — „Plãtesc atîtea mii de lei dacã mã împrumutã!” Zice, „Lasã, lasã, cã vine
mai mulþi din ãºtia… ” (rîde straºnic). „Trombon. Auzi, trimite el din Timiºoara… ” Ei, pãi
m-am urcat ºi am mers pe negru, pînã la Bucureºti, schimbat spre Timiºoara. În Timiºoara, cînd
am ajuns la garã, n-am bilet de voie ºi n-am nici lei sã plãtesc pînã la Tomnatic. Era atunci un
sfert, atît plãtea ãºtia cu bilet de voie. Iar („ºtampileazã” din nou pe masã)… pun regimentul…
ºi se întîmplã cu ãsta, care a venit sã vîndã pãmîntul…
E.W. Cine?
N.W. Rosteºte un nume al unui coleg din Timiºoara.
N.W. Servus! ªi ãsta a fost prieten. „Nu vrei sã-mi împrumuþi 40 de lei?” pînã la Tomnatic? El s-a
uitat. „Da, ºi mai mult”. ªi am povestit, ºi atuncea am plãtit ºi „Hai la tren!” La Tomnatic. Dîr,
dîr, dîr, pînã acasã.
[A. G. Deci de la Rostov pînã la Tomnatic… pe ºtampila regimentului… (rîdem pe cinste)]
E.W. Ia, iaa.
[A. G. ªi cînd aþi ajuns? Era atunci în 1943, da?]
N.W. ªi am venit acasã atuncea. Aveam bilet de voie… ºi prezentat la post, ºi ãsta. ªi atunci a fost
recrutare. La Germania, în Tomnatic. A fost comisie de recrutare, ºi… eu am venit din rãzboi
sã mã recruteze ºi sã mã trimitã înapoi?? A fost vecinul meu din Serbia acasã. Cã ãºtia s-a dus
peste graniþã sã nu le încorporeazã pentru rãzboi. Zic: „Am vãzut destul moartea”. Cã acolo
au fost puºcat, cînd au retras ai noºtri, românii, nimeni n-a îngropat, ciorile au ciuguit ºi acolo
au rãmas. Zic „Pe mine nu mai primiþi”. Cînd m-am prezentat la regiment — cã cînd am venit
acas’ m-am prezentat la regiment — era un alt prieten: doctor Hausencracz. „Servus, ªtefi!”,
„Servus!”, „Ce-i, ai venit acas’?” (ºi imitã gestica prietenului doctor care verificã „documentele”). Zic: „E fals, eu am fãcut. Ce facem?”. „Dã-le încoace”. A rupt ºi a luat biletul altuia, care a

