„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.
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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
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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.
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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.

24

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-

30

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
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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-

52

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

53

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).

54

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
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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).
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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)

68

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
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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
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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).

92

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
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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
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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
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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).
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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

105

(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).

109

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.
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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.

122

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.

130