322

venit de acolo rãnit, ºtii? ªi mi-a scris un bilet: „rãnit la front ºi este trimis acasã, douã luni concediu”. (rîde destins). Ei, ei.
[A. G. ªi aºa aþi rãmas douã luni în Tomnatic…]
N.W. Am ajuns în Tomnatic. Între timp…
E.W. Pînã el a venit, nu s-a ºtiut nimic… punct…
[A. G. Da… Aºa o cãlãtorie…] […]
N.W. Apoi am fost administrator în Serbia.Veneau uleiuri din România, vagoane, ºi petroleum. Am
fost administrator. ªi sublocotent, fãcut aºa. Era atunci benzol, care a sãrit ºi a bãtut pãmîntul,
ºi ãsta era special… diferite uleiuri, cum era ulei de oase pînã la cele mai…
[A. G. ªi pînã cînd aþi stat acolo?]
N.W. Pãi pînã cînd am retras, în 23 august. A sabotat, au venit ruºii acolo, ºi noi ne-am retras, ca
sã nu ne închidã (ciocneºte paharul, vãdit emoþionat de rememorare).
E.W. Spune… cînd ai venit de la Rusia…
N. W. Pãi, cînd am venit de la Rusia m-a mobilizat sã mã trimitã la ºcoalã de subofiþeri. Cã eram
pe timpuri, atunci cînd eram conductor m-a luat unul de la cantinã, pentru alimente, sã tãlmãcesc. Era unu’ Gorjan, aºa-i zice… ºi el… „Ce spune, Wiewe, mã?”, tot cu asta. ªi Wiewe a
spus, ºi asta, ºi ce-a zis ãsta. El a fost sergent. Na, ºi atuncea s-a vãzut cã nu este neamþ conductor în fiecare cãruþã. ªi am ºi admitere fãcut, la ºcoalã, ºi tot. ªi mã trimite conductor.
E.W. La început de an o fost.
N.W. Nu, asta o fost în 43…
[A. G. Cînd v-aþi întors…]
N.W. Da, în primãvarã.
E.W. Ia, ia…
N. W. ªi atunci, în 43, a fost comisia de recrutare. ªi eu am fost cu vecinul meu în Serbia. El zice
„Hai cu mine, tu ai liceul.Te face ºef.” Eu sunt cu ºcoalã normalã ºi am o staþie de benzinã…
[A. G. ªi în Serbia deci aþi stat pînã în august 1944?]
N.W. 44. Da.
[A. G. ªi a trebuit sã vã întoarceþi?]
N. W. A trebuit sã ne retragem în Germania. Atunci a venit… atunci am fost ca ºefu’… am fost
curier central de la comandantu’, la mîna comandantului. ªi ce-a fost meseria mea? Sã salvez
familiile cele mai mari cînd a venit frontu’ înapoi. De exemplu era, ãsta,… ingineru’ Schmitd,
el a stat în Prusia Orientalã la Königsberg ºi a retras acolo cînd s-a cedat Königsbergul…
[A. G. … ruºilor…]
N.W. … da, ºi ruºilor, ºi atunci m-am dus ºi am evacuat familia lui, la un alt prieten, lîngã Berlin, la
Bernburg. Dus acolo. Delegaþie speþialã. Curier special era.
[A. G. Sfîrºitul rãzboiului unde v-a prins?]
N.W. La Leibnitz, în Austria. Acolo a fost sediul nostru.
[A. G. Exista, aºadar, o astfel de organizaþie, care se ocupa de…]
N.W.… de fãcut drumuri, pe urmã am fãcut numai, cum se spune, oprire de tancuri. Drumuri barate ºi unde trebuia sã meargã… baraje… ºi ãsta. ªi pe urmã am primit ºi muncitori unguri.
Regimente întregi care s-a retras cînd au cãzut Budapesta ºi ãsta. ªi atunci ºefii mei nu ºtiau
ungureºte. Atunci am fost tãlmaci… (pronunþã cîteva cuvinte ungureºti… ), ºtii, ºi…
[A. G. Deci, ºtiþi ºi ungureºte?]
E.W. Ee, da’ puþin.
N.W. În rãzboi am vãzut ºi ruseºte ºi sîrbeºte, în ºcoalã franceza, pe acasã la pãrinþi, cã erau zilieri,
atunci unguri numa’, cã erau bulgari, ºi ãºtia nu ºtiau bulgãreºte ºvabii, da’ ungureºte ºtie, cã
bãtrînii au fost în ºcoalã ungarã. ªi atunci vorbit ºi ei ungureºte ºi eu am prins asta. Sãpînd
porumbu’, cum vorbea tatãl meu cu bulgaru’ ungureºte, ºi am avut urechile deschis, ºi am
învãþat ungureºte.
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[A. G. ªi cum aþi putut reveni în þarã? În Banat?]
N.W. Pãi cînd era gata rãzboi, atuncea, ºtiþi, cã s-a capitulat. S-a dus ºeful meu, care m-a trimis de
cîteva ori acas’ la familia lui, ºi a vrut sã mã ia la el! Zice: „Eu am o întreprindere de construcþii ºi de drumuri ºi cãºi”. Era inginer, ãsta. Zice: „ªtiu cã ai admitere, tu faci liceul ºi eu te cunosc
capacitate, ºi vii la mine ºi vei fi mîna mea dreaptã!”, la ãsta, lîngã Köln, cum se zice? Dusseldorf!
La Dusseldorf. ªi a fost bombardat casa lui acolo. ªi cînd m-a, dus cu alimente, ce a procurat
el în Austria, am primit delegaþie sã duc doi bãieþi, aºa, unul de ºapte-opt ani, ºi soþia, era întro casã… Da’ nu în Dusseldorf, afarã, avea (umple paharele ºi ciocneºte din nou) tot,
Neitharzhousen, aºa chema, este o… cum e Herculane…
[A. G. Staþiune balneo-climatericã…]
N.W. … staþiune, unde veneau englezii, veneau la pescuit ãºtia. Atuncea m-a dus ºi familia lui într-o
bisericã, era chiar duminicã, cînd merg toþi la bisericã… ºi ducea la Evanghelie, vorbeºte,
cîntã… ºi atuncea am trecut pe la familia lui, cã el n-a mai vãzut familia de doi ani, ce mai face…
soþia. Era un bogãtaº acolo! La Bodenze. ªi acolo am mers cu trenu’, venit peste Castel ºi
Frankfurt, jos, ºi pînã la Bodenze, ºi zice cã acolo nu mai pot sã mã duc mai departe pînã mîine
dimineaþã, cã trenul merge pînã sus, ºi dupã aia în jos. Era înainte de faliment. „Da’ mai bine
mergi pe jos, ce sã stai în garã pînã dimineaþã, cã-s numai 5 kilometri”. M-am dus pe jos. Cînd
mã duc pe jos, pe linie, la o datã vãd cã merge pe aici un drum, ºi altul pe acolo (aratã cu mîna
în direcþii diferite). Merg dupã drumul ãsta. ªi odatã (strigã): „Halt! Halt!” Ce vor aºtia? Vor sã
mã împuºte! Pãi am fost trecut graniþa elveþianã! (rîdem cu toþii) „Pãi vreau sã mã duc la
Ilmenau”. „Pãi este acolo!”… trebuia sã mã duc celãlaltã direcþie. Am arãtat toate actele, da’
eram în uniformã, ºtiþi,… ºi trimis înapoi… Am luat atuncea cealãlaltã direcþie. Cînd am ajuns
soþia lui a plîns de bãrbat, a întrebat ce mai face… ºi ãsta… ºi m-a cantonat la ei ºi m-a þinut
o zi acolo. ªi pe urmã am venit peste Kentundenfugen, Odense, ºi înapoi, pînã la… cum îi
zice… Innsbruck… ºi apoi pînã la Leibnitz. Asta-i pe graniþã, aicea, lîngã Graz, este un orãºel
ca ºi Sînicolau Mare, aºa. […] Da’ sã-þi mai spun una interesantã cu Puntigam. Comandantu’
nostru stãtea la un baron. A avut o vie cu 50 de hectare, castelu’ înauntru, baronu’ Tothenbach,
aºa îl chema. ªi ºefu’ nostru, sigur, se cazeazã unde-i mai frumos, afarã din oraº, unde bombardeazã mai puþin, cã acolo, la Leibnitz, era o fabricã de armament, unde se fãcea V1 ºi V2…
[A. G. Armele lui Hitler…]
N.W. Da, ºi ãºtia au venit zilnic sã bombardeze. Alarmã mereu. ªi el s-a cantonat în afarã. ªi baronu’ ãsta a avut un frate în Neres-Ostrava, în Cehia, unde au fost mine de cãrbuni, ºi el a fost
proprietar de mine… ºi fata lui, Eva, pentru cã se tot bombarda, s-a dus la fratele lui… […]
ªi era un sas care administra ãsta. […] ªi cu prizonieri italieni, cã dupã ce a cedat Mussolini au
venit prins toþi care-au fost soldaþi ºi au împãrþit la lucru. ªi atuncea el, cu italienii ãºtia, a administrat. ªi pe mine a chemat atuncea ºeful nostru. Zice: „Uite, am o trimitere specialã. Dacã te
simþi în pericol, nu trebuie sã faci, dar dacã o faci, sã nu-þi fie în dezavantajul tãu”. Imediat am
primit cinci-ºase sticle de ºampanie, ºi niºte bãuturi speciale, pentru fratele lui trimis, baronu’.
ªi m-a rugat sã aduc fata înapoi, cã era de 17 ani, acolo, Eva. Eva Von Tothenbach.
[A. G. ªi aþi fost la Ostrava…]
N.W. Da. Ratibor… Dar înainte a fost capitala Sloveniei, cum îi zice?
[A. G. Ljubliana?]
N.W. Nu, Slovacia…
[A. G. Bratislava…]
N.W. Da! Bratislava. Adicã toþi fugea în retragere, nemþii, ºi eu…
[A. G. În sens invers…]
N.W. (rîde). Da. Cã toþi s-au uitat la mine. Cînd am ajuns la Ratibor, trebuia sã trec Oder. ªi Oder
era ca Bega, aºa mici, ºtii. ªi am trecut acolo, unul dupã altul, nemþii rãniþi, ºi… bandajaþi… ºi
eu..mergeam înainte! „Da’ ce-i cu ãsta aicea?” Am ajuns în Ratibor, a fost chiar frontul retras
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pînã aici. Da’ unde este baronul? Am avut adresã, da’ cunosc eu în Ratibor? Sigur, am avut
scris… strada cutare. Da’ ca ºi cum te duc în Berlin, ºi ºtii strada. Unde-o sã gãseºti? Civili nu
erau, erau evacuaþi. Cei care erau nu s-a arãtat, cã atunci vine duºmanu’. ªi atunci mã duc pe
stradã, vãd un sublocotent ºi îl întreb. Care se uitã la mine, rîde… ”La adresa asta sunt cantonat eu”, îmi zice… Uite, pãi vila asta este… Întîmplãtor. Se uitã dupã mine. Bat acolo. Sonerie.
Închis. Aºtept… Vine un bãtrîn afarã (exclama!): „Eva, omul tãu e aicea!!” Au trimis telefonul
cã vine unul dupã ea. Cînd a venit era ora 6 dupã-masã. Dar vine frontul, cu nemþii care se
îngroapã ºi eu… cu Eva… Am adus mîncare, ºampanie ºi ãsta… Repede. Nici ei n-au avut alimente. Au fãcut niºte ouã, au fãcut douã ouã, a deschis o ºampania ºi a împachetat Eva ceva
repede, douã cufere. „Hai, sã mergem”. ªi am plecat, am ajuns pe la 12 noaptea la NeresOstrava, pe jos, de la Ratibor. Cînd ajuns acolo a fost poliþia de garã. „Care tren merge la
Bratislava?” „Uite, ãsta-i ultimul!” (ºi vocea îi tresaltã din nou) Eeiii. „Halt! Halt!” Am luat coferele la ultima vagon, sus… pe trepte… sus ºi am plecat, ºi am ajuns pînã la Viena… ultimul
tren… ºi mai departe… Cînd venim la baron acasã, el era plecat la Holmsturm, erau peste
60 de ani gradaþii ºi ceilalþi, de la 15 ani pînã la 60 de ani. A fost toþi mobilizaþi. Da’ voluntari
s-a dus. C-a fost înfocaþi. […] ªi vine sasul meu. Zice baron, a spus cã baronu’ cã cînd reuºesti
ºi vii înapoi, oriºice împliniri o sã-þi facã el. Oriºice… vin, orice. (vãdit emoþionat, dar ºi mîndru) ªi am fãcut bal atunci. Eva… ºi trebuie sã facã mîncare ºi scos vinuri bune ºi ...am dansat
cu ea. Era… o fatã ºi noi doi… dansatori. ªi dimineaþã m-am dus la unitatea mea, la ºeful meu
din Dusseldorf. ªi cînd am venit cu un rucsac plin de vinuri bune, ãla: „De unde ai furat?” Zic
„Nimic furat!”… ºi am povestit. „Bravo þie!” zice. „ªi pot sã mã duc de cîteori vreau cu
butoiul”. „Da’ n-avem butoi”. „Este aici fabricã de bere. Acolo sunt butoaie de bere”. „Iei unul
de 50 ºi rezolvi”. Atunci am plecat, cu ºeful regimentului ungarilor ºi cu ºeful meu. Eu eram la
mijloc în cãruþã. ªi am fost tãlmaci […] Am îndrãznit atunci, cã n-am mai avut carne. Am fost
într-o casã frumoasã, cã au fugit austriecii, cã au venit ruºii. ªi a lãsat tot cum era. ªi oale pe
plitã, ºi tot am avut, da’ n-am avut ce pune înuntru. […] Zic, „Miklos, te invit disearã, dar trebe’
sã ai carne”. „Sigur, rãspunde Miklos, fac paprikaº!” A trimis un om cu o ºoncã atît de mare,
pentru trupã, ºtii, ºi a venit cu soþia, cã ei au fugit cu soþiile. ªi a adus ºi preotul regimentului
cu soþia — cã ei sunt luterani ºi se pot cãsãtori — ºi a studiat în Belgia ãla, ºtii. Atuncea eu
am vorbit în francezã cu el. ªi eu am adus butoiul de vin de la baronu’ ºi am fãcut paprikaº,
ceapã am avut, tot acolo, numai cu carne de vitã, cu paprika… ºi femeile au fost, ºi am fãcut…
tot, tacîmuri de argint… cã ãºtia au-plecat…
[A. G.Toatã lumea fugea, era prãpãd în lume, ºi dumneavoastrã…]
N.W. Da… (rîde aprig), pînã noaptea tîrziu… pe la ora unu am distrat. Atunci am avut un pui în
scîndurã ºi la ãºtia, ºtii. ªi am fãcut atunci un ºniþel cu ceapã!… […] ªi am stat pînã la unu cu
soþiile lor, ºi eu eram cu ºeful meu de la Dusseldorf, de la început, din Serbia.
[A. G. ªi spuneþi-mi, sfîrºitul rãzboiului cum a fost?]
N.W. Pãi acolo era sfîrºitul. Cu zece zile înainte a fost.
[A. G. Cu paprikaº… (rîdem cu toþii) ºi guliaº.]
E.W. Da’ cum a fost cînd a bombardat pe Dusseldorf?
N.W. Nu… Dusseldorf… Dresda…
[A. G. Marele bombardament al Dresdei?]
N.W. Da, da… cel mai mare…
[A. G. Cînd au ras Dresda de pe faþa pãmîntului…]
N.W. … 160 de morþi într-o noapte…
[A. G. 160 de mii de morþi…]
N.W. … da… da, ºi eram în delegaþie spre Karl-Marx-Stadt… cum se numea atunci… ? Era la 80
de kilometri de Dresda. A fost singurul oraº în care n-a fost bombardat gara, cînd am fost.
Vitrine cu stofe… ºi… pãi aici nici nu-i rãzboi… ºi m-am surprins atunci cum de n-a bombar-
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dat nimic. ªi în drum pe acolo ne-a þinut vreo zece kilometri mai afarã. […] ªi într-asta trebuia sã stãm. ªi a trecut toate avioanele. Dar ai vãzut cã arde cerul! Au turnat cu fosfor, au
turnat jos… canistre plin cu fosfor. Mii de avioane. […] Numai femei ºi copii erau. Cã toþi, de
la 15 ani a fost luat… pe front. […]
[A. G. ªi dupã aceea, aþi venit spre þarã?]
N.W: Cînd vinit napoi, atunci ne-am retras ºi din Leibnitz. A fost zece zile... cu Eva… numai odatã
am dus un butoi, cã n-am mai avut ocazia. Ne-am retras atuncea ºi noi. ªi atunci i-am zis la
ºeful meu: „Uite, ºefule, acuma iau eu comanda. Dacã vrei cu mine… — cã eu am ºtiut cînd
am plecat de la Stalingrad, am ºtiut cã rãzboiul e pierdut […] —, ce poþi sã duci pui într-un
rucsac, ºi gata”. Am avut deja haine civile cu noi. A luat, am ºtiu cã-i pierdut. El se uitã la mine
„Vai… ”… ”Taci, rãzboiul e pierdut. Acuma iau eu comanda”. Da’ nu ca ºefu’ sau asta. El era
poate cu zece ani mai bãtrîn. Atunci ne-am retras în munþi, în Austria, spre Innsbruck, raionul
Steiermark. […] Am zis: „Uite, aicea stau cãruþele… ãºtia carã niºte pîine ºi ãsta.Vezi, golim
rucsacul ºi punem pîine înãuntru… […]” Am luat un cal ºi am pus în doi saci. ªi peste cal un
sac aici ºi un sac acolo ºi el s-a dus înainte, sã descopere unde-i mai uºor de mers. Pînã acolo
sus. Acolo sus am gãsit un austriac care cu vacile în sus, acolo… a avut gospodãrie. La circa
1600 de metri. ªi ãla iarãºi a fugit de la regiment, cã a fost capitulare. ªi a ajuns acasã. ªi alã a
vorbit mereu de sinucidere, cã ce sã facã, cã „n-am luat arma ºi am aruncat, ºi ãsta… ” „Pãi,
zic, dacã are nevoie de o armã, am eu”. Am avut un revolver, da’ a fost mai cu unsoare, cã l-am
luat doi ani înainte. N-am tras nici de probã una (rîde molcom). „Dar ce ai, zic? Ai slãninã?”
Are ºi ºoncã, zice. „Uite, o ºoncã, ºi atunci capeþi ãºtia. Sunt opt aicea, poþi sã tragi. ªtii? Da?
Uite… Pac, pac, pac… ºi… eºti mort”. Imediat mi-a dat ºonca ºi la revedere. ªi atuncea am
ajuns cînd s-a predat armata germanã… am ajuns la englejii… .acolo am primit mîncare… […]
Zupã, ciorbã… ªi-i zic,Willy, cã aºa l-a chemat pe ºeful ãsta al meu, zic „Noi nu ne prezentãm
acolo… ” „Da unde?”… ªi am înnoptat la „Podul cu fîn”. A doua zi ne depistãm, sã ne prezentãm acolo jos, sã vedem ce se petrece, da’ lagãru’ nostru a fost la fîn, acolo, sus. Am mers,
cã împarte alimente acolo, jos. A fost ºi italieni, ºi… ãsta, care era la muncã obligatorie, ºtiþi…
ºi ãºtia a primit alimente separat. ªi eu am reprezentat românii atuncea, acolo. Da’ eram numai
Willy ºi eu. Nici un român. „Cîþi sunteþi?“. mã întreabã englezu. „Douãzeci”, zic eu. „Unde-i
lagãrul?” „Acolo sus”. ªi atunci venea italienii. Zice: „Cinquanto-cinque”… ãsta… „Cum, ce-i
ãsta… cinquanto-cinque?” Pãi a întrebat cîte porþii, ºi ãstea. Atuncea eu am ºtiu italieneºte…
ºi cu prizonierii… pãi zic e „Cinzeci ºi cinci!”… ºi „Fifty five!”, spun… ªi atunci, spun englejii:
„Tu stay here!” Atuncea a trebuit sã stau acolo… sã traduc… la ruºi am ºtiut, cã ºi acolo au
fost prizonieri… cifre… dar el a dat la toþi mai puþin… cã atunci cînd era toþi sãturaþi întreba… „And you?”… ªi eu „Twenty persons”, ºtii.
[A. G. (mirat de isprava domnului Wiewe) ªi primeaþi pentru douãzeci de persoane, deºi eraþi doi?]
N. W. Pãi zice sã iau tot acolo ce o mai rãmas, ºi era ºi pentru cinzeci! […] ªi totuºi, trebuie sã
mergem undeva, dupã asta. Cã noi am fost ca copii de strãzi. Trebe sã mergem la Salzburg.
Acolo este centralã care împarte pierduþii. Ruºii în Rusia, ungurii în Ungaria… ºi ne-am dus
acolo… ªi cînd merg acolo — era o cazarmã veche. Mai gãsesc unul din Tomnatic! Faith Willy!
„Servus!, zice… ” „Servus!”… . Ei au fost un grup din Tomnatic, care pleacã acasã. „Stai, mergem ºi noi!” Dar Willy celãlalt: „Nu mergi cu mine?” „Pãi acum, pãrinþii mei… mã duc acuma
sã vãd ce face pãrinþii”. ªi am plîns, am luat rãmas bun ºi el s-a dus atuncea spre Dusseldorf,
acolo, ºi io, cu prietenii mei, a doua zi, ºtii, la garã toþi… Da’ tot ce am avut, care luat cu noi,
trebuia dus garã. ªi Faith Willy a fost la capitulare într-o prãvãlie (doamna E. R. nu se mai poate
abþine sã rîdã cu poftã, semn cã episodul relatat de domnul N.W. îi e binecunoscut), mare, a
avut dulapu’, n-a avut cofãru’, ºi atunci a pachetat… dulapu’. Zice cã þin cu mîncare, da’ sã mã
ajutaþi pînã acasã. Atunci toþi trei, care n-am avut nimic, am dus dulapu’… ªi eram zece persoane într-un vagon de vite. Noi ne bãgam înuntru, ºi era acolo ºi personal care ne-a pãzit, ca
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sã nu ne facã ruºii nimic, cã ne-am dus de la Salzburg, la teritoriul unde era ruºii… ºtiþi. ªi
englejii ne-a dus pînã la Graz, însoþit. La Graz ne-a lãsat jos,Willy iar cu… dulapu’. Am luat ce
am putut, în rucsac, ºi acuma pe cont propriu… în ce direcþie merge trenu’? Cã nu eram num’
noi. ªi am întîlnit mai niºte care veneau în România. ªi a fost ºi douã fete ºi ruºi… le-a forþat
ºi ãsta… Era cu logodnicu’, ºi a intrat ruºii ºi l-a bãtut pe ãsta ºi a forþat… ªi noi am fost, cã
am fost duºi. N-am spus cã am fost la armatã. Bravo, tot ne-a luat jidanii de gît, cã suntem de
ãsta… ºi atunci a fost alimentat jidanii de la… staþie, cînd a venit din lagãre înapoi. Cã ãºtia
n-o avut decît cu dungii, ºtii. ªi atuncea ºi noi… ºtiam nemþeºte, ºi jidaniii ºtiu nemþeºte. De
unde? Unu’ era din Timiºoara, ãla era din Oradea, celãlalt din Ungaria undeva, ºtii… ? ªi atunci
am primit ºi noi de UNRA — aºa se numea ãsta —, care ne-a dat mîncare, ceai în fiecare garã
ºi un pachet cu alimente. Na. Da’ Willy n-a putut, cã avem noi salam acolo, conserve, tot ºi n-a
îndrãznit sã le vadã ãºtia… (rîde) Cînd am ajuns în România, toþi ne-a adus la Arad… trecut
graniþa aºa, ºi ne-a prins grãncerii, ºi dulapu’ a rãmas acolo, ce a fost în rucsac… ºi ãºtia imediat ne-a dus la închisoare în Arad. Zic eu, „Eu nu mã duc la închisoare, zic eu.Willy, tu mergi?”
„Pãi eu am ãstea toate, nu pot sã mã duc… eu mã duc direct acasã”. ªi Sony, Marshall, „Tu vii
cu mine! Tu ºtii englezã ºi eu francezã. Mergem direct acuma acasã”. Mergem la garã, luãm un
bilet, am vîndut o pãturã ºi avem bani româneºti, am luat cartea ºi am dus cu trenul spre
Lovrin, da’ n-am avut legãturã, cã am venit din Periam, Arad, ºi n-a avut legãturã cu Cenad,
Tomnatic. Am mers pe jos atuncea, pe linie, pînã în Tomnatic! Cînd am ajuns la linia feratã, mã
duc sã pipãi. Sã vãd dacã este cules porumbu’ sau nu. Nu, nu este cules. Zic, oare nu sunt pãrinþii acasã? ªi atuncea am venit pe linia feratã, aia trece pe la sat… pe la marginea satului… Da
sã nu uit. În tren, ca sã nu ne prindã, am luat la clasa întîia. ªi cînd trece unu’, zic, „Tu vorbeºte
englezeºte, povesteºte ceva”. „How are you?” ªi eu în francezã. „Parlez-vous… ?” Ãºtia s-au
uitat la noi parcã la ambasadã (rîde). ªi a trecut ºi am venit, ºi noi spre sarã am ajuns. Zic, „Nu
vorbim nimic”. Ãºtia stau oamenii pe stradã, ãºtia nu ne cunoaºte ºi dacã zice „bunã searã”
zice cã suntem de-aici, ne mai întreabã ceva… Trecem. Cînd ajungem aici, stau trei-patru vecini
pe bancã, aici ºi… „Oare cine sunt ãºtia? Strãini… ” Cînd cu douã strãzi, fiecare s-a dus la casa
lui. ªi zic, „Mîine dimineaþã, la ora patru, la garã”. Fiecare, ãsta, cu francezã, scos afarã, cã nu
suntem nemþi, de la popã. Pãrinþii a avut scos deja pentru ei ºi pentru mine. Cînd vin acasã:
„Hai, cã vã ascund!”. „Stai, cã nu ne ascunzi. Ce sã ne ascundem aicea?” Cã ne-a povestit, n-am
ºtiut cã duce în Rusia ºi ãsta…
[A. G. Cînd au început deportãrile în Rusia?]
N.W. Pãi imediat, în 45-46.
[A. G. Iar dumneavoastrã aþi sosit în iunie-iulie 45?]
N.W. Iulie! ªi ãºtia în februarie 45 au exportat deja, erau pe drumuri. „Te ascundem, spun ei”. Zic,
„Nimic ascuns, zic”. „Uite, da’ mulþi au scãpat ca francezi”. „Pãi cum a scãpat?” „Pãi a luat de
la popã cã sunt francezi, nu suntem nemþi, ºi ãºtia nu a luat ruºii”. „Pãi, zic, eu trebuie sã am
acte la Arad, ca sã mã prezint la post”. „Atuncea ºi pentru tine am”. ªi-i spun prietenului sã
fugã la popã, ºi a avut ºi el scos. ªi el era Marchel ºi eu Wiewet. Da’ cînd ajungem acolo, nu ne
prezentãm cu actele ãsta. Trebuie sã depistãm cine este ºefu’ la comisie. Era un tînãr care a
fost chelner din Arad, un comunist. La marginea Aradului a stat. Am depistat adresã, pînã cînd
am ajuns acolo… cu cãruþã, am luat din garã, cã nu era maºini, mers pînã acolo, am descãrcat,
am plãtit… mergem înuntru. Era la margine, hotaru’ deja, ãsta. Vine o babã, aºa, de vîrstã de
50 de ani ºi zice (dispreþuitor) „Ce cãutaþi?” Pãi, zic, „Pe domnu… am avut numele ãsta”. „Da’,
ãsta-i soþul meu, este la comisie, înuntru, la Arad”. Pãi zic „Da’ vrem sã vorbim cu el”. „Pãi
trebe sã staþi pînã la ora unu, douã… cînd vine acasã. Staþi pe bancã acolo”. Am stat pe bancã.
Vine unu’ ºi atuncea am propus. ªi atuncea am explicat: uite, noi suntem francezi, nu am fost
la SS, aºa ºi aºa. Dacã ne scapã: ºapte zeci de mii de lei de cap. „Aþi scãpat deja! Gata. Mergeþi
acolo”, ºi el vine peste o orã înapoi, ºi sã ne prezentãm la comisie. La comisie a fost el ºefu’,
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a fost comandantu’ poliþiei din Arad ºi comandantu’ la grãniceri. ªi atuncea, cînd am venit în
curte, zice: „Wieweluþ, numa’ aicea!” Iarãºi la stînga… „Ne trimite la mine de cãrbuni, zice
Hans”. Zic, „Pe noi nu ne trimite”… ªi Faith Willy, cu dulapu’, la fel ca noi, a venit înainte, ºi
era deja închis. Dus la minã. Oi, oi. ªi atuncea, dacã ar fi mers cu noi acasã ar fi scãpat ºi el, da’
a fost deja închis. A stat acolo trei luni, ºi dupã aia a venit acas’ ºi a fost dus în America. Cã el
a fost cetãþean american, nãscut în America. Cã mulþi au fost aºa. Un sfert din Tomnatic… Da’
au venit toþi înapoi…
[A. G. Dupã primul rãzboi s-au întors aici…]
E.W: Ia, ia.
N. W: Da. […] ªi mers la comisie. Acolo strigã ei „Wiewet, Marchel”. Noi, „Prezent! Prezent!”
Alt’ ºef din comisie „Mãi neamþule, zice… ”. Da’ eu „Aveþi grijã, cã eu sunt francez… Uite
actele, sunt aicea. Amîndoi suntem francezi”. Ia actele, „Eii, francezi… asta-i! Ce-i cu francezi?”
Zice, ãla-i ºefu’ de comisie, „Iscãleºte numa’… ”. „Ce sã iscãlesc?” „Mãi, monseniour, zic, vous
voulez parlez avec moi en langue française? Je suis français… ” Na, zice ºefu. „Rãspunde-i.”
Ãla tace. „Na, iscãleºte numa… ” Ãla a iscãlit. ªi noi am plecat. „Pãi unde pleacã ãºtia?… (redã
bîlbîit cuvintele celuilalt ºef din comisie). „Hai, nu mai vorbi nimic.” Ajungem pe stradã, chiar
un… fiap, fiap, era gol… „Stop! Am zis. Uite, este ora ºase fãrã un sfert. Dacã pînã la ora ºase
ne ai la garã, ai cinci mii de lei de fiecare!”… Ãla în galop prin Arad, pînã la garã! (Domnul
N. W. iese în curte, cãci latrã cîiinii. Îi viziteazã cineva. Rãmîn cu doamna E.W.)
E.W. ªtiþi, asta este cînd ies ºapte ani!… Unde intrã altfel?
[A. G. Aºa un trecut frãmîntat…]
E.W. Ia, ia… (contemplativã) […]
N.W. (energic, exclamã) A ajuns pensia! (oaspetele era tocmai poºtaºul. Îmi înmîneazã recipisa cu
valoarea pensiei).
[A. G. (silabisesc stupefiat)… Optzeci ºi cinci de mii de lei…]
N.W. Da. Ca veteran de rãzboi, de-aia am fost la Stalingrad… .aºa cum am povestit…
[A. G. (nu-mi revin)… optzeci ºi cinci de mii…] […]
E.W. De-aia e bine sã ai în grãdinã ceva… Altfel… […]
[A. G. ªi aþi ajuns în Tomnatic…]
N.W. Da’, ºi am început sã trãim. Chiar dacã ne-au luat mai tîrziu în Bãrãgan. […]
[A. G. (îmi aratã o serie de poze, pe care mi le explicã detaliat… din copilãrie, de la vîrsta de nouã
ani, din Tomnaticul tinereþii sale, din periplul rãzboiului, din Serbia, din Germania, din Bãrãgan,
de mai apoi… Sunt poze cu „baba lui, pe cînd era tînãrã”, „Cînd eram eleganþi, cã aºa eram
normali îmbrãcaþi” sau „din timpu’ meciului de fotbal” (cînd, ca portar, a avut o intervenþie
„decisivã”), „cu acordeon ºi damigeana de vin”). Se perindã chipuri trecute ºi rãzbat voci care
se luptã sã-mi vorbeascã…]
N.W. ªi… (cu o emoþie gravã, pe care-am înþeles-o curînd)… asta e fata, înainte de a muri.
E.W. (cu o durere adîncã, dar ºi cu o voce neaºteptat de limpede… ea, care reuºise cu atîta dificultate, datoritã accidentului cerebral, sã articuleze cuvintele… ) Douãzeci ºi doi de ani…
N.W. (cu o voce joasã, aproape în ºoaptã, îºi completeazã soþia)… a fost cînd a murit.
(continuã grav). A fost profesoarã de gimnasticã. Am vrut sã o dãm sã fie doctoriþã, cã a fost elevã
bunã… ªi zice, „Nu pot sã vãd sînge, tatã, lasã asta”. ªi a fost bucuria mea, cã a fost cea mai
bunã la ... ãsta, cum se spune…
[A. G. … la exerciþii…]
N. W. … la exerciþii, care ãsta tînãr, cum se spune… Fetele ãstea de ºapte-opt ani care merge la
olimpiadã, cum îi zice în româneºte?
[A. G. … gimnasticã…]
N.W. Gimnasticã, da. A dat ore în primul an, cînd a avut vreo ºapte fete care a luat ore la ea. Ca
o salcie se întorcea… A fost o avalanºã de pietre în drum spre Crucea Albã…
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E.W. În summer.
N.W. Da, în iunie. Cã ea pe drum a stat la vîrfu’ Omu ºi la Babele, cã ea a fãcut liceul la Mediaº.
[A. G. Dar acolo sunt trasee accesibile?!…]
N. W. Da, dar fost într-un loc în care sunt douã drumuri: unu-i care-i mai aproape ºi unul mai
comod. „Zice, ºtiþi ce, cã ea a dus grupa, mergem aici pe drumul mai greu în sus, ºi venim pe
drumul mai uºor în jos”. ªi la o cotiturã era o balustradã, unde se þinea… Era numai ãsta. ªi
de acolo mereu pietriº curgea, din cînd în cînd… ªi ãºtia povestea — cã ea n-a mai putut sã
povesteascã, a cãzut în Valea Jepilor la 300 de metri — zice…
E.W. … lasã…
N.W. Zice, „Voi, þineþi dupã mine, eu mã duc înainte, fiindcã balustrada a fost demontat ºi furat”,
ºtii? Atunci s-a dus înainte ºi… cum mers Kathy, a fost acoperit de pietriº, a cãzut, a început
sã curgã pietriº, ºi a lovit aicea (aratã capul) ºi a pierdut balanþa ºi n-a fost balustradã ºi a cãzut
jos… (se lasã o tãcere grea)… Aicea este cãruþul unde a fost recrutat, adus de fetele, ºi de
ãsta… la tren la Sînicolau, la plecare… (tãcerea este spartã, neaºteptat, de orologiul care începe sã batã dupã mai bine de un minut de cînd s-a aºternut liniºtea. Domnul N.W. continuã cu
pozele care urmeazã din teanc.). Aicea cînd am fost eu la liceu, la Banatia, unde este Facultatea
de Medicinã acuma… […] Aici, la internat. Aicea am stat eu, la etajul doi. Am avut tot acolo.…
[…] Ingineru’ Wolf a construit-o. În 27. Þãranii aicea au luat acþiuni pentru copiii lor ºi au construit ãsta. […] (ºi continuã cu o descriere amãnunþitã a liceului, cu capelã, sala festivã, dormitoarele, sala de clasã, cu profesorii lor, „fiecare cu doctorat, nu în România, în Germania, în
Graz, Bonn, Berlin”, cu maicile catolice care au servit în cantinã, cu portretul regelui Carol al
II-lea, cu elevii ºvabi ai liceului; urmeazã poze mai recente, din Germania, cu soþia, ºi cu prieteni veniþi în vizitã, cu rude ºi vecini, la presa de vin, în grãdinã, ca „stãpîn al lumii”, sfîrºeºte cu
o scurtã descriere a vieþii de dupã rãzboi)… Coloniºtii, acum. O parte sunt oameni buni, ºi o
micã parte sunt foarte rãi. Mai ales moldovenii, ãºtia sunt ultimii veniþi.
[A. G. Cînd au venit exact?]
N.W. A venit dupã revoluþie…
[A. G. (mirat) Chiar dupã 89?]
N. W. Da, dupã revoluþie, cînd a început sã fuge, cã înainte au plecat în Germania nemþii care au
avut bani. Cã treizeci de mii de mãrci era pentru o persoanã, trebuia sã plãteºti la Ceauºescu.
Delagatu’ lui a fost Grãdinaru din Timiºoara, aºa-l chema, de la Securitate. Mergeai la el ºi cinci
persoane, o sutã cinci zeci de mii de mãrci ºi ai primit paºaport, la el plãtit ºi paºaport. ªi atunci
numai care era bogat a putut. Care a putut sã garanteze cã are o avere care îi dã lui. Cã a primit despãgubiri… pentru fiecare hectar o mie de mãrci, pentru casã zece mii de mãrci, cã banii
ãºtia… a trimis, a luat ãsta, a mers înapoi, a primit despãgubiri ºi atuncea a plãtit înapoi. Cã
nimeni n-a gîndit cã va fi revoluþie atunci. ªi a vrut sã scape ºi sã se ducã. Eu am zis cã fata mea
e aicea îngropatã, eu mã duc nicãeiri! Unde, sã n-am pe nimeni, sã stau pe balcon ºi sã mã gîndesc la zilele trecute? Mai bine lucrez aicea ºi îmi fac un mic rai, zic, rai pentru mine… niºte
flori aicea, ãsta, ºi gata!
[A. G. Deci dupã 90 au plecat majoritatea germanilor?]
N.W. Atunci uite, deºtepþii a plecat cu bani… acuma mergem gratis… […] ªi în locul lor au venit
moldovenii. Da’ nici unu maiºtri. Au plecat maiºtrii ºi au venit proºtii. Nici un maistru. Nu este
nici un fierar, mecanic, electrician, nimic nu este în comunã.Tîmplar, sau ãsta… Am aicea douã
scaune rupte, nu gãsesc nimeni sã-mi facã. Nu este! Sunt niºte cîrpaci care te ia, te dezbracã
pînã la piele ºi îþi fac un lucru prost.
[A. G. Pe la Timiºoara aþi mai fost des în ultima vreme? Cum vi se pare?]
N.W. În Timiºoara? Pãi ºi acolo se micºoreazã… La Lenau se vorbeºte româneºte… ªi atuncea la
casa Adam Müler Guttenbrun, acolo ºi portaru’ ºi toþi vorbeºte româneºte.
[A. G. Puþini germani au mai rãmas în Timiºoara…]
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N.W. (cu tristeþe) Vreo cinci mii dacã este, da’ nu sub ºaizeci de ani…
[A. G. ªi dacã ar fi sã aveþi o privire bilanþ, spuneþi-mi cum vi s-au pãrut mai ales anii din urmã?
Anii 70-80.]
N.W. Pãi… dezastru. Cã eu am trãit ºi o altã viaþã. Ãºtia — a treia generaþie deja, tineretul, a fost
a treia generaþie dupã, ãºtia habar-n-a avut… bunicul lui ºtia cum era. Zic eu… predat… n-am
pe nimeni ºi m-am predat la unul, na, dacã mor, ca sã mã îngroape, barem. Da’ nu m-am predat, am preluat mai mult decît predat. Cã-l întreþin — eu pe el, nu el pe mine! — ºi îl învãþ, ºi
ãsta, ºi mai mã cert cu el…
[A. G. E român?]
N.W. … Da, sigur. A fost nepotu’ vierului, care o fost la noi în grãdinã, în vie…
[A. G. Nepotul vierului?!…]
N. W. (cu reþinere) Da. (tãcere prelungã, care coboarã în exasperare) Nu ºtie sã lucreze! ªi zice
cã „Chiaburu’ a lucrat ºi a avut!”. „Nu, zic, cã chiaburu’ a avut mai multã bãtaie de cap decît
zilieru”. Auzi, cã el trebuia sã sape înainte, ºi Schlaphen dupã el. ªi el trebuia sã aibã grijã sã
hrãneascã animale, sã aibã grija sã fie plãtit impozitu’, sã aibe grijã sã fie plãtit fiecare zilier, sã
aibã grijã sã fie mulþumitã sluga… de toate, sã aibã grijã. Cã nu a fost nimeni sã stat acasã ºi
fãcut pe baronu’! Fiecare, oricît de mult pãmînt a avut, o fost primu’ pe cãruþã! A fost primu’
care se scoalã! ªi acuma eu. Eu înainte la cinci m-am sculat, acuma la ºase în fiecare dimineaþã.
[…]
[A. G. Cum vã petreceþi astãzi o zi obiºnuitã?]
N. W. Pãi eu mã scol, ea nu poate dormi noapte… are lampa aprinsã, citeºte toatã noaptea, cînd
mã scol, ea doarme. Cã n-a dormit toatã noapte, ºtii. ªi atuncea vin, fac fruck-stuk-ul, vine
femeia, dau la lucru, vine cutare, sã stropeascã, am grijã, unde este unelte, unde sunt, sã dau, sã
am grijã sã ducã la loc, cã altfel mîine nu gãsesc… ºi aºa. […] Eu am o bibliotecã dincolo, ºi am
zis, cînd sunt în pensie mã apuc! Cã am multe… ºi sunt niºte picturi… ªi stau, ºi am o bibliotecã… n-am avut timp sã citesc. ªtiu pe dinafarã, cã multe sunt citite deja, cã prima bibliotecã
am pierdut-o cînd ne-a dus în Bãrãgan. Schiller, Goethe, ºi ãºtia. Acuma am pregãtit de la ãºtia
care adus din Germania. Am cumpãrat cele mai interesante cãrþi ºi iarãºi am fãcut o bibliotecã. Dar n-am avut timp sã citesc. Am fost pe piaþ, cu zarzavat, ºi am zis cînd sunt în pensie
atunci mã retrag ºi îmi fac un colþiºor mic, dar vãd cã…
[A. G. Încã aºteptaþi clipa asta de liniºte…]
N.W. Da…
[A. G. ªi cum vedeþi aºa, România de azi? Dacã ar fi sã-i faceþi o descriere?]
N. W. Ar putea fi… da cum se poate ca dupã anu’ 89 sã se ducã toatã þara? Da’ ãºtia care sunt
acuma nu fac! (revoltat) Noi plãtim impozit, ºi ãºtia trimite la Bucureºti, ºi Bucureºtiul trimite
ce rãmîne înapoi! Înainte Tomnatic s-a administrat singur. N-a avut primar cu doiºpe milioane
sãlar, cum e la Lovrin (localitatea care a devenit comunã, cãreia îi este subordonat administrativ Tomnaticul, n.ns.)… A avut primar fãrã sãlar, cã a fost post de onoare.Vice-primar a primit
salar normal, ca sã fie acoperit, da’ ãla a administrat trei sute de hectare izlaz, zece tauri ºi cinci
armãsari, ºi ãsta a fost lucrul lui, ca sã meargã sã fie fîn pentru iarnã ºi sã fie ãsta. A fost o sutã
de hectare lucernã, semãnat de primãrie, care au licitat… oameni sãraci care n-au avut pãmînt,
numai pentru zarzavat, ºi au avut un cal ºi… acuma are doi cai ºi nu are nimic, merge sã fure…
Atunci nu a furat nimeni! Era ruºine! Dacã ar fi prins unu’… , ãla n-ar mai fi gãsit soþie în
comunã! Trebuia sã meargã departe, sã nu-i cunoascã.
[A. G. Dar cînd au început sã fure oamenii?]
N.W. Pãi nici mãcar cînd era colectivu’ n-au furat. Au fost condamnat. Pentru trei ºtiulete a fãcut
trei luni gratis la fratele lui Ceauºescu, aicea, la Vizejdia. Ãla a fost atuncea inginer grãdinar, ºi
la revoluþie a fost general. Ãla a fãcut galoane cum a putut.
[A. G. Generalul Ceauºescu?? Ilie Ceauºescu?]
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N. W. Da. Fratele. Aicea, la Vizejdia. El a fost inginer mai-nainte, ºtiþi, cã n-a avut nici o clasã. A
învãþat sã scrie numele ºi… atuncea fãcut ºi general. Pãi sã spun, a fost delegatu’ din Bucureºti,
cum am spus înainte, Mîzgãreanu. Atuncea el s-a dus acolo, ºi zice: „Domu’ consilier, da’ chiar
porcaru’ din lac a fãcut primar?!” Cã el a spus: „Tu eºti primar”. Fiindcã ãla a þipat mai mult.
ªi s-a expus. Cã el a fost porcar la Nãdlac, ºi a venit tot aici cu steagul ºi a primit pãmînt. Nu?
ªi l-au fãcut primar. Pãi, zice ãla, „Nu ne trebuie unu’ cu creier mult primar, zice, dacã era cu
cap mare fãceam un cal, cã ãla are cap mai mare, zice. Ãla executã ce spunem noi! Sã vadã
unde-i duºmanu’ clasã! Cã asta are sã facã!”. „Da’ nici nu ºtie sã scrie… ” „Da’ nu-i nevoie sã
scrie! Executã. ªi doctrinã, care spunem… Chiaburu’, asta-i duºmanu’ tãu, ºtii, l-a infiltrat… cã
ãºtia cautã sã vã fure iarãºi, v-a exploatat, dreptu’ vostru este aicea… ” ºi aºa, i-a prostit… ªi
are doi bãieþi aicea. Unu’ s-a fãcut colonel, la Securitate, ºi al doilea a fost prea prost ºi a lucrat
la staþia de benzinã, da’ de treizeci de ani e acolo, deja… Merge bine, el cu Mercedesu’ merge
la lucru, probabil merge bine la ãsta, la staþie de benzinã. Eu nu ºtiu, nu spun c-a furat, da’…
merge bine! Soþia lui nu face nimic, copiii nimic! Cumpãrat casã, vine acasã, doarme numa’, nu
se miºcã în grãdinã, are femeie care lucreazã… […]
[A. G. Deci dumneavoastrã aþi fost deportat în Bãrãgan între 51 ºi… ?]
N.W. … 51, iunie, pînã în 56, în aprilie. ªi la armatã, cînd am încorporat, în 39, la 1 martie, ºi venit
acasã, în 5 iulie, în 45. Din care am avut douãzeci de zile concediu. Am plecat gratis de la Rin
pînã la Stalingrad ºi din Berlin pînã la Saloniki. N-am plãtit nici un tren. […]
[A. G. ªi cum vedeþi situaþia de acum din þarã?]
N. W. […] Pãi la fel ca la Lovrin. Ãºtia furã tot. ªi demoleazã tot. E plin de þigani. […] Nimic.
Paraginã. Nici cînd era comuniºtii nu e aºa. Acuma nici pomi nu sunt. Nu are nici ce sã fure.
Înainte fructe a furat, dupã aia crãcile, acuma nu mai sunt nici rãdãcinile.
[A. G. Credeþi cã se va schimba ceva?]
N.W. (ferm) Nimic. Primele cincizeci de ani nu. Mentalitate nu se schimbã. Nu poþi sã faci din om
leneº om harnic peste noapte! A trecut generaþii pînã cînd le-a stricat, acuma trec generaþii
pînã cînd iese din ãsta ceva, cãci trebuie sã munceºti dacã vrei sã ajungi înainte. […] Acuma,
cum sã zice… ? Unde danseazã… ? Cum se zice?
[A. G. … (timorat)… ring de dans?]
N.W. Nuu, cum se zice unde danseazã?
[A. G. … Discotecã?]
N. W. (enervat, exclamã) Discotecã, dã-i dracului! Discotecã, da. Discotecã. Unde dã cu curu’-n
stînga ºi în dreapta. Pe vremea mea a trebuit sã dansezi. Era acolo un ritm ºi o oarecare ordine.Vals ºi ãsta. Da’ cum… hom, hais, încoace ºi încolo, dã-i ºi stã unul ºi trei mai strigã, parcã
e sãlbatici, din pãdure, uriaºi ce joacã în jurul focului ºi pîrjoleºte pe unu’. ªtii, cînd mai erau
mîncãtori de oameni. ªi dupa, dupa, ãºtia a învãþat de la negrii, din Africa (rîdem cu toþii). ªi
asta e fãcutã muzica pentru ãºtia care nu ºtie sã cînte. Care n-are voce, ºtii. Ãla þipã numa’. ªi
dacã e mai mult zgomot, cu atît mai frumos. La Tomnatic începe, ce e astãzi, vineri,… asearã a
început dup, dup, a început asearã ºi asta dureazã pînã luni. Fãrã întrerupere (exasperat). Dupa,
dupa, dupa, dupa… la colþ, acolo, este… Da’ ce fac vecinii?! Atuncea este unu la cinema, unu
la colectiv ºi mai este unu la restaurant. În Timiºoara nu sunt atîtea ca aicea! În Sînicolau e
una… ºi aici sunt patru.Vin din Vizejdia, din Lovrin, ºi toþi aicea. Dimineaþa, la ora ºase pleacã
beat… Ããããããããiii, cinci, ºase fete într-o maºinã, cu cap pe afarã, þipã, toþi, „Hura, hura”… Unu
pleacã la Periam ºi toþi vin aicea (ofteazã)…
[A. G. Deci, ne daþi cincizeci de ani ca lucrurile sã se schimbe?]
N.W. Dacã… Nu ºtiu… Cã cinzeci de ani a stricat, ºi ce strici atîta dureazã mai mult ca sã construieºti! Atuncea era uºor sã strici. Cum am spus, au fãcut fermã, au expropiat tot ºi pe urmã
gata… Pus un director. ªi dat la vechii proprietari în chirie […] Pãi ºi oamenii au muncit, cã
au crezut cã vin americanii…
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[A. G. Au fost oameni care au crezut asta aici?]
N. W. Pãi sigur, cã s-a sperat, cã am zis cã asta-i imposibil… ca americanii ºi englejii sã tolereazã.
[…] Iar acum?… Ãºtia sunt toþi niºte hoþi ºi niºte tulburaþi. ªi aºtia cu politicul, ºi peste tot. Acum
nu se mai munceºte, ci se þipã. Pãcat de þara asta. Ar fi putut fi… (ºi aratã cu palmele întinse spre
cer, lãrgindu-le expresiv, sugerînd „raiul”, n.ns.).
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Anexa nr. 3

Exemplu de evaluare a unui text de arhivã prin intermediul grilei axiologice ºi
a criteriilor referenþiale

(fragmente din interviul realizat cu Cacic Milivoi, 10.07.2000)
În pasajul de mai sus, în evaluarea realizatã de un expert, simbolurile care apar menþionate
din grila valoricã a lui M. Rokeach ºi din ansamblul temelor discursive, reprezintã:
- 2 criterii referenþiale: „Cãl” („cãlãtoria”), cu o tonalitate negativã (2 evocãri valorice negative ºi una
pozitivã) ºi „S” („sine”), cu o tonalitate pozitivã (4 evocãri valorice pozitive);
- 7 valori, dupã cum urmeazã:
1(-) = v1 negativã, adicã „fricã, teamã, supunere”;
12(+) = v12 pozitivã, adicã „bucurie, bunã dispoziþie”;
16(-) = v16 negativã, adicã „sabotarea celuilalt”;
3(+) = v3 pozitivã, adicã „încredere”;
26(+) = v26 pozitivã, adicã „independenþã”;
16(+) = v16 pozitivã, adicã „ajutorare”;
6(+) = v6 pozitivã, adicã „angajare în activitate, hãrnicie”.
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Rezultatul evaluãrii întregului eºantion de 35 de interviuri, realizatã de grupul expert: grila de valori
sociale M. Rokeach ºi criteriile referenþiale
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Figura nr. 7. Portret valoric / Criteriu referenêial C [frecvenêa de apariêie a valorilor în cadrul criteriului referenêial corespondent]
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Figura nr. 9. Portret valoric / Criteriu referenêial Cal [frecvenêa de apariêie a valorilor în cadrul criteriului referenêial corespondent]
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Figura nr. 12. Portret valoric / Criteriu referenêial LR [frecvenêa de apariêie a valorilor în cadrul criteriului referenêial corespondent]
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Figura nr. 11. Portret valoric / Criteriu referenêial EvTr [frecvenêa de apariêie a valorilor în cadrul criteriului referenêial corespondent]

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

Anexa nr. 5

v39

v39

v40

v40

342

v1

v2

v3

v4

v5

v6

v7

v8

v9

v10

v11

v12

v13

v14

v15

v16

Valori pozitive

v17

v18

v19

v20

v21

v22

v23

v24

v25

Valori negative

v26

v27

v28

v29

v30

v31

v32

v33

v34

DiferenĠa

v35

v36

v37

v1

v2

v3

v4

v5

v6

v7

v8

v9

v10

v11

v12

v13

v14

v15

v16

Valori pozitive

v17

v18

v19

v20

v21

v22

v23

v24

v25

Valori negative

v26

v27

v28

v29

v30

v31

v32

v33

v34

DiferenĠa

v35

v36

v37

v38

v38

Figura nr. 14. Portret valoric / criteriu referenêial (Fam) [frecvenêa de apariêie a valorilor în cadrul criteriului referenêial corespondent]
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Figura nr. 13. Portret valoric / Criteriu referenêial M [frecvenêa de apariêie a valorilor în cadrul criteriului referenêial corespondent]
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Figura nr. 16. Portret valoric / Criteriu referenêial SfEc [frecvenêa de apariêie a valorilor în cadrul criteriului referenêial corespondent]
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Figura nr. 15. Portret valoric / Criteriu referenêial CatS [frecvenêa de apariêie a valorilor în cadrul criteriului referenêial corespondent]
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Figura nr. 18. Portret valoric / Criteriu referenêial CatP [frecvenêa de apariêie a valorilor în cadrul criteriului referenêial corespondent]
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Figura nr. 17. Portret valoric / Criteriu referenêial Aut [frecvenêa de apariêie a valorilor în cadrul criteriului referenêial corespondent]
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Figura nr. 20. Portret valoric / Criteriu referenêial Sb [frecvenêa de apariêie a valorilor în cadrul criteriului referenêial corespondent]
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Figura nr. 19. Portret valoric / Criteriu referenêial DsP [frecvenêa de apariêie a valorilor în cadrul criteriului referenêial corespondent]
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Figura nr. 22. Portret valoric / Criteriu referenêial VCt [frecvenêa de apariêie a valorilor în cadrul criteriului referenêial corespondent]
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Figura nr. 21. Portret valoric / Criteriu referenêial Rel [frecvenêa de apariêie a valorilor în cadrul criteriului referenêial corespondent]
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Figura nr. 23. Portret valoric / Criteriu referenêial Ed [frecvenêa de apariêie a valorilor în cadrul criteriului referenêial corespondent]
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nr. 66
Anexa

Reprezentarea socialã identitarã
Reprezentarea socialÁ identitarÁ
Tabelul nr. 1
Coeficienêii de tonalitate æi pregnanêÁ ai reprezentÁrii sociale identitare

Nr.

Criteriu referenêial

a

b

p*

t*

crt.
1

S

49

16

.0153

.0303

2

EmV

34

9

.0232

.0400

3

P

53

11

.0156

.0238

4

C

54

56

-.0090

-.5000

5

Ac

27

7

.0294

.0500

6

Cal

18

14

.0312

.2500

7

D

15

17

-.0312

-.0500

8

EvTr

3

68

-.0140

-.0153

9

LR

31

7

.0263

.0416

10

M

33

13

.0217

.0500

11

Fam

67

27

.0106

.0250

12

CatS

11

5

.0625

.1666

13

SfEc

9

2

.0909

.1428

14

Aut

1

16

-.0588

-.0666

15

CatP

8

30

-.0263

-.0370

16
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0

55

-.0181

-.0181

17
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19

0

.0526

.0526

18
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9

.0416

.1666
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Anexa nr. 7
COD

Chestionar psihosociologic

Dinamica identitÁêilor la populaêia tînÁrÁ din Timiæoara
Facultatea de Sociologie æi Psihologie din cadrul UniversitÁêii de Vest din Timiæoara
organizeazÁ o cercetare psihosociologicÁ ce îæi propune sÁ studieze relaêia dintre identitatea
personalÁ, cea regionalÁ æi cea naêionalÁ la populaêia tînÁrÁ din Timiæoara. VÁ solicitÁm sprijinul pentru

participarea la aceastÁ cercetare, apreciind în mod deosebit contribuêia dumneavoastrÁ. VÁ
mulêumim.

1. Completaêi, vÁ rugÁm, datele de identificare de mai jos, necesare pentru prelucrarea statisticÁ. În
rubricile cu mai multe alegeri posibile, marcaêi cu (X) varianta care vi se potriveæte, iar în rubricile cu
o singurÁ alegere, scrieêi datele corespunzÁtoare. Pentru orice neclaritÁêi, apelaêi la operatorul de
salÁ, care vÁ va furniza informaêiile necesare.

Gen
VîrstÁ
Localitatea de rezidenêÁ
Regiunea de rezidenêÁ

Mediul de rezidenêÁ
Etnia (naêionalitatea)

Instituêia de învÁêÁmînt
superior în care studiaêi

Masculin
Feminin
……. ani
………………………………….
Banat
Transilvania
Oltenia
Muntenia
Moldova
Alta,
care……………………………..
Urban
Rural
Român
Maghiar
German
Sîrb
Evreu
Rrom
Alta, care ………………………
Universitatea
………………………………….
Facultatea
………………………………….
Specializarea
………………………………….

352

2. VÁ rugÁm sÁ rÁspundeêi cu 20 de cuvinte, expresii sau propoziêii diferite la întrebarea „Cine eæti
tu?”

Eu sunt…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Caracterizarea realizatÁ de dumneavoastrÁ

3. VÁ rugÁm sÁ rÁspundeêi cu 20 de cuvinte, expresii sau propoziêii diferite la întrebarea „Cine sunteêi
voi, românii?”

Noi, românii, Caracterizarea realizatÁ de dumneavoastrÁ
suntem…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

353

4. Citiêi cu atenêie diferitele tipuri de identitÁêi prezentate mai jos. Completaêi tipurile de identitÁêi
etnice (de exemplu, „român” sau „german”), regionale (de exemplu, „bÁnÁêean” sau „oltean”), locale
(de exemplu, „timiæorean” sau „ieæean”) æi proxim-rezidenêiale (de exemplu, „locuitor al cartierului
Calea åagului”) care vÁ caracterizeazÁ. Realizaêi propria dumneavoastrÁ ierarhie a acestor identitÁêi, în
ordinea importanêei lor, pornind de la 1 = cea mai importantÁ. DacÁ apreciaêi cÁ unele identitÁêi sunt
complet nerelevante pentru dumneavoastrÁ, notaêi în dreptul lor semnul (-).

Eu
sunt…
1
2
3
4
5
6
7
8

Tipuri de identitÁêi

Ierarhie

locuitor al lumii
european
sud-est european
central european
……………………………………………………… (identitatea etnicÁ)
…………………………………………………… (identitatea regionalÁ)
………………………………………………………. (identitatea localÁ)
locuitor al cartierului / zonei / districtului ………………………………..
………………………(identitatea conferitÁ de proximitatea rezidenêialÁ)
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Anexa nr. 8

Compoziþia eºantionului pentru testul autoreferenþial

Anexa nr. 8
Compoziêia eæantionului pentru testul autoreferenêial

Tabelul nr. 1
Distribuêia dupÁ gen a subiecêilor din eæantion
Gen

NumÁrul

Procentul

subiecêilor

subiecêilor (%)

Masculin

178

48,64

Feminin

188

51,36

Total

366

100,00

Tabelul nr. 2
Distribuêia dupÁ specializÁri a subiecêilor din eæantion
SpecializÁri

NumÁrul

Procentul

subiecêilor

subiecêilor (%)

Socio-uman, ætiinêe ale naturii, ætiinêe pozitive

170

46,45

Tehnico-ingineresc

164

44,81

Medical

32

8,74

Total

366

100,00

Tabelul nr. 3
Caracterizarea eæantionului în funcêie de tipul de rezidenêÁ
Tipul de rezidenêÁ

NumÁrul

Procentul

subiecêilor

subiecêilor (%)

Urban

297

81,15

Rural

69

18,85

Total

366

100,00
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c. Orientare evaluativÁ
asupra „celuilalt”

b. Tonalitate
comunicaêionalÁ

a. Deschidere
interpersonalÁ

1. ATRIBUTE
INTERPERSONALE,
REPERE
COMPORTAMENTALE
FAéÀ DE „CELÀLALT”

Cooperant / interactiv, ofer
sprijin, ofer ajutor
Generos/altruist, devotat,
darnic, bun
Sincer
Direct
Prietenos/cald, afectuos,
sociabil, deschis, receptiv

2

12

16

15

14

Vesel/petrecÁreê, zîmbitor,
amuzant, bine dispus, voios,
comic, cu simêul umorului,
hazliu, glumeê
Pasional/senzual, seducÁtor,
cochet, fermecÁtor, patetic,
misterios
Tolerant/iertÁtor, iertÁtor,
îndurÁtor
ÎnêelegÁtor/empatic,
binevoitor, îngÁduitor,
blînd, milos

Autonom (în relaêie)

9
10
11

13

Ospitalier/primitor
De încredere/încrezÁtor în
„celÁlalt”
Punctual
Loial / fidel
Neinvidios

7
8

4
5
6

3

Extravertit / expansiv

1

Nr. Atribute pozitive
crt.

18,31
5,74
6,56
1,64

67
21
24
6

86

99

27

140

23,5

27,05

7,38

38,25

0,55

48,09
4,37

176
16

2

22,13
31,42
8,2

29,23

16,67

%ES

81
115
30

107

61

ES

58
55
21

56

2

38

76

6

88

0

6

15
4
8

131
182

NRS

Egoist/posesiv

Necooperant

Introvertit/timid, retras

Atribute negative

Plictisitor

10,38

Intolerant/neiertÁtor, rÁzbunÁtor,
20,77 crud
NeînêelegÁtor

1,64

24,04

15,85
15,03 Mincinos/nesincer, ipocrit
5,74 Evitant
Rece/neprietenos, nesociabil,
închis, maliêios, dificil, încuiat, cu
35,79 prejudecÁêi
49,73 Neospitalier
Suspicios/neîncrezÁtor în
4,1 „celÁlalt”
1,09 Nepunctual
2,19 Neloaial/profitor, lacom, avar
Invidios/orgolios, vanitos,
1,64 arogant, îngîmfat, perfid
Supus/obedient, docil, umil,
0 ascultÁtor, smerit
Ursuz/acru

15,3

0,55

%NRS

Anexa nr. 9
Tabelul nr. 1
„Harta identitarÁ” conform probelor „Eu sunt…”, respectiv „Noi, românii, suntem…”

4

31

21

1

1

43

1,09

8,47

5,74

0,27

0,27

11,75

8,47
0,82
1,37

8,47
0

31
0
31
3
5

13,11
0
0,27

0,55

24,04

%ES

48
0
1

2

88

ES

9

1

7

10

3

2

45

24

28
21
11

20
1

59
43
8

NRS

1,91

2,73

0,82

0,55

12,3

6,56

7,65
5,74
3,01

5,46
0,27

16,12
11,75
2,19

2,46

0,27

%NRS

2,41
7,5
0,51

6,49

-2,28

4,18

5,01

0,16

11,11

0

-1,03

2
0,24
0,31

17,02
0,15

ipES

0

1,03

4,18

0,02

5,7

-1,49

-0,4

-0,41
-0,31
-0,04

12,35
24,41

-0,09
0,87
0,28

2,25

ipNRS
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21

Nr.
crt.
1
2
3
4
5

d. IdentitÁêi regionale
e. Identitate naêionalÁ
f. IdentitÁêi supranaêionale
g. TrÁsÁturi legate de înfÁêiæarea fizicÁ

3. INTERESE, PREFERINéE,
ASPIRAéII
a. Interese generale de cunoaætere

b. Apropiere de naturÁ
c. Preferinêe estetice generale
d. Preferinêe estetice particulare

e. Opêiuni existenêiale

h. Identitate religioasÁ
i. Alte identitÁêi specifice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nr.
crt.

54

14,75

0,27

12,57

46
1

7,65
28,14

28
103

16

2

31

28
53

Atribute specifice

Credul / manipulabil, influenêabil,
0,55 maleabil
4,37 Nefericit

8,47

7,65 Bîrfitor
14,48 TÁcut / necomunicativ
Ironic / certÁreê, rÁutÁcios

28

45

22

24
45

Dornic de cunoaætere/cÁutarea noului, experienêe noi, cÁlÁtorii, explorarea unor spaêii
noi
Iubitor al naturii / iubitor de animale, apropiat de naturÁ
Iubitor de frumos
Iubitor (pasionat) de… istorie, psihologie socialÁ, sport, astrologie, egiptologie, SF,
manele, telenovele etc.
„A pÁrÁsi êara”, „A pierde timpul”, „Îmi place riscul”, „Prefer singurÁtatea” etc.

FatÁ, bÁiat, femeie, bÁrbat
TînÁr, tînÁrÁ, „de 20 ani”,
SorÁ, frate, fiicÁ, fiu, „copil al lui…”, nepot, nepoatÁ
Orfan
„De la êarÁ”, orÁæean
BÁnÁêean, ardelean, oltean, moldovean, muntean, maramureæean
Român, cetÁêean român, locuitor al României, popor latin
European, locuitor al planetei
Frumos / plÁcut, drÁguê, simpatic, voinic
FemininÁ
ÎnÁlêime medie, înalt, scund
Brunet, blond, æaten, roæcat
Creætin/ortodox, catolic
Zodii (vÁrsÁtor, capricorn
…)
Atribute specifice

Fericit / bucuros, iubit

Neinfluenêabil

Bun sfetnic/bun ascultÁtor
Comunicativ / vorbÁreê
Politicos/respectuos,
amabil, manierat

2. TRÀSÀTURI IDENTITARE
PRESCRISE (statusuri sociale
prescrise – gen, vîrstÁ, apartenenêÁ
etnicÁ, regionalÁ, etc)
a. Gen
b. VîrstÁ
c. Rol social particular (familial)

e. Stare interpersonalÁ

20

d. AbilitÁêi comunicaêionale 17
18
19

ES

ES

1,37

16,67
12,02
4,1
18,85
4,37

61
44
15
69
16

%ES

5

NRS

0

0
5
0
0
0
0
2
19
64
0
1
1
13

1,21

-1,15

0,93

0,12
4,87

48
17

28
21
20

NRS

10,93

21,04

2,46

15,57
1,64

5,19
10,38
13,39
0,27
0,82
8,47
24,59
4,64
19,67
0,82
1,09
1,91
6,83

%ES

40

77

9

57
6

19
38
49
1
3
31
90
17
72
3
4
7
25

7,65

12,3

6,01

6,56
12,3

0

13,11
4,64

7,65
5,74
5,46

%NRS

0
1,37
0
0
0
0
0,55
5,19
17,49
0
0,27
0,27
3,55

%NRS

-0,99

-4,37

0,65

-1,82
2,04
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c. Anticiparea reuæitei

b. Disponibilitate

a. Stil de angajare în
activitate

5. AUTODETERMNARE,
VOLUNTARSIM

7
8
9

5
6

3
4

2

1

Nr.
crt.

b. Categorii identitare relativ
neinformative cu caracter tautologic
sau supraordonat

4. ASPECTE EXISTENéIALE,
AFIRMAéII FOARTE GENERALE,
METAFORE IDENTITARE AMBIGUE
a. AutocaracterizÁri ambigue

LuptÁtor
Puternic/plin de
energie
Activ/dinamic
Capabil
ÎncrezÁtor (în forêele
proprii)/ÎncrezÁtor în
reuæitÁ

Ambiêios / încÁpÁêînat,
hotÁrît
Conætiincios /
sîrguincios,
consecvent, insistent,
încÁpÁêînat,
perseverent,
perfecêionist, silitor
Mulêumit
Harnic/muncitor

Atribute pozitive

72

35
45
4

84
24

79
2

103

ES

19,6
7

9,56
12,3
1,09

21,5
8
0,55
22,9
5
6,56

28,1
4

%ES

51

6
20
5

104
12

31
3

33

NR
S

13,9
3

1,64
5,46
1,37

8,47
0,82
28,4
2
3,28

9,02

%NRS

Laæ/fricos
Slab/vulnerabil,
lipsit
de energie
Pasiv/abulic
Incapabil/plafonat
NeîncrezÁtor
(în
forêele
proprii)/neîncrezÁtor
în reuæitÁ, resemnat

Nemulêumit
Leneæ/puturos

NehotÁrît/comod,
neambiêios, sedentar
DelÁsÁstor/nepÁsÁtor

Atribute negative

18

4
11
1

50
30

2
2

12

ES

4,92

1,09
3,01
0,27

13,66
8,2

0,55
0,55

3,28

%ES

„Eu sunt…” „ambasador al cerului”, „centrul PÁmîntului”, „cu pitici mulêi”, ”irepetabilÁ”,
„trestie gînditoare” etc. // „Noi, românii, suntem…” „ca o minge de fotbal”, „groapa de
gunoi a Europei”, „vînzÁtori de suflete”, „luminoæi”, „dezarmaêi”, „cÁlcaêi în picioare”,
„nenÁscuêi”, „cÁutÁtori de comori”etc.
Om / persoanÁ, personalitate, fiinêÁ umanÁ.

1

2

Atribute specifice

Nr.
crt.

54

1
5
13

98
25

30
27

13

NRS

25

129

ES

14,75

0,27
1,37
3,55

26,78
6,83

8,2
7,38

3,55

%NRS

6,83

35,25

%ES

8,41

2,09
3,29
0,03

7,88
-0,56

10,79
0

18,11

ipES

27

156

NRS

-0,59

0,07
0,71
-0,27

2,28
-0,91

0,11
-1,36

1,73

ipNRS

7,38

42,62

%NRS
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7. TRÀSÀTURI DE
PERSONALITATE
RELATIV
INDEPENDENTE DE
„CELÀLALT”
a. AbilitÁêi de adecvare
la context /
pragmatism
Realist/practic,
„dintr-o bucatÁ”
Matur
Profund
Ordonat/bun
organizator, spirit de
conducere

1

2
3
4

20,22
6,56
1,37

4,64

74
24
5

17

%ES

1

13
5
2

NRS

0,27

3,55
1,37
0,55

%NRS

Anarhie
Extremism
Ordine
Armonie
Romantism
Materialism („banii sunt totul”)
Libertate
Altele
„Împotriva…” … „globalizÁrii”, „americanizÁrii” etc.

14
15
16
17
18
19
20
21
22

ES

AdevÁr
Moralitate / onestitate
Modestie
Fidelitate
CumpÁtare
Seriozitate
Curaj
Sinceritate
Familie(„familia este importantÁ”)

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Atribute pozitive

Credincios/religios
Necredincios
ApÁrÁtor al tradiêiilor/conservator
Cinste / demnitate, corectitudine, dreptate

Nepractic / idealist,
nerealist,
visÁtor,
zÁpÁcit, aiurit, neatent
CopilÁros / infantil, naiv
Superficial
Dezordonat / confuz

Atribute negative

Atribute specifice

Nr.
crt.
1
2
3
4

Nr.
crt.

c. Convingeri particulare (opêiuni
pentru…)

b. Aspecte caracterial-morale
(trÁsÁturi explicitate)

6. CONVINGERI åI CREDINéE
INTERNALIZATE
a. Raportare la istorie / religie

21

113
70
4

ES

5,74

30,87
19,13
1,09

%ES

36
2
7
15
5
9
4
3
7
8

45
2
15
11
4
3
13
7
5

44
0
21

2

59
7
3

NRS

ES

0,55

16,12
1,91
0,82

%NRS

9,84
0,55
1,91
4,1
1,37
2,46
1,09
0,82
1,91
2,19

12,3
0,55
4,1
3,01
1,09
0,82
3,55
1,91
1,37

12,02
0
5,74

%ES

-0,11

-5,19
-3,08
0,01

ipES

23
2
1
3
2
1
18
8
3
1

5
0
8
7
1
19
10
11
1

53
7
71

NRS

0

-4,65
-0,03
-0,01

ipNRS

6,28
0,55
0,27
0,82
0,55
0,27
4,92
2,19
0,82
0,27

1,37
0
2,19
1,91
0,27
5,19
2,73
3,01
0,27

14,48
1,91
19,4

%NRS
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d. Cogniêii

c. Afecte

b. Raportare la
context

Mîndru
Curios
Optimist
Orientat spre viitor
Raêional / conætient
Cu înzestrare artisticÁ
Calm / liniætit

Sensibil / emotiv, cu
„suflet mare”, bogat
sufleteæte, sentimental, melancolic
RÁbdÁtor /
Bucuros
Critic
Inteligent / deætept,
isteê
Sintetic / are
„viziunea întregului”
Cerebral / reflexiv

8
9
10
11
12
13
14

15

21

20

16
17
18
19

7

6

Creativ / plin de idei,
ingenios,
iscusit,
inventiv
DescurcÁreê / capabil,
abil
Statornic / echilibrat,
constant, stabil,
stÁpînit, calculat, sigur
de sine

5

1

0,27

1,37

36,61

134
5

46,72
0,27
1,37
9,56

9,84

20,49
4,1
24,32
25,14
3,55
2,19
0,27

6,28

17,76

171
1
5
35

36

75
15
89
92
13
8
1

23

65

2

1

117

43
22
1
3

7

18
7
6
45
3
1
40

24

96

0,55

0,27

31,97

11,75
6,01
0,27
0,82

1,91

4,92
1,91
1,64
12,3
0,82
0,27
10,93

6,56

26,23

NerÁbdÁtor / îngrijorat
Trist / mîhnit
Necritic
Prost / lent în gîndire,
stupid
Analitic / pune „accentul
pe detalii”
Intuitiv / imaginativ,
speculativ

SchimbÁtor / instabil,
spontan, agitat, contradictoriu, neastîmpÁrat,
dezechilibrat, depresiv,
nesigur de sine
Ruæinat
Plictisit
Pesimist
Paseist
Iraêional / inconætient
Steril artistic
Impulsiv / temperamental, nervos, irascibil,
instinctiv, coleric
Insensibil / necruêÁtor,
implacabil

Inabil

Steril ideatic

1

14

3

63
2
28
3

67

73
1
12
25
3
5
0

5

2

0,27

3,83

0,82

17,21
0,55
7,65
0,82

18,31

19,95
0,27
3,28
6,83
0,82
1,37
0

1,37

0,55

35

1

15

5
19
5
4

30

19
1
5
20
28
2
2

4

0

9,56

0,27

4,1

1,37
5,19
1,37
1,09

8,2

5,19
0,27
1,37
5,46
7,65
0,55
0,55

1,09

0

0

-0,12

12,78

18
0
-0,54
0,87

-2,27

0,21
0,16
5,54
5,58
0,11
0,03
0

0,36

3,01

-1,71

0

18,88

2,56
0,17
-0,03
-0,01

-1,19

-0,05
0,07
0,02
2,28
-1,09
0
2,24

0,79

12,93

361

2
3
4
5
6
7
8
9

1

Nr.
crt.

Uniêi*
Curajos
Individualist / egocentric
Sigur
Independent
Original / autodidact
Cu convingeri durabile

9
10

11

Prieten
CÁsÁtorit
ÎndrÁgostit
„În centrul atenêiei”

Atribute pozitive

Intelectual
Educator / învÁêÁtor
Patron
GospodinÁ
Sportiv
Rocker
FumÁtor
Altele

Student

5
6
7
8

Nr.
crt.
b. Statusuri relaêionale 1
2
3
4

faire

8. CALIFICÀRI
IDENTITARE
PROVENITE DIN
DIFERENéIERI
SOCIALE (statusuri
æi roluri sociale
dobîndite)
a. Statusuri
profesionale,
domestice, laissez-

4,64
2,19
7,65

0,55
0
0,55
0,82
0,55
1,09
0,82
0,27

2
0
2
3
2
4
3
1

%ES

17
8
28

ES

5
2

4
5

3
5
13
18

1
0
1

Atribute negative

0,27 Singur
0 NecÁsÁtorit
0,27 Inert relaêional
VictimÁ / subestimat, judecat
greæit, stigmatizat, vînat,
izolat, înæelat, fraierit,
nedreptÁêit, marginalizat,
0,82 manipulat, amÁgit
1,37 Dezbinaêi*
3,55 Laæ
4,92 Colectivist
Neajutorat / nesigur,
1,09 disperat, deznÁdÁjduit
1,37 Dependent
Imitator / convenêional,
1,37 neoriginal
0,55 Oportunist / linguæitor

NRS %NRS

Atribute specifice

ES

2
2

0,55
0,55

0,82
0,27

1,09
0
0,82
0

4
0
3
0
3
1

1,37
0,27
0,82

5
1
3

%ES

ES

4
0
2

17
24

29
4

69
37
25
10

NRS

138
5
3
2
7
8
5
3
4

4,64
6,56

7,92
1,09

18,85
10,11
6,83
2,73

1,09
0
0,55

%NRS

37,7
1,37
0,82
0,55
1,91
2,19
1,37
0,82
1,09

%ES

2,32
0,55
6,8

0,04
-0,03

-0,04
0,13

-0,11
0
-0,04
0,08

ipES

0
4
1
0
0
8
0
0
1

NRS

-0,89
-1,92

-2,77
0,03

-15,95
-4,51
-1,53
0,75

-0,05
0
-0,01

ipNRS

0
1,09
0,27
0
0
2,19
0
0
0,27

%NRS
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Împlinit
Competitiv / fruntaæ, eficient
Pretenêios
StrîngÁtor
Civilizat
SÁnÁtos
Informat
Corect / „de treabÁ”
StÁpîn pe situaêie

Conformist
Remarcabil
Altele (pozitive)

2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13

1,37
1,64
3,01
4,92
1,09
1,09
0,82
0,55
1,09

0,27
4,1
0,55
0,82

4
3
2
4

1
15
2
3

%ES

5
6
11
18
4

ES

Rasist
Anarhist / negativist
Utopist
Comunist
Liberal
Romantic
Altele
SÁrac / necÁjit, plin de nevoi, „fÁrÁ bani”
Condiêie materialÁ medie
Bogat

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nr. Atribute pozitive
crt.
1
Norocos

Patriot

NotÁ: atributul polar notat cu * a fost menêionat doar la testul „Noi, românii, suntem…”.

e. Statusuri æi roluri
specifice

d. Statusuri materiale

c. Statusuri ideologice
(în sens larg)

Atribute

Nr.
crt.
1

2
12
3
3

7
2
3
11

4
2
2
2
2

0,55
3,28
0,82
0,82

1,91
0,55
0,82
3,01

1,09
0,55
0,55
0,55
0,55

NRS %NRS

Ratat
Necompetitiv / ineficient
Modest / nepretenêios
Risipitor
Necivilizat/bÁdÁran, dur,
grandoman, tupeist, snob
Bolnav
Neinformat
Hoê / corupt, ceræetor
Traumatizat/dezrÁdÁcinat,
debusolat, depersonalizat, crispat,
stresat, dezorientat
Nonconformist
Mediocru
Altele (negative)

Ghinionist

Atribute negative
ES

6
16
7
1

1
1
0
0

4
1
5
7
7

1,64
4,37
1,91
0,27

0,27
0,27
0
0

1,09
0,27
1,37
1,91
1,91

%ES

ES

9
8
4
5
6

43
1
10
2

53
7
46
65

NRS

13
4
3
2
0
5
19
7
8
6
7

3,55
1,09
0,82
0,55
0
1,37
5,19
1,91
2,19
1,64
1,91

11,75
0,27
2,73
0,55

14,48
1,91
12,57
17,76

2,46
2,19
1,09
1,37
1,64

%NRS

%ES

-0,26
-0,23
-0,34
0,06

0,11
0,06
0,03
0,12

0,07
0,26
0,72
2,05
-0,25

ipES

10
7
0
9
10
0
1
8
108
1
5

NRS

-7,12
0,55
-0,35
0,02

-10,66
-0,17
-8,14
-15,85

-0,25
-0,23
-0,05
-0,08
-0,12

ipNRS

2,73
1,91
0
2,46
2,73
0
0,27
2,19
29,51
0,27
1,37

%NRS

Anexa nr. 10
Analize comparative între testul “Eu sunt…” æi testul “Noi, românii, suntem…”

Indice de pregnanĠă

Atribute interpersonale
30
20
10
0
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3

4

5

6
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8
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12

13

14
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16

17
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19

20

21

-10
Atribute (1-21)
"Eu sunt…"

Noi, românii, suntem…"

Figura nr. 1. Analiza comparativÁ a imaginarului identitar individual æi colectiv – atribute
interpersonale
NotÁ: atributele specifice cu un indice de pregnanêÁ ip>5 sunt: a2= „competent”; a4=
„sincer”; a6= „prietenos”; a7= „ospitalieri”; a13= „vesel”; a15 = „tolerant”.

Indice de
pregnanĠă

Autodeterminare
20
10
0
1

-10

2

3

4

5
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7
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9

Atribute (1-9)
"Eu sunt…"

"Noi, românii, suntem…"

Figura nr. 2 Analiza comparativÁ a imaginarului identitar individual æi colectiv –
autodeterminare
NotÁ: atributele specifice cu un indice de pregnanêÁ ip>5 sunt: a1= „harnic”; a2=
„conætiincios”; a4= „harnic”; a9= „încrezÁtor în forêele proprii”.

Indice de pregnanĠă

Trăsături de personalitate relativ independente de "celălalt"
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Atribute (1-21)
"Eu sunt…"

"Noi, românii, suntem…"

Figura nr. 3 Analiza comparativÁ a imaginarului identitar individual æi colectiv – trÁsÁturi de
personalitate relativ independente de „celÁlalt”
NotÁ: atributele specifice cu un indice de pregnanêÁ ip>5 sunt: a1= „nepractic”; a5=
„creativi”; a9= „curios”; a10= „optimist”, a15 = „sensibil”; a19= „inteligenêi”.
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Indice de
pregnanĠă

Calificări identitare - statusuri relaĠionale

10
5
0
-5
-10
-15
-20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Atribute (1-11)
"Eu sunt…"

"Noi, românii, suntem…"

Figura nr. 4 Analiza comparativÁ a imaginarului identitar individual æi colectiv – calificÁri
identitare: statusuri relaêionale
NotÁ: atributele specifice cu un indice de pregnanêÁ ip>5 sunt: a3= „îndrÁgostit”; a4=
„victime”.

Indice de
pregnanĠă

Calificări identitare - statusuri úi roluri specifice
5
0
-5
-10
-15
-20

1
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3
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6
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11
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13

Atribute (1-13)
"Eu sunt…"

"Noi, românii, suntem…"

Figura nr. 5
Analiza comparativÁ a imaginarului identitar individual æi colectiv – calificÁri identitare:
statusuri æi roluri specifice
NotÁ: atributele specifice cu un indice de pregnanêÁ ip>5 sunt: a6= „necivilizaêi”; a8=
„neinformaêi”; a9= „hoêi”; a10= „traumatizaêi”.
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Anexa nr. 11
TrÁsÁturile de bazÁ ale eæantionului pentru cercetarea realizatÁ cu scala distanêei sociale a lui
E.S. Bogardus
Tabelul nr. 1
Distribuêia dupÁ gen a subiecêilor din eæantion
Gen
Masculin
Feminin
Total

NumÁrul
subiecêilor
536
521
1057

Procentul
subiecêilor (%)
49,3
50,7
100,0

Tabelul nr. 2
Caracterizarea eæantionului din punctul de vedere al æcolarizÁrii
Studii urmate

NumÁrul
subiecêilor

Mai puêin de 8 clase
åcoalÁ generalÁ
Liceu, æcoalÁ profesionalÁ
åcoalÁ postlicealÁ, æcoalÁ de maiætri
Studii superioare
Total

136
138
552
90
141
1057

Procentul
subiecêilor
(%)
12,9
13,1
52,3
8,5
13,2
100,0

Tabelul nr. 3
Caracterizarea eæantionului în funcêie de etnie
Etnie
Români
Maghiari
Germani
Sîrbi
Croaêi
éigani (romi)
Slovaci
Bulgari
Ucraineni
Total

NumÁrul
subiecêilor
868
92
30
31
19
9
5
2
1
1057
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Procentul
subiecêilor (%)
82,1
8,7
2,8
2,9
1,8
0,9
0,5
0,2
0,1
100,0

Tabelul nr. 4
Caracterizarea eæantionului în funcêie de rezidenêÁ
Tipul rezidenêei

NumÁrul
subiecêilor

Urban mare (peste 150000 de locuitori)
Urban mediu (între 30000 – 150000 de locuitori)
Urban mic (sub 30000 de locuitori)
Rural
Total

263
227
157
410
1057

Procentul
subiecêilor
(%)
24,9
21,5
14,9
38,8
100,0

Tabelul nr 5
Caracterizarea eæantionului în funcêie de vîrstÁ
Tipul rezidenêei

NumÁrul
subiecêilor

PînÁ la 35 de ani
Între 36-50 de ani
Între 51-65 de ani
Peste 66 de ani
Total

339
299
275
144
1057

366

Procentul
subiecêilor
(%)
32,1
28,3
26,0
13,7
100,0

Anexa nr. 12
COD

Chestionar psihosociologic - B
(varianta pentru România)
Raporturile interetnice æi interregionale din Europa centralÁ æi de sud-est
Mai multe organizaêii nonguvernamentale din România æi Serbia, împreunÁ cu
Facultatea de Sociologie æi Psihologie din cadrul UniversitÁêii de Vest din Timiæoara,
organizeazÁ o cercetare privitoare la relaêiile interetnice din Europa centralÁ æi de sud-est.
V-am fi recunoscÁtori dacÁ prin rÁspunsurile dumneavoastrÁ aêi participa la o mai bunÁ
cunoaætere a opiniilor locuitorilor regiunii de vest a României legate de aceastÁ temÁ. VÁ
mulêumim.

I). VÁ rugÁm sÁ completaêi urmÁtorul tabel, care conêine o serie de afirmaêii privitoare la
grupurile etnice (naêionalitÁêile), precum æi la grupurile regionale din êara noastrÁ.
Marcaêi cu „x” afirmaêiile cu care sunteêi de acord
- a.) privitoare la grupuri etnice:
Sunteêi de acord…
1.

SÁ vÁ cÁsÁtoriêi cu ...

2.

SÁ aveêi prieteni
apropiaêi ...

3.

SÁ aveêi vecini de
locuinêÁ ...

4.

SÁ fie angajaêi în
instituêia
dumneavoastrÁ ...
SÁ aibÁ cetÁêenia
dumneavoastrÁ...

5.
6.

7.

români

sîrbi

maghiari

SÁ fie numai vizitatori
în êara
dumneavoastrÁ...
SÁ fie expulzaêi (daêi
afarÁ) din êara
dumneavoastrÁ ...
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germani

evrei

romi
(êigani)

bulgari

sîrbi din
Iugoslavia

Marcaêi cu „x” afirmaêiile cu care sunteêi de acord
- b.) privitoare la grupuri regionale:
Sunteêi de acord…
1.

SÁ vÁ cÁsÁtoriêi cu ...

2.

SÁ aveêi prieteni apropiaêi ...

3.

SÁ aveêi vecini de locuinêÁ ...

4.

SÁ fie angajaêi în instituêia
dumneavoastrÁ...
SÁ aibÁ cetÁêenia
dumneavoastrÁ...
SÁ fie numai vizitatori în êara
dumneavoastrÁ...
SÁ fie expulzaêi (daêi afarÁ) din
êara dumneavoastrÁ...

5.
6.
7.

bÁnÁêeni

ardeleni

olteni

munteni

moldoveni

II. Pentru a putea grupa opiniile exprimate, vÁ rugÁm sÁ precizaêi, prin încercuirea
variantei care vi se potriveæte, cîteva date despre dumneavoastrÁ. VÁ asigurÁm cÁ
rÁspunsurile sunt confidenêiale.
1. Vîrsta dumneavoastrÁ:
a. PînÁ la 35 de ani (1)
b. Între 36-50 de ani (2)
c. Între 51-65 de ani (3)
d. Peste 66 de ani (4)
2. Genul:
a. Feminin (1)
b. Masculin (2)
3. Rezidenêa:
a. Oraæ mic, sub 30.000 locuitori (1)
b. Oraæ mediu, între 30.000 æi 150.000 locuitori (2)
c. Oraæ mare, peste 150.000 locuitori (3)
d. Rural (4)
4. åcolarizarea:
a. Mai puêin de 8 clase (1)
b. åcoalÁ generalÁ (2)
c. Studii liceale sau æcoalÁ profesionalÁ (3)
d. Studii postliceale sau æcoalÁ de maiætrii (4)
e. Studii superioare (5).
5. Etnie: ______________________ (declaratÁ de subiect, codificare ulterioarÁ)
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Anexa nr. 13
Instructajul sondajului de opinie DKMT
x

Iniêiere tematicÁ
Pentru a conferi o mai mare coerenêÁ cooperÁrii regionale, în 1997 Serbia, Ungaria æi România au creat

Euroregiunea DunÁre-Criæ-Mureæ-Tisa (DKMT) ca un cadru de asociere între comunitÁêi, instituêii, autoritÁêi,
organizaêii æi persoane particulare din aceste êÁri în vederea extinderii colaborÁrii transfrontaliere în domeniul
economiei, culturii, educaêiei, sÁnÁtÁêii, transportului de persoane æi bunuri, mediului æi sportului.
Euroregiunea DKMT este alcÁtuitÁ din patru judeêe româneæti (Timiæ, Arad, Caraæ-Severin æi
Hunedoara), patru judeêe din Ungaria (Bacs-Kiskun, Bekes, Csongrad, Jasz-Nagykun-Szolnok) æi o provincie
sârbÁ (Voivodina), avînd o populaêie de peste 5 milioane de locuitori æi o mare diversitate etnicÁ æi confesionalÁ
(peste 30 de minoritÁêi etnice).
Prezenta cercetare sociologicÁ, care reuneæte demersurile unor instituêii ale societÁêii civile cu o serie
de instituêii academice din România, Iugoslavia æi Ungaria, îæi propune sÁ identifice stadiul actual al cunoaæterii
realitÁêii Euroregiunii în toate dimensiunile ei, sÁ identifice principalele bariere ale cooperÁrii reciproce æi sÁ
furnizeze principalilor actori sociali æi politici un ansamblu de politici publice care ar contribui la valorificarea
potenêialului de colaborare al regiunii.
x

Instrumentul de lucru

Obiective:
1.

Estimarea gradului de informare al populaêiei din regiunile învecinate din Iugoslavia æi România asupra
existenêei si funcêionÁrii Euroregiunii prin studierea:
a.

cunoætinêelor despre existenêa æi funcêionarea Euroregiunii;

b.

percepêiei sociale a efectelor æi evenimentelor conexe funcêionÁrii Euroregiunii.

Gradul de informare va fi testat pe douÁ coordonate legate de elementele a. æi b. de mai sus, astfel:
a.

factorul instituêional – administrativ al existenêei Euroregiunii;

b. factorul informal.
Coordonate percepêiei informale se vor studia pe domeniile: economic, cultural si educaêional.
2.

Investigarea percepêiei populaêiei legatÁ de oportunitÁêile de comunicare regionalÁ, dupÁ cum urmeazÁ:
a.

transport feroviar æi rutier;

b.

puncte de trecere a frontierei;

c.

comunicare mass-media, prin elemente de audienêÁ a surselor regionale:
x

audienêÁ radio–tv.;

x

tematicÁ mass-media;

x

presÁ.

3.

Evaluarea interesului pentru cÁlÁtoriile internaêionale în interiorul Euroregiunii. Care sunt amploarea,

4.

Studierea opiniilor populaêiei legate de obiectivele posibile ale cooperÁrii transfrontaliere. Ce acêiuni ar

destinaêiile si scopurile acestora?

interesa populaêia? Chestionarea se va face distinct pe coordonatele: administrativ, economic, cultural,
educaêional.
5.

Studierea identitÁêii regionale. ExistÁ oare o identitate regionalÁ comunÁ a populaêiei Euroregiunii?
Care sunt eventualii lianêi identitari ai populaêiei din zonÁ? Caracterizarea relaêiilor dintre etniile
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Euroregiunii va putea fi obêinutÁ prin aplicarea scalei lui Bogardus, de evaluare a distanêei sociale,
corelatÁ cu percepêia raporturilor interregionale.
6.

Se vor mai colecta o serie de variabile independente, necesare pentru o analizÁ statisticÁ a rezultatelor
obêinute, care vor conduce la delimitarea unui profil socio-demografic al regiunii legat de problemele
de interes ale cercetÁrii. Se vor selecta variabilele uzuale: vîrstÁ, gen, rezidenêÁ, æcolarizare, etnie,
confesiune.

Temele de mai sus vor fi studiate cu urmÁtorul pachet de instrumente de cercetare:
1.

Sondaj de opinie pe bazÁ de chestionar (A), cu eæantionare probabilistÁ multistadialÁ;

2.

Aplicarea scalei lui E.S. Bogardus (B) de evaluare a distanêei sociale, pe acelaæi eæantion.

x

Stabilirea eæantionului

Eæantionul din România este alcÁtuit din 1057 de subiecêi, cu o vîrstÁ de peste 18 ani, selectat în 9
localitÁêi urbane æi 8 localitÁêi rurale din cele patru judeêe amintite. În oraæele mari punctele de pornire sunt
precizate æi vor fi furnizate de coordonatorul cercetÁrii. În oraæele mici sau în aæezÁrile rurale punctul de
pornire va fi stabilit astfel: se va porni din centrul localitÁêii, desemnat ca atare de localnici, înspre cele 4 direcêii
(dreapta, stânga, spate, faêÁ, dacÁ sunt 4 operatori; – reperul constituindu-l punctul cardinal sud).

x

Itinerariu
De la fiecare punct de pornire se efectueazÁ 7 interviuri (sau câte sunt indicate de cÁtre coordonatorul

anchetei) începând cu ora 15.00 (sau ora stabilitÁ cu coordonatorul anchetei). DupÁ interviul din punctul de
pornire se continuÁ în ordinea crescÁtoare a numerelor de casÁ æi, dacÁ sunt case, se alege tot a treia casÁ (de
exemplu, dacÁ punctul de pornire este casÁ æi are numÁrul 2, vor urma numerele 5, 8, 11, 14, etc., aæadar pasul
de eæantionare este 3). DacÁ într-o casÁ sunt mai multe familii, se ia prima datÁ - când se iveæte situaêia - prima
familie, apoi cea de a doua, æi aæa mai departe, în sensul acelor de ceasornic. DacÁ o adresÁ ce rezultÁ din calcul
este un bloc sau punctul de pornire este un apartament de bloc, adicÁ o clÁdire cu mai mult de 3 apartamente
(fie construcêie nouÁ sau veche), se selecteazÁ apartamentele din 3 în 3, dar nu mai mult de 3 apartamente
dintr-o clÁdire. Se continuÁ alegerea clÁdirilor din 3 în 3. DacÁ se terminÁ strada æi nu a fost aplicat numÁrul
solicitat de chestionare, se alege strada de pe dreapta, iar la urmÁtoarea situaêie de acest gen cea de pe stânga,
continuîndu-se alternativ. DacÁ nu este posibil (nu exista stradÁ la dreapta), se alege cea de pe stânga,
continuându-se apoi cu dreapta. DacÁ nici aceasta nu este posibil (strada iniêialÁ este înfundatÁ), se merge înapoi
pe stradÁ, pânÁ se ajunge la o intrare lateralÁ æi se foloseæte metoda de mai sus pentru alegerea strÁzii. În caz de
nonrÁspuns (refuz, inexistenta unei locuinêe la adresa calculatÁ, etc.) se continuÁ cu urmÁtoarea adresÁ rezultatÁ
din calcul (æi nu cu vecinii). Selecêia persoanei ce urmeazÁ sÁ fie intervievatÁ va avea loc alegând sexe alternante.
La punctul de pornire se alege o persoanÁ de sex feminin. La urmÁtorul punct o persoanÁ de sex masculin.
DacÁ nu este posibil, neexistînd în locuinêÁ, în momentul intervievÁrii, nici o persoanÁ corespunzÁtoare genului
rezultat din calcul, se efectueazÁ interviul cu persoana disponibilÁ, æi apoi se intervieveazÁ la rând douÁ persoane
de celÁlalt sex, pentru a pÁstra proporêiile de gen egale. Persoana intervievatÁ trebuie sÁ aibÁ cel puêin 18 ani. În
caz de dubiu, se întreabÁ vârsta subiectului æi se considerÁ corectÁ vîrsta declaratÁ de intervievat, în afara
cazurilor evidente de inadecvare.
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x

Prezentarea necesarÁ (recomandare)

BunÁ ziua (seara), reprezint Facultatea de Sociologie æi Psihologie din cadrul UniversitÁêii de Vest din Timiæoara
æi facem un sondaj de opinie privitor la cooperarea între regiunile învecinate din Iugoslavia æi România. Familia
dumneavoastrÁ a fost aleasÁ prin eæantionare, astfel încât un membru al ei este rugat sÁ rÁspundÁ la câteva
întrebÁri legate de tema cercetÁrii noastre.
-----------------Conform metodei de selecêie va trebui sÁ vorbesc cu o femeie (un bÁrbat).
-----------------Sugestie: îndeosebi la persoanele care sugereazÁ un nivel de instrucêie mai ridicat se recomandÁ punerea la

dispoziêie a unui formular de chestionar, astfel încât cel ce oferÁ rÁspunsurile sÁ poatÁ simultan sÁ citeascÁ æirul
întrebÁrilor, o datÁ cu operatorul.

x

Concluzii:

Fiecare operator trebuie sÁ completeze;
1.

fiæele de rÁspuns codificate pentru chestionarul A, conform instrucêiunilor (fiæe A3, pe fiecare fiæÁ pot fi

trecute rÁspunsurile de la 10 subiecêi);
Exemplu de cod al unui interviu: RE.5.2 înseamnÁ: RE = Reæiêa, 5 = al cincilea punct de plecare în Reæiêa; 2
= al doilea subiect intervievat conform calculului.

2.

scala lui Bogardus sau chestionarul B – completatÁ pentru fiecare subiect, conform instrucêiunilor.

Foarte important: se va menêiona în rubrica corespunzÁtoare codul chestionarului B, care trebuie sÁ fie identic
cu cel de la chestionarul A pentru acelaæi subiect!

3.

foaia de parcurs, în vederea verificÁrii ulterioare a efectuÁrii corecte a sondajului de cÁtre operator.
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Anexa nr. 14
Eæantionarea sondajului de opinie DKMT
Populaêie
(conform datelor
Comisiei Naêionale
de StatisticÁ)
Arad
Caraæ-Severin
Hunedoara
Timiæ
Total

Populaêia urbanÁ

Oraæe mari
(peste 150 mii
loc.)

Oraæe medii
(30 – 150 mii
loc.)

Oraæe mici
(sub 30 mii
loc.)

Populaêia ruralÁ

Populaêie
totalÁ

247727
187735
403900
419452
1258814

184408
0
0
324304
508862

0
125214
272387
48954
446435

63619
62521
131513
46194
303877

230365
171495
127338
262957
792155

478092
359230
531238
682409
2050969

Eæantion

NumÁrul necesar
de
chestionare
asociat populaêiei
urbane,
din
care…

Oraæe mari
(peste 150 mii
loc.)

Oraæe medii
(30 - 150 mii
loc.)

Oraæe mici
(sub 30 mii
loc.)

NumÁrul necesar
de chestionare
asociat
populaêiei rurale

Arad
Caraæ-Severin
Hunedoara
Timiæ
Total

127
97
208
215
647

94
0
0
166
260

0
66
140
25
231

33
32
68
24
157

119
89
66
136
410

NumÁrul
necesar
de
chestionare
asociat
populaêiei
totale
246
186
274
351
1057

Sumar al eæantionÁrii.
Judeêul Arad:

Judeêul Caraæ-Severin:

Judeêul Hunedoara:

Judeêul Timiæ:

Arad – 94 chestionare
Sebiæ – 33 chestionare
Rural (åiria – 60, Pecica – 59) – 119 chestionare
Reæiêa – 66 chestionare
Bocæa – 32 chestionare
Rural (Caraæova – 45, GrÁdinari – 44) – 89 chestionare
Deva – 140 chestionare
Petrila – 68 chestionare
Rural (Ohaba – 66) – 66 chestionare
Timiæoara – 166 chestionare
Lugoj - 25 chestionare
Buziaæ – 24 chestionare
Rural – (Belinê – 45, Sinersig – 45, DumbrÁviêa – 46) - 136 chestionare
Localitate
ARAD
Sebiæ
åiria
Pecica
REåIéA
Bocæa
Caraæova
GrÁdinari
DEVA
Petrila
Ohaba
TIMIåOARA
Lugoj
Buziaæ
Belinê
Sinersig
DumbrÁviêa

Cod
AD
SE
SIR
PEC
RE
BO
CA
GR
DE
PET
OH
TM
LU
BU
BE
SIN
DU
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